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WSTĘP 

Pod generalnym pojęciem postępowania cywilnego kryją się postępowania sądowe 

i pozasądowe służące do rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych. Pozwalają one na 

urzeczywistnianie norm szeroko rozumianego prawa cywilnego, gwarantując swego rodzaju 

pewność prawa w tej dziedzinie stosunków społecznych.1 Pozycja dominująca spośród 

wszystkich rodzajów postępowań cywilnych niewątpliwie należy do postępowań sądowych, 

które prowadzone są w dwóch trybach rozpoznawczych, tj. procesowym i nieprocesowym.  

Historycznie najstarszym trybem sądowego postępowania cywilnego jest tryb 

procesowy. Drugi tryb postępowania rozpoznawczego to postępowanie nieprocesowe, 

nazywane pierwotnie postępowaniem niespornym. Przedmiot zainteresowania niniejszej 

rozprawy stanowi cywilne postępowanie nieprocesowe, a ściślej druga co do liczebności2 

kategoria spraw rozpoznawanych w tym trybie, tj. sprawy spadkowe. Zgodnie 

z art. 627 k.p.c. postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej. Za spadek uważa się natomiast ogół praw 

i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą na spadkobierców z chwilą śmierci 

spadkodawcy, z wyjątkiem tych praw i obowiązków, które były ściśle związane z jego 

osobą, lub które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, 

czy są one spadkobiercami (art. 922 § 1 i 2 k.c.).  

Postępowanie spadkowe nie ma charakteru obligatoryjnego. Co do zasady wszczyna 

się je na wniosek, a tylko w przypadkach ściśle określonych przez ustawodawcę możliwe 

jest prowadzenie go z urzędu3. Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem postępowań 

spadkowych nie są ograniczone żadnym terminem i mogą domagać się wszczęcia 

postępowania spadkowego nawet kilkanaście lat po śmierci spadkodawcy. Upływ czasu nie 

ma wpływu na to kto zostanie uznany za spadkobiercę. Krąg podmiotów uprawnionych 

do dziedziczenia na podstawie ustawy jasno określa bowiem Kodeks cywilny (art. 931 – 

art. 940 k.c.). W przypadku dziedziczenia testamentowego co do zasady wiążąca jest wola 

spadkodawcy (art. 941 i n. k.c.).  

Uczestnikiem postępowania spadkowego może być każdy, czyich praw dotyczy 

wynik postępowania (art. 510 § 1 k.p.c.). Ustawodawca nie warunkuje w żaden inny sposób 

niż określony w art. 931 i n. k.c. oraz w art. 510 § 1 k.p.c. prawa do bycia uczestnikiem 

 
1 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001, s. 17. 
2 Tamże, s. 207.  
3 Wyjątki od zasady wszczynania postępowania spadkowego na wniosek przewidują następujące 

przepisy: art. 635 § 1 i 3 k.p.c., art. 637 § 2 k.p.c., art. 644 k.p.c., art. 647 – 649 k.p.c., art. 655 k.p.c., art. 661 

– 662 k.p.c. oraz art. 666 k.p.c.  
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postępowania nieprocesowego. Możliwe jest zatem aby status taki uzyskała osoba 

małoletnia.  

Osoba małoletnia z uwagi na swój wiek, niewielkie doświadczenie życiowe oraz 

niedojrzałość, a przede wszystkim ze względu na regulacje ustawowe (art. 8 k.c. 

i art. 65 § 1 k.p.c.) nie posiada pełni praw, które przysługują osobie pełnoletniej. Małoletni 

nie posiada zatem co do zasady na gruncie prawa cywilnego materialnego zdolności do 

czynności prawnych, a w postępowaniu cywilnym, w tym w sprawach spadkowych – 

zdolności procesowej. Dlatego też dziecko nie może działać w postępowaniu spadkowym 

samodzielnie, a do dokonywania za niego czynności procesowych uprawniony jest 

wyłącznie jego przedstawiciel ustawowy (art. 66 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.)4.  

Właściwe wykonywanie obowiązku i prawa reprezentacji osoby małoletniej 

w sprawach spadkowych ma co do zasady służyć realizacji zasady dobra dziecka, która 

stanowi myśl przewodnią wielu regulacji z zakresu prawa międzynarodowego oraz 

krajowego. Należy mieć przy tym na uwadze, że sprawy spadkowe mogą w praktyce 

stanowić źródło pierwszych decyzji dotyczących majątku osoby małoletniej. Racjonalne 

i ostrożne podejście do spadkobrania, z uwzględnieniem szans i zagrożeń, jakie niesie 

ze sobą między innymi oświadczenie o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku 

(art. 1015 § 1 k.p.c.), czy sposobie jego podziału, będzie miało niewątpliwie w wielu 

przypadkach niebagatelne znaczenie dla przyszłości dziecka.  

Postępowania spadkowe stanowią też znakomity przykład spraw, których waga jest 

często bagatelizowana przez społeczeństwo nieświadome zagrożeń, jakie niesie ze sobą 

uchybienie terminom prawa materialnego wynikającym z regulacji dotyczących 

spadkobrania.   

Wobec powyższego celem niniejszej rozprawy jest ustalenie źródeł i zakresu 

uprawnień podmiotów mogących pełnić w ramach spraw spadkowych funkcję 

przedstawiciela ustawowego oraz szeroko rozumianych konsekwencji ewentualnych 

uchybień w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków reprezentanta. Ponadto autorka 

chce w oparciu o przeprowadzone badania aktowe, zestawione z rozważaniami teoretyczno-

prawnymi, zidentyfikować problemy, które ujawniają się podczas rozstrzygania tego 

rodzaju spraw.  Powyższe ma stanowić podstawę dla dalszych rozważań i formułowania 

wniosków de lege ferenda. Efektem finalnym ma być natomiast udzielenie odpowiedzi na 

pytanie czy osoba małoletnia jest właściwie reprezentowana w postępowaniach spadkowych 

 
4  K. Korzan, Podmioty postępowania nieprocesowego cz. II, Rej. 2005, nr 3, s. 27.  
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i czy reprezentację tę można uznać za zgodną z szeroko rozumianym dobrem małoletniego, 

a przy tym odpowiadającą zaleceniom, wytycznym i ustawodawstwu międzynarodowemu.  

Wskazane zagadnienia, choć niewątpliwie istotne, dotychczas nie doczekały się 

kompleksowego, monograficznego opracowania. Okoliczność ta stanowiła dodatkowy 

argument za wyborem niniejszego tematu. Dotychczasowe prace, choć niewątpliwie bardzo 

istotne i cenne dla nauki, zazwyczaj jedynie pobieżnie lub fragmentarycznie odnoszą się 

do stanowiącego temat niniejszej rozprawy zagadnienia reprezentacji osób małoletnich 

w postępowaniach spadkowych. 

Rozważania dotyczące tytułowego problemu odnoszą się do stanu prawnego 

aktualnego na dzień 1 marca 2020 r. Zostały omówione w ramach pięciu rozdziałów. 

Rozdział 1. i 2. mają charakter teoretyczny, rozdziały od 3. do 5. łączą w sobie rozważania 

teoretyczne z częścią empiryczną. Mając na uwadze wielość postępowań zaliczanych do 

katalogu spraw spadkowych, dla zagwarantowania większej przejrzystości i wnikliwości 

opracowania, rozważania pracy skupiają się przede wszystkim na sprawach dotyczących: 

stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia 

oświadczenia, złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Ponadto 

szczegółowej analizie poddano postępowania opiekuńcze o wyrażenie zgody na dokonanie 

czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego lub o wyrażenie zgody na 

dokonanie tzw. ważniejszych spraw oraz o ustanowienie kuratora do reprezentowania osoby 

małoletniej. Zestawienie ww. postępowań spadkowych ze wskazanymi postępowaniami 

opiekuńczymi pozwoliło zidentyfikować najistotniejsze problemy pojawiające się 

w kontekście reprezentacji osoby małoletniej w sprawach spadkowych. Wyniki zakreślonej 

w ten sposób analizy pozwoliły też na udzielenie odpowiedzi na stawiane w pracy pytania 

badawcze.  

Pojęcie „osoby małoletniej”, tak jak pojęcie „dziecko”, choć używane 

w ustawodawstwie wielokrotnie, nie posiada ani na gruncie krajowym, 

ani międzynarodowym definicji legalnej. Dla określenia osoby, niebędącej osobą dorosłą 

ustawodawca używa wielu pojęć. Zasadniczych problemów nie budzi określenie górnej 

granicy wieku osoby małoletniej. Kwestia ta została odmiennie uregulowana tylko na 

gruncie prawa karnego. Przedmiot szerokiej i wciąż nierozstrzygniętej dyskusji stanowi 

określenie momentu początkowego życia dziecka.  Dlatego też na potrzeby przedmiotowej 

rozprawy niezbędne okazało się zdefiniowanie pojęcia „osoba małoletnia” – co uczyniono 

w rozdziale pierwszym.  
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 Właściwe zrozumienie roli jaką wobec osoby małoletniej pełni przedstawiciel 

ustawowy wymagało przedstawienia ewolucji przepisów prawa cywilnego materialnego, 

prawa rodzinnego oraz prawa procesowego, w zakresie odnoszącym się do problemu 

reprezentacji dziecka. Rozważaniom uwzględniającym ostatnich sto lat ustawodawstwa 

polskiego poświęcony został rozdział drugi.  

 W rozdziale trzecim omówiono zagadnienia związane z udziałem osoby małoletniej 

w postępowaniach spadkowych, opisując szczegółowo specyfikę postępowania 

o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania o dział spadku oraz o uchylenie się 

od skutków prawnych oświadczenia woli, które z uwagi na swój charakter stanowią 

najlepsze tło dla roztrząsania kwestii związanych z reprezentacją osoby małoletniej 

w sprawach spadkowych. Dlatego też rozważania niniejszej rozprawy w dużej mierze 

ograniczają się do badań czynionych na tle regulacji dotyczących ww. spraw. W rozdziale 

tym zestawiono także po raz pierwszy rozważania teoretyczne z wynikami badań 

empirycznych odnoszących się do pozycji osoby małoletniej we wskazanych kategoriach 

postępowań.   

W kolejnym rozdziale określono definicję pojęcia „reprezentacja” 

oraz zaprezentowano standardy, jakie zgodnie z regulacjami międzynarodowymi winna 

spełniać reprezentacja osób małoletnich. Ponadto zidentyfikowano podmioty, które mogą 

pełnić funkcję przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej. Omówiono źródło 

umocowania każdego z nich, generalne założenia dotyczące sposobu wykonywania przez 

każdy z podmiotów reprezentacji oraz ustawowe wyłączenia przedstawicielstwa 

ustawowego. Rozważania teoretyczne po raz kolejny zestawiono z wynikami badań 

empirycznych dokonując przy tym krytycznej oceny sposobu sprawowania 

przedstawicielstwa ustawowego w praktyce.  

W rozdziale piątym odniesiono się szczegółowo do czynności, które przedstawiciele 

ustawowi są uprawnieni podejmować w imieniu osoby małoletniej w sprawach spadkowych. 

Dokonano przy tym rozróżnienia powyższych na czynności przekraczające 

i nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu majątkiem małoletniego. Rozważania 

te uczyniły wstęp do opartego na wynikach badań empirycznych, opisu spraw o udzielenie 

zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego. Ponadto odniesiono się do stanowiącego przedmiot szerokiej dyskusji 

zagadnienia wpływu postępowań o udzielenie zezwolenia na możliwość złożenia w imieniu 

osoby małoletniej oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c.  
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Dla właściwego omówienia zagadnienia reprezentacji osób małoletnich 

w postępowaniach spadkowych niezbędne było skorzystanie z kilku metod badawczych 

wykorzystywanych w naukach prawnych. W pierwszej kolejności, posługując się metodą 

dogmatyczno – prawną autorka dokonała analizy źródeł prawa krajowego 

i międzynarodowego dotyczących szeroko rozumianej reprezentacji dziecka 

w postępowaniu nieprocesowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań 

spadkowych. Jednocześnie dla uzyskania pełnego obrazu współczesnego ustawodawstwa 

skorzystano z metody historyczno – prawnej. Powyższe umożliwiło przedstawienie ewolucji 

jakiej w ostatnich stu latach uległo tak krajowe jak i międzynarodowe ustawodawstwo 

w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot rozważań pracy. Wykorzystanie 

wskazanych powyżej metod badawczych pozwoliło także na identyfikację cech podmiotu 

określanego mianem „małoletni” i „dziecko” oraz zobrazowanie zmian jakim w ostatnich 

stu latach uległa rola i pozycja  dziecka w postępowaniach sądowych. Pozwoliło to lepiej 

zobrazować skalę i znaczenie problemów z jakimi w kontekście reprezentacji dziecka 

musimy mierzyć się obecnie. Ponadto umożliwiło to lepsze zrozumienie wartości, jakimi 

kieruje się ustawodawca tworząc regulacje odnoszące się do osoby dziecka i jego roli 

w postępowaniu sądowym, a zwłaszcza postępowaniach spadkowych. Rozważania czynione 

z wykorzystaniem omówionych metod badawczych zostały uzupełnione o wyniki 

szczegółowej analizy dostępnych opracowań naukowych i wyrażonych w nich poglądów 

przedstawicieli doktryny oraz stanowisk judykatury zawartych w dostępnym orzecznictwie 

sądów, w szczególności Sądu Najwyższego, a zatem z wykorzystaniem metody teoretyczno 

– prawnej. Mając jednak na uwadze, że autorka niniejszego opracowania jest także 

praktykiem prawa, wieloletnim asystentem sędziego Sądu Najwyższego, za niezbędne 

uznała posłużenie się metodą socjologiczną i ustalenie jak obowiązujące przepisy prawa 

dotyczące reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych stosowane są 

w praktyce, tj. jak sądy i upoważnione do tego podmioty wywiązują się z nadrzędnego 

obowiązku troski o dobro dziecka. Założenie to było determinowane potrzebą jak 

najpełniejszego omówienia problematyki reprezentacji osób małoletnich w sprawach 

spadkowych. Dlatego też szeroką analizę przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, 

orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz poglądów przedstawicieli 

doktryny, wzbogacono o wnioski, płynące z przeprowadzonych na potrzeby niniejszego 

opracowania badań aktowych. Badania te nie miały charakteru badań statystycznych, które 

niewątpliwie wymagałyby nie tylko zdecydowanie większej próby akt, ale również 

specjalistycznych narzędzi do ich przeprowadzenia. Celem autorki było jedynie 
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zidentyfikowanie problemów, które ujawniają się podczas rozstrzygania tego rodzaju spraw 

oraz zbudowanie podstaw dla dalszych rozważań pracy i formułowania wniosków de lege 

ferenda. 

Badania empiryczne podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy stanowiła analiza 

spraw spadkowych rozpoznawanych przez wydziały cywilne sądów rejonowych. 

Przystępując do opracowywania badań aktowych w tym zakresie autorka zwróciła się do 

15 sądów rejonowych z terenu całego kraju z wnioskami o wgląd w akta co najmniej 

10 spraw: o stwierdzenie nabycia spadku (art. 669 k.p.c.), dział spadku (art. 680 k.p.c.) 

oraz o uchylenie się od skutków odrzucenia lub przyjęcia spadku (art. 690 k.p.c.), 

prowadzonych w latach 2008 – 2018, w których jednym z uczestników była osoba 

małoletnia reprezentowana przez rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub inny 

upoważniony do tego podmiot. Ostatecznie badaniu poddanych zostało 113 spraw 

z 12 sądów, tj.: 

1. Sądu Rejonowego w Olsztynie; 

2. Sądu Rejonowego w Kielcach; 

3. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie; 

4. Sąd Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi; 

5. Sądu Rejonowego w Piasecznie; 

6. Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu; 

7. Sądu Rejonowego we Włocławku; 

8. Sądu Rejonowego w Sochaczewie; 

9. Sądu Rejonowego w Gdyni; 

10. Sądu Rejonowego w Rzeszowie; 

11. Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie; 

12. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.  

Realizując drugi etap badań autorka wystosowała wnioski do 14 sądów rejonowych 

z terenu całego kraju o umożliwienie jej zapoznania się z aktami spraw o wyrażenie zgody 

przez sąd na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego 

(art. 583 lub art. 593 k.p.c.) związanych z postępowaniem spadkowym (np. o wyrażenie 

zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego czy zawarcie ugody w imieniu 

małoletniego w sprawie o dział spadku) z lat 2008 – 2018. Ostatecznie przeprowadzono 

analizę akt 105 spraw spełniających powyższe kryteria z 11 sądów rejonowych, tj.: 

1. Sądu Rejonowego w Sochaczewie 

2. Sądu Rejonowego we Włocławku 
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3. Sądu Rejonowego w Gdyni 

4. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 

5. Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie 

6. Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu 

7. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południa w Warszawie 

8. Sądu Rejonowego w Piasecznie 

9. Sądu Rejonowego w Kielcach 

10. Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu 

11. Sądu Rejonowego w Olsztynie. 

Przeprowadzona we wskazany sposób kompleksowa analiza zagadnienia reprezentacji 

osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych, pozwoliła na sformułowanie wniosków 

wyrażonych na koniec każdego z rozdziałów oraz w zakończeniu pracy. Rozważania 

te potwierdzają jak istotna jest właściwa, zgodna z szeroko rozumianym dobrem dziecka, 

reprezentacja jego interesów w postępowaniach sądowych, w tym w sprawach spadkowych, 

które często niesłusznie są bagatelizowane, a ich doniosłość prawna jest niezasadnie 

umniejszana. Co ważne poczynione rozważania pozwoliły nie tylko na identyfikację 

podmiotów zobowiązanych do reprezentacji osoby małoletniej w sprawach spadkowych 

i ich uprawnień oraz obowiązków w tym zakresie, ale również umożliwiły identyfikację 

problemów jakie pojawiają się na tym tle w praktyce. Niebagatelny wkład w powyższe mają 

niewątpliwie przeprowadzone badania aktowe, które najlepiej obrazują rzeczywisty stan 

rzeczy, potwierdzając tym samym swoją przydatność w tworzeniu opracowań z zakresu 

prawa, zwłaszcza prawa procesowego.  
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Rozdział 1. Pojęcie osoby małoletniej  

1.1 Uwagi ogólne 

Pojęcie osoby małoletniej pojawia się w polskim ustawodawstwie wielokrotnie, 

zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Żaden z obowiązujących aktów 

prawnych nie zawiera jednak jego definicji legalnej. Ustawodawca wymiennie dla pojęcia 

„małoletniego” używa także w różnych aktach prawnych określeń: dziecko, dziecko 

poczęte, nasciturus, nieletni, młodociany, przysposobiony, osoba mająca być 

przysposobiona, osoba podlegająca władzy rodzicielskiej, opiece lub kurateli5. 

Definicji pojęcia „małoletni” nie zawiera też słownik języka polskiego odsyłając 

jedynie czytelnika do pojęcia „niepełnoletni”6, czyli osoby będącej w wieku, w którym nie 

uzyskało się jeszcze pełni praw obywatelskich7. Wielki słownik języka polskiego wskazuje 

natomiast, że małoletni to taki, który nie ukończył jeszcze 18 lat i nie ma pełnych praw 

obywatelskich oraz nie ponosi pełnej odpowiedzialności za swoje czyny8.  

1.2 Pojęcie małoletniego na gruncie prawa międzynarodowego i Konstytucji RP 

Odnosząc się do osób małoletnich ustawodawca tak krajowy, jak i międzynarodowy 

od początku XX wieku wskazywał na konieczność dbania o szeroko rozumiane „dobro 

dziecka”, posługując się tym nieostrym pojęciem, które do chwili obecnej nie posiada 

definicji legalnej9.  

Ustawodawca międzynarodowy już w tzw. Deklaracji Genewskiej przyjętej przez 

Radę Generalną Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom 13 lutego 1923 r., 

a następnie przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów 16 listopada 1924 r. wskazał, 

 
5 J. Bodio, Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego, Warszawa 2019, s. 23.  
6 https://sjp.pwn.pl/szukaj/ma%C5%82oletni.html 
7 https://sjp.pwn.pl/sjp/niepelnoletni-I;2489259.html 
8 https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=16410&ind=0&w_szukaj=ma%C5%82oletni 
9 Definiując pojęcie „dobro dziecka” na gruncie prawa rodzinnego W. Stojanowska wskazała, że jest to 

„kompleks wartości o charakterze materialnym i niematerialnym niezbędnych do zapewnienia prawidłowego 

rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do należytego przygotowania go do pracy odpowiednio do jego 

uzdolnień, przy czym wartości te są zdeterminowane przez wiele różnorodnych czynników, których struktura 

zależy od treści stosowanej normy prawnej i konkretnej, aktualnie istniejącej sytuacji dziecka, zakładając 

zbieżność tak pojętego dobra dziecka z interesem społecznym”, W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, 

Warszawa 1979, s. 27. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 11.02.1997 r., II CKN 90/96, Lex nr 1228425 

wskazał natomiast, że „Pojęcie dobra dziecka jest złożone. Z jednej strony obejmuje całą sferę najważniejszych 

jego spraw osobistych, przykładowo takich jak rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie 

i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia. Z drugiej strony ma ono wyraźny wymiar materialny. 

Polega on na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i realizacji celów o charakterze osobistym, 

a w wypadku, gdy ma ono swój majątek, także na dbałości o jego interes majątkowy.” Takie rozumienie dobra 

dziecka pozostaje aktualne do dziś. Prawo cywilne procesowe, w powiązaniu z innymi regulacjami 

ustawowymi pozwala natomiast na skuteczne dochodzenie i egzekucję praw przysługujących osobie 

małoletniej, zwłaszcza w zakresie aspektu materialnego.  

https://sjp.pwn.pl/szukaj/ma%C5%82oletni.html
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że dziecko stanowi przedmiot opieki ze strony dorosłych, którzy jako ludzkość powinni dać 

mu wszystko najlepsze co posiadają. W Deklaracji w pięciu punktach wymieniono także 

najważniejsze obowiązki jakie spoczywają względem wszystkich dzieci na mężczyznach 

i kobietach niezależnie od ich pochodzenia10. Dokument ten nie zawierał jednak definicji 

pojęcia „dziecko” czy „małoletni”.  

Legalnej definicji pojęcia „małoletni” lub „dziecko” nie zawierała także uchwalona 

dnia 20 listopada 1959 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Deklaracja 

Praw Dziecka. Mimo to w jej preambule zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia 

dzieciom odpowiedniej opieki, w tym opieki prawnej, z uwagi na ich niedojrzałość fizyczną 

i umysłową, tak przed urodzeniem jak i po urodzeniu.11 Ostatnie stwierdzenie, rozciągające 

jak się wydaje zakres ochrony ustanowiony Deklaracją także na dzieci nienarodzone, 

wzbudziło wiele sporów w doktrynie. Zarzucano, że Deklaracja nie wyznacza dolnej granicy 

życia dziecka, mówiąc jednocześnie o potrzebie ochrony praw dzieci nienarodzonych. 

Różne sposoby interpretacji tego postanowienia Deklaracji wykształciły się także wśród 

przedstawicieli polskiej nauki. Z jednej strony wskazuje się, że stwierdzenie o potrzebie 

ochrony praw dzieci przed i po urodzeniu stanowi podstawę wykładni skłaniającej się do 

ochrony życia dziecka nienarodzonego. Przeciwnicy tego poglądu zauważają natomiast, że 

sporne stwierdzenie zawarte jest wyłącznie w Preambule, która nie ma tej samej rangi co 

część dyspozytywna Deklaracji. Ponadto zauważają, że wszystkie zasady przyjęte w tym 

akcie prawnym odnoszą się wyłącznie do dziecka narodzonego. Spór na tym tle w istocie do 

chwili obecnej pozostaje nierozstrzygnięty12.  

 Dalej w Deklaracji z 1959 r., podobnie jak w Deklaracji Genewskiej wskazano, 

że ludzkość winna dać dziecku to co najlepsze, a następnie określono dziesięć zasad 

stanowiących o prawach małoletnich. Odnoszą się one do kwestii związanych między 

innymi z prawem małoletnich do równego traktowania, nazwiska, obywatelstwa, ochrony 

i pomocy oraz nauki. Na pierwszy plan wysuwa się jednak troska ustawodawcy o szeroko 

rozumiane dobro dziecka, które w istocie zamyka w sobie wszystkie bardziej szczegółowe 

postanowienia Deklaracji. Ustawodawca międzynarodowy wychodzi bowiem ze słusznego 

założenia, że małoletni, z uwagi na swoje szczególne cechy i słabszą pozycję względem osób 

 
10 P. Jaros, M. Michalak, Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zbiór 

i opracowanie, s. 47. 
11 Deklaracja praw dziecka uchwalona dnia 20.11.1959 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych, źródło: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html, odczyt 11.10.2019 r. 
12 J. Kondratiewa-Bryzik, Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów 

międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 84 – 87. 
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dorosłych, winien być objęty szczególną ochroną. Dlatego też poza prawami należnymi 

każdemu człowiekowi na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka13, dziecku 

przyznano dodatkowe uprawnienia określone w Deklaracji o Prawach Dziecka.  

Definicję pojęcia „dziecko”, które uznać należy de facto za synonim pojęcia 

„małoletni”, zawarto dopiero w uchwalonej 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych, Konwencji o Prawach Dziecka14. W jej art. 1 wskazano, 

że „dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie 

z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.15 Definicja ta 

podobnie jak postanowienia Preambuły Deklaracji Praw Dziecka z roku 1959 nie odnosi się 

do momentu, w którym istota ludzka winna być uznawana za dziecko. Rozwiązanie takie 

wydaje się być efektem kompromisu twórców Konwencji. Pogląd taki przedstawia zresztą 

biorący udział w pracach nad Konwencją A. Łopatka wskazując, że Konwencja to w istocie 

efekt kompromisów, które świadczą o mądrości i zrozumieniu jakie dominowały w czasie 

prac nad tym aktem prawa międzynarodowego16.  

W ramach Konwencji wskazano szereg praw przysługujących małoletniemu. 

W art. 12 § 2 podkreślono, że dziecko zdolne do kształtowania swoich własnych poglądów 

ma prawo do wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, 

dotyczącym jego osoby, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela, 

bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego. 

Przepis ten gwarantuje zatem każdej osobie małoletniej udział w postępowaniach sądowych, 

jeśli ma ona w tym interes prawny. Jednocześnie małoletni nawet mimo braku zdolności 

procesowej ma prawo do wyrażania swojej opinii w sprawie, jeśli pozwala mu na to jego 

stopień dojrzałości. W tym przypadku w Konwencji słusznie posłużono się generalnym 

sformułowaniem „zdolności dziecka do kształtowania własnych poglądów” uznając 

za niecelowe wyznaczenie granicy wieku, dla przyznania małoletniemu tego uprawnienia. 

Każde dziecko rozwija się bowiem w różny sposób i nie zawsze będzie zdolne do wyrażania 

własnej opinii w tym samym momencie życia, co jego rówieśnicy. Różne są także 

okoliczności każdej sprawy.  

 
13 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10.12.1948 r. w Paryżu, źródło: 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html, odczyt 11.10.2019 r.  
14 Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.  
15 Definicja ta jest zbieżna z rozwiązaniem przyjętym przez polskiego ustawodawcę, który choć nie 

wprost, to w analogiczny sposób rozumie pojęcie dziecka/małoletniego, zob. ppkt 1.3.  
16 A. Łopatka, Konwencja Praw Dziecka, PiP 1990, nr 3, s. 4.  
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Zgodnie z postanowieniami Konwencji państwa do niej przystępujące zobowiązane 

są do zapewnienia dziecku pozbawionemu wolności prawa do uzyskania niezwłocznego 

dostępu do prawnej lub innej odpowiedniej pomocy, jak również prawa do kwestionowania 

legalności pozbawienia go wolności przed sądem lub inną kompetentną, niezawisłą 

i bezstronną władzą oraz domagania się uzyskania szybkiej decyzji w tej sprawie 

(art. 37 pkt d Konwencji). W przypadku stosowania wobec dziecka przepisów 

o odpowiedzialności karnej za popełnione przez niego czyny, lub rozważania możliwości jej 

stosowania, państwa są zobowiązane do traktowania małoletniego w sposób sprzyjający 

poczuciu godności i wartości dziecka, które umacnia w nim poszanowanie podstawowych 

praw i wolności innych osób oraz uwzględnia wiek dziecka i celowość sprzyjania jego 

reintegracji dla podjęcia przez nie konstruktywnej roli w społeczeństwie (art. 40 ust. 1 

Konwencji). Konwencja określa także szczegółowe środki, jakie mają służyć osiągnieciu 

powyższego celu wskazując przy tym na prawo do rozpatrzenia sprawy bez zwłoki przez 

niezawisłą i bezstronną władzę bądź organ sądowy w uczciwym procesie (art. 40 ust. 2 pkt iii 

Konwencji).  

Niezależnie od kwestii, do których odnosi się Konwencja, a które związane są 

z osobą małoletniego, ponownie na pierwszym planie znajduje się troska ustawodawcy 

o szeroko rozumiane dobro dziecka. Nawet bowiem jeśli wobec małoletniego stosowane 

mają być przepisy o odpowiedzialności karnej, to wolą ustawodawcy jest taka ich 

konstrukcja, która pozwoli na skuteczne stosowanie wobec małoletniego metod 

resocjalizacji. Dodatkowo w art. 3 Konwencji wprost wskazano, że dla wszelkich działań 

podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze 

administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną ma być najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka. 

Postanowienia Konwencji z 1989 r., a szczególnie jej art. 4, stały się jedną z podstaw 

do uchwalenia 25 stycznia 1996 r. w Strasburgu przez Radę Europy Konwencji 

o wykonywaniu praw dziecka17. Dokument ten w sposób najbardziej szczegółowy ze 

wszystkich dotychczas omówionych odnosi się do kwestii praw procesowych małoletnich, 

realizując tym samym nałożony mocą art. 4 Konwencji o prawach dzieci na Państwa – 

Strony obowiązek podjęcia stosownych działań ustawodawczo – administracyjnych 

i innych, dla realizacji praw zawartych   w Konwencji.  

 
17 Dz. U. z 2000 r., nr 107, poz. 1128.  
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Konwencja z 1996 r. nie zawiera definicji legalnej pojęcia „małoletni” lub „dziecko” 

ale wskazuje, że znajduje zastosowanie do dzieci, które nie ukończyły lat 18 (art. 1 ust. 1).  

Po raz kolejny zatem ustawodawca nie rozstrzyga sporu związanego z ochroną praw dzieci 

nienarodzonych, przyjmując jednocześnie za podstawę określenia cech podmiotu, który 

może zostać uznany za osobę małoletnią – wiek. Okoliczność ta jest jedynym kryterium 

branym pod uwagę, przy ocenie możliwości stosowania postanowień Konwencji wobec 

konkretnej osoby, co oznacza, że ustawodawca nie dostrzega istniejącej, między innymi na 

gruncie prawa polskiego możliwości uzyskania pełnoletności w konsekwencji innych 

zdarzeń  niż ukończenie 18. roku życia18.  

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka określa prawa przysługujące 

każdej osobie małoletniej w toku postępowania sądowego oraz obowiązki spoczywające na 

organach sądowych, przedstawicielach małoletnich i innych organach krajowych, które są 

zobowiązane nie tylko zapewnić ochronę praw dzieci, ale również umożliwić im pozyskanie 

efektywnej pomocy prawnej. Konwencja utrwaliła zatem pozycję procesową małoletnich, 

którzy na arenę postępowania sądowego zostali wprowadzeni mocą Konwencji o prawach 

dziecka. Tym samym na dobre zamknięty został rozdział, kiedy to losy małoletnich były 

rozstrzygane w postępowaniach sądowych bez ich udziału.  

W XXI wieku do kwestii standardów, jakie winny być zachowane w przypadku 

uczestnictwa osób małoletnich w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami 

państwowymi odniesiono się w Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczących 

wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom z 17 listopada 2010 r.19 Zgodnie 

z postanowieniami Preambuły tego aktu, zaproponowane w nim rozwiązania mają służyć 

jako narzędzie w dostosowaniu „(…)systemów sądownictwa i systemów pozasądowych 

do szczególnych praw, interesów i potrzeb dzieci(…)”. 

Na potrzeby omawianego dokumentu, podobnie jak w przypadku Konwencji 

z 1996 r., za jedyne kryterium służące do oceny cech podmiotu, do którego odnoszą się 

postanowienia wytycznych przyjęto wiek danej osoby. W wytycznych Komitetu pod 

pojęciem „dziecko” rozumie się bowiem każdą osobę, która nie ukończyła 18. roku życia20. 

 
18 W Polsce będzie to np. instytucja upełnoletnienia, czyli uzyskania pełnoletności jako konsekwencja 

zawarcia związku małżeńskiego. 
19 Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 

dzieciom przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 17.11.2010 r. wraz z uzasadnieniem, w 

ramach Programu Rady Europy „Budowanie Europy dla dzieci i z dziećmi, źródło: 

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1, 

data odczytu 13.10.2019 r. 
20 Tamże, data odczytu 13.10.2019 r. 



21 

 

Po raz kolejny zatem na gruncie regulacji międzynarodowych pomija się problem 

możliwości uzyskania pełnoletności w inny sposób niż poprzez ukończenie określonego 

wieku. 

Tworząc Wytyczne Komitetu kierowano się istniejącymi już zasadami, określonymi 

między innymi w aktach prawa międzynarodowego odnoszącymi się do osób małoletnich, 

a także wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zasady te 

zostały pogrupowane w Wytycznych w ramach pięciu kategorii: Uczestnictwo, Dobro 

dziecka, Godność, Ochrona przed dyskryminacją oraz Rządy prawa. W dokumencie tym 

omówiono wszystkie najistotniejsze problemy związane z uczestnictwem osoby małoletniej 

w postępowaniach sądowych i pozasądowych, określając minimalne standardy jakie 

powinny one spełniać. Wytyczne mają stanowić swego rodzaju gwarancję przestrzegania, 

w ramach wskazanych postępowań, praw dzieci, w szczególności prawa do: informacji, 

ustanowienia przedstawiciela, uczestnictwa oraz ochrony. Korzystanie z praw osób 

małoletnich winno być skorelowane ze stopniem ich rozwoju, możliwościami poznawczymi 

oraz okolicznościami spraw, a także prawami pozostałych uczestników postępowania. 

W Wytycznych mowa jest ponadto o kwestiach dotyczących potrzeb dziecka, możliwości 

wygłaszania przez niego własnych poglądów czy jego roli w postępowaniach. Zdaniem 

twórców Wytyczne powinny znajdować zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których 

małoletni mogą mieć kontakt z odnośnymi służbami czy organami wdrażającymi prawo 

karne, cywilne lub administracyjne, niezależnie od przyczyny i zakresu tego kontaktu21.  

Polski ustawodawca unormowania międzynarodowe odnoszące się do osoby 

małoletniej, w tym jej uprawnienia procesowe, przeniósł na grunt Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.22, a następnie do odpowiednich ustaw. 

Możliwość korzystania przez małoletnich obywateli polskich z Konwencji o Prawach 

Dziecka oraz Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dziecka, a także kolejnych 

Wytycznych i ewentualnie innych aktów prawa międzynarodowego wynika z dyspozycji 

art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, określającego hierarchię źródeł praw obowiązujących 

w Polsce.  

Konstytucja RP jest jednak kolejnym aktem prawnym, który nie zawiera definicji 

legalnej pojęcia „dziecko” oraz „małoletni”. Nie rozstrzyga problemu dolnej granicy 

„wieku” dziecka. Zawarto w niej natomiast pewne wskazówki, które pozwalają na 

wyznaczenie co najmniej dolnej granicy wieku osób, które mogą być uznane ze osoby 

 
21 Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy (…), data odczytu 13.10.2019 r. 
22 Dz. U. nr 78, poz. 483. 
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dorosłe, co z kolei pozwala na ustalenie a contrario górnej granicy wieku osób uznawanych 

za małoletnie.  W art. 65 ust. 3 Konstytucji RP użyto sformułowania „dzieci do lat 16”, co 

stanowi podstawę do stwierdzenia, że status dziecka przysługuje także osobom starszym. 

Z kolei art. 62 ust. 1 wskazuje, że czynne prawo wyborcze uzyskuje się po ukończeniu lat 

18, wyznaczając tym samym próg dorosłości. Oczywistym jest bowiem, że czynne prawo 

wyborcze nie przysługuje dzieciom23. Zestawienie tych dwóch przepisów, z omówionymi 

poniżej postanowieniami poszczególnych ustaw, pozwala przyjąć, że w rozumieniu 

polskiego ustawodawcy osobą małoletnią/dzieckiem są osoby, które nie ukończyły 

osiemnastego roku życia i nie zawarły związku małżeńskiego.   

Art. 72 Konstytucji RP stanowi o ochronie praw dziecka, odnosząc się przy tym także 

do jego sytuacji procesowej. W ust. 1 ustawodawca nałożył na państwo obowiązek ochrony 

praw dzieci, jednocześnie zapewniając każdej jednostce prawo do domagania się od 

organów władzy publicznej wywiązania się z tego obowiązku, między innymi poprzez 

ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dalej 

ustawodawca w ust. 2 wskazuje, że niejako domyślnie każde dziecko poddane jest opiece ze 

strony swoich rodziców, a w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez 

rodziców, państwo zapewnia małoletniemu stosowną opiekę i pomoc. Można zatem uznać, 

że celem tego unormowania jest niedopuszczenie do sytuacji, w której dziecko zostałoby 

pozbawione jakiejkolwiek opieki. Wprowadzenie tego przepisu do Konstytucji RP sprawiło, 

że „dobro dziecka” zyskało rangę wartości konstytucyjnej, uzupełniając tym samym pojęcie 

szersze jakim jest „dobro rodziny”. 

W ust. 3 art. 72 Konstytucji RP ustawodawca uznał natomiast podmiotowość dziecka 

i wynikające stąd uprawnienia proceduralne małoletniego24, przenosząc tym samym na 

grunt polskiego porządku prawnego postanowienia aktów prawa międzynarodowego 

odnoszących się do praw dziecka, w tym jego uprawnień procesowych. Zgodnie z treścią 

tego przepisu w toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby 

odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości 

uwzględnienia zdania dziecka. 

Dla ochrony praw osób małoletnich na mocy art. 72 ust. 4 Konstytucji RP 

predestynowany został nowy organ konstytucyjny – Rzecznik Praw Dziecka. Organ ten 

powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka 

 
23 L. Garlicki, M. Derlatka [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz. Tom II, art. 72, Lex el., nb 7., odczyt 28.09.2018 r. 
24 Tamże.  
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Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Do jego podstawowych 

zadań należy ochrona praw dzieci i zapobieganie ich naruszeniom25.  

Wobec treści art. 72 ust. 4 Konstytucji RP, 6 stycznia 2000 r. uchwalona została 

ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka26. W jej art. 2 ust. 1 wskazano, że dzieckiem 

w rozumieniu ustawy jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, 

definiując tym samym po raz pierwszy tak precyzyjnie na gruncie prawa polskiego pojęcie 

„dziecko”. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że rolą Rzecznika będzie 

podejmowanie działań zmierzających do realizacji na każdym etapie życia dziecka 

należnych mu praw. Zdaniem projektodawcy Rzecznik winien działać w interesie dziecka 

już od chwili jego poczęcia, realizując tym samym postanowienia Deklaracji Praw Dziecka, 

która gwarantuje małoletnim ochronę należnych im praw tak przed jak i po urodzeniu. 

Dalej projektodawca zaznaczył, że również na gruncie polskiego prawa cywilnego zapewnia 

się dziecku nienarodzonemu obronę jego praw, a judykatura i doktryna przyznają mu 

zdolność prawną, jeśli urodzi się żywe27.  

Wprowadzona w ten sposób do polskiego ustawodawstwa definicja pojęcia 

„dziecko” rozpoczęła szeroką dyskusję na temat trafności i potrzeby tak precyzyjnego 

stanowienia o momencie początkowym życia dziecka, a także o zakresie stosowania tej 

definicji, tj. czy odnosi się ona do całego systemu prawnego czy tylko do ustawy 

o Rzeczniku Praw Dziecka. 

Mając na uwadze samą literalną treść przepisu, a także uzasadnienie projektu ustawy, 

w którym projektodawca w kontekście definicji pojęcia „dziecko” przede wszystkim skupia 

się na obowiązkach Rzecznika Praw Dziecka, zakreślając obszar jego działania i cechy 

podmiotów, które winien on objąć swoją ochroną, część przedstawicieli doktryny skłania się 

ku przyjęciu, że rzeczona definicja znajduje zastosowanie tylko na gruncie ustawy 

o Rzeczniku Praw Dziecka. Wprost wskazuje na to również brzmienie przepisu, 

zawierającego zwrot „w rozumieniu ustawy”. Zwolennicy poglądu o generalnym znaczeniu 

definicji z art. 2 omawianej ustawy i konieczności jej stosowania w całym systemie 

prawnym wskazują, że akt prawny, w którym ją zawarto ma na celu uporządkowanie pojęć 

i zasad związanych z ochroną praw dzieci. Służy temu między innymi instytucja Rzecznika 

Praw Dziecka, który ma chronić praw dziecka wynikających nie tylko z tej ustawy, 

 
25 M. Bartoszewicz [w:] M. Haczkowska (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,  

Art. 72, Lex el., nb 10., odczyt 13.10.2019 r.  
26 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 922. 
27 Uzasadnienie projektu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, druk sejmowy nr 830, s. 2 – 3, źródło: 

http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/830.htm, odczyt: 16.10.2019 r.  



24 

 

ale z całego ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego. Ponadto za takim uznaniem, 

w ocenie zwolenników tego poglądu przemawia również założenie racjonalności 

ustawodawcy28. Dodatkowo podkreśla się, że w istocie o ochronie praw dzieci przed ich 

urodzeniem stanowią inne regulacje ustawowe i kodeksowe, zapewniając ochronę prawną 

nasciturusa29. 

Rozstrzygnięcie powyższej kwestii, z uwagi na ograniczone ramy opracowania, nie 

jest możliwe. Podkreślenia jednak wymaga, że przy jej ocenie należy kierować się nie tylko 

względami moralnymi, ale trzeba mieć na uwadze także kształt szeroko rozumianego 

ustawodawstwa krajowego. Jak bowiem trafnie zauważa M. Rzewuski, tak precyzyjne 

określenie w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka momentu, od którego zaczyna się byt 

prawny osoby ludzkiej, niesie ze sobą znaczne konsekwencje prawne30. Wydaje się zatem, 

że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby posłużenie się na gruncie tej ustawy, 

podobnie jak w regulacjach prawa międzynarodowego, ogólnym stwierdzeniem, że 

„dziecko to istota ludzka do chwili ukończenia 18. roku życia”.31 Taka definicja 

pozostawałaby spójna z obowiązującymi regulacjami ustawowymi i przepisami prawa 

międzynarodowego, pozostawiając jednocześnie Rzecznikowi równie szeroki zakres 

obowiązków w zakresie działalności na rzecz ochrony praw małoletnich.  

1.3 Pojęcie małoletniego w polskim prawie cywilnym 

Kodeks cywilny nie określa w sposób bezpośredni jakie cechy winna mieć osoba 

nazywana „małoletnią” lub „dzieckiem”. Art. 10 § 1 k.c. stanowi natomiast, że osobą 

pełnoletnią jest ten, kto ukończył lat osiemnaście lub osoba młodsza, która zawarła związek 

małżeński (art. 10 § 2 k.c.). A contrario należy zatem założyć, że osobą małoletnią jest 

każdy, kto nie ukończył lat osiemnastu i nie zawarł związku małżeńskiego. Mając na uwadze 

dyspozycję art. 112 k.c., zgodnie z którym dla obliczania wieku osoby fizycznej, termin 

liczony w latach upływa z początkiem ostatniego dnia, który datą odpowiada początkowemu 

dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego 

miesiąca, można przyjąć, że co do zasady małoletnim pozostaje się od chwili urodzenia do 

dnia osiemnastych urodzin32.   

 
28 J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, 

Warszawa 2010, s. 133 – 140.  
29 J. Bodio, Status dziecka …, Warszawa 2019, s. 32. 
30 M. Rzewuski, Definicja dziecka w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Rejent 2017,  

nr 4, s. 187.  
31 Tamże, s. 191.  
32 S. Dmowski, R. Trzaskowski [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. 

Część ogólna. Art. 10, Lex el., nb 1 – 3, odczyt 25.09.2018 r.   
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Szczególny tryb uzyskania pełnoletności przewiduje art. 10 § 1 k.r.o. wprowadzający 

instytucję tzw. upełnoletnienia, tj. uzyskania pełnoletności w konsekwencji zawarcia 

związku małżeńskiego. Przepis ten zezwala małoletniej kobiecie, która ukończyła 16. rok 

życia zawrzeć związek małżeński, jeśli uzyska ona uprzednio stosowną zgodę sądu 

rodzinnego. Instytucja upełnoletnienia jest zatem, zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, stosowana wyłącznie wobec małoletnich kobiet. Ustawodawca nie przewidział 

bowiem analogicznego trybu postępowania dla małoletnich mężczyzn. Postępowanie 

o uzyskanie zgody sądu rodzinnego na zawarcie związku małżeńskiego jest natomiast 

jednym z przykładów postępowań, w którym legitymację czynną do działania w sprawie 

posiada wyłącznie osoba małoletnia, a nie jej przedstawiciel ustawowy33. Postanowienie 

sądu uwzględniające wniosek precyzyjnie określa nupturientów, mając przy tym charakter 

nieodwoływalny. Małoletnia dysponująca zgodą sądu na zawarcie związku małżeńskiego, 

od momentu jego zawarcia uznawana jest za osobę pełnoletnią.  

Mężczyzna małżeństwo może zawrzeć dopiero po ukończeniu lat osiemnastu, 

a zatem już po uzyskaniu pełnoletności. Gdyby jednak w związek małżeński wstąpił 

mężczyzna małoletni, to choć formalnie małżeństwo takie należałoby unieważnić w trybie 

art. 10 § 2 k.r.o., mężczyzna będzie nadal uznawany za osobę pełnoletnią w rozumieniu 

art. 10 k.c.34 Analogiczne skutki będą wiązały się z zawarciem związku małżeńskiego przed 

ukończeniem szesnastego roku życia przez kobietę, nawet jeśli dysponowała ona stosowną 

zgodą sądu rodzinnego. Dla ważności małżeństwa kluczowy jest bowiem fakt ukończenia 

wymaganego przez ustawodawcę wieku. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony 

małżeństwo może być unieważnione w trybie art. 10 § 2 k.r.o.35, jednak okoliczność ta nie 

będzie miała wpływu na pełnoletność małżonków. Faktu uzyskania pełnoletności nie 

niweczy także rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Konsekwencje rozwodu nie mogą być 

bowiem dalej idące niż skutki unieważnienia małżeństwa36. 

Mówiąc o instytucji upełnoletnienia należy również zaznaczyć, że małżeństwo 

zawarte przez osoby, które nie osiągnęły wymaganego wieku, lub nie dysponowały 

stosowną zgodą sądu rodzinnego, nie może zostać unieważnione, jeśli przed wniesieniem 

pozwu małżonek lub małżonkowie osiągnęli wymagany wiek. Wydaje się także, że rację ma 

 
33 S. Madaj, Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, Warszawa 1978, s. 75. 
34 S. Drozd, Uzyskanie pełnoletności przez zawarcie małżeństwa, NP 1969, nr 7 – 8, s. 1109.  
35 K. Piasecki [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem,  

Warszawa 2000, s. 68. 
36 S. Dmowski, R. Trzaskowski [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. …,  

Lex el., nb 1-3, odczyt 25.09.2018 r.   
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G. Jędrejek wskazując, iż mimo braku jednoznacznej regulacje ustawowej w tym zakresie, 

wobec zasady aktualności orzekania, nie można domagać się unieważnienia małżeństwa, 

jeśli wymagany wiek zostanie przez małżonka lub małżonków osiągnięty w trakcie trwania 

postępowania (art. 10 § 3 k.r.o.). Ponadto mężczyzna nie może żądać unieważnienia 

małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeśli kobieta zaszła w ciążę  

(art. 10 § 4 k.r.o.) niezależnie od daty tego zdarzenia37.  

Czyniąc rozważania o pojęciu małoletniego nie można także pominąć budzącej wiele 

kontrowersji kwestii dotyczącej „dziecka nienarodzonego”. Jak już zaznaczono  

w przypadku regulacji dotyczących Rzecznika Praw Dziecka, ustalenie momentu,  

od którego zaczyna się byt prawny osoby ludzkiej nastręcza wielu trudności – nie tylko  

z przyczyn prawnych, ale również moralnych. Nie ma jednak wątpliwości, że polskie 

ustawodawstwo obejmuje ochroną prawa dziecka poczętego, ale nienarodzonego, 

posługując się przy tym pojęciem „nasciturusa”, które podobnie jak pojęcie „małoletni”  

czy „dziecko” nie posiada definicji legalnej na gruncie prawa cywilnego. Z regulacji 

ustawowych wprost wynika jednak, że nasciturus posiada prawo do dziedziczenia  

(art. 927 § 2 k.c.), prawo do posiadania przedstawiciela ustawowego w osobie kuratora  

(art. 599 k.p.c. i art. 182 k.r.o.), czy też prawo do uzyskania alimentów (art. 142 k.r.o.). 

Polem do dyskusji jest natomiast status prawny nasciturusa w przypadku embrionów 

powstałych w drodze zapłodnienia in vitro.  

Bezspornym wydaje się być, że nie należy rozróżniać statusu prawnego embrionu 

powstałego w drodze naturalnej prokreacji i in vitro. W przypadku embrionu powstałego 

metodą in vitro mamy jednak do czynienia ze swoistą dwuetapowością procesu, dlatego też 

można mówić o nasciturusie jako embrionie powstałym z połączenia komórek rozrodczych, 

który pozostaje jeszcze poza organizmem matki38 lub jako zarodku implementowanym do 

organizmu matki39. Mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz zasadę pewności 

obrotu należy przyjąć za G. Matusikiem, że o nasciturusie można mówić dopiero od chwili 

implementacji zarodka do organizmu matki. Autor ten trafnie zauważa bowiem, że pierwsze 

rozwiązanie wiąże się z powstaniem zbyt długiego okresu niepewności, której czas trwania 

 
37 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 10, Lex el., nb 8,  

odczyt 10.10.2019 r. 
38 Z. Czarniak, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem 

matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10 – 12, s. 112.  
39 G. Matusik, Pozycja prawna kuratora ustanowionego dla dziecka poczętego, Rejent 2017, nr 2, s. 91.  
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jest sterowany z zewnątrz i odnosi się do tego czy podmiot przyszłych praw w ogóle 

powstanie40.  

Kodeks postępowania cywilnego posługuje się pojęciami „dziecka”, „małoletniego” 

lub „małoletniego dziecka”, nie definiując ich. Można zatem przyjąć, że rozumienie tych 

pojęć powinno być tożsame z ujęciem przyjętym na gruncie przepisów prawa cywilnego 

materialnego. W art. 599 k.p.c. pojawia się pojęcie „nasciturusa”, rozumianego jako dziecko 

poczęte, ale jeszcze nienarodzone. Ponadto ustawodawca w kontekście osoby małoletniej 

posługuje się zwrotami: „osoba pozostająca pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą” 

oraz „przysposobiony lub osoba mająca być przysposobioną”. W odniesieniu do osób 

pozostających pod opieką lub kuratelą oprócz o osobie dziecka, mowa jest także o osobach 

ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo. Z uwagi na dyspozycję art. 114 § 1 k.r.o. 

przysposobionym może być tylko dziecko. Podobnie jako osobę małoletnią, należy 

identyfikować „osobę pozostającą pod władzą rodzicielską”, zgodnie z art. 92 k.r.o.41  

Najwięcej trudności interpretacyjnych nastręcza ustawowe stwierdzenie „osoba, 

której postępowanie dotyczy”, stosowane na gruncie przepisów o postępowaniu 

nieprocesowym. Podejmując się próby identyfikacji podmiotów, dla określenia, których 

ustawodawca zdecydował się na użycie powyższego zwrotu, należy zgodzić się z poglądami 

Sądu Najwyższego, który czyniąc rozważania o sposobie określenia sądu właściwego 

w sprawie o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej trafnie zauważył, 

że ustawodawca posługując się tym zwrotem zawsze ma na uwadze osoby małoletnie albo 

posiadające z innych względów przedstawiciela ustawowego. Jeśli bowiem postępowanie 

miałoby dotyczyć osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych upadłaby 

w ogólności podstawowa przesłanka uzasadniająca właściwość sądu opiekuńczego zamiast 

"zwykłego sądu nieprocesowego"42. 

Analiza przepisów o postępowaniach cywilnych prowadzonych z udziałem osób 

małoletnich, pozwala na postawienie generalnej tezy, że ustawodawca realizuje w ich 

ramach obowiązki wynikające z regulacji międzynarodowych i Konstytucji RP. 

Niewątpliwie bowiem wszystkie rozwiązania procedury cywilnej mają na względzie troskę 

o dobro osoby małoletniej, która może realizować swoja prawa, w tym prawo do udziału 

w postępowaniu, bycia wysłuchaną, do sprawiedliwego procesu sądowego, posiadania 

przedstawiciela, uzyskania informacji, czy też do życia w rodzinie.  

 
40 Tamże.  
41 J. Bodio, Status dziecka..., s. 29 – 30.  
42 Uchwała SN z 21.02.1968 r., III CZP 105/67, OSNC 1968/10/162.  
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1.4 Małoletni w świetle przepisów prawa pracy  

Przepisy prawa pracy odnoszące się do osoby małoletniej regulują przede wszystkim 

kwestie związane ze standardami pracy osób poniżej 18. roku życia. Zagadnienie to na 

gruncie prawa polskiego reguluje Kodeks pracy43, wypełniając tym samym zalecenia 

dyrektywy w sprawie ochrony prawy osób młodych 94/3344. Pomiędzy prawem polskim 

i unijnym istnieją jednak pewne różnice w zakresie siatki pojęciowej jaką operują 

ustawodawcy. Zgodnie z definicjami zawartymi art. 3 dyrektywy, mowa jest w niej o: 

- „osobach młodych”, tj. poniżej 18. roku życia, które posiadają umowę o pracę lub 

pozostają w stosunku pracy określonym przez prawo obowiązujące w Państwie 

Członkowskim i/lub regulowanym przez prawo obowiązujące w Państwie Członkowskim; 

- „dzieciach”, czyli osobie poniżej 15. roku życia lub podlegającej powszechnemu 

obowiązkowi szkolnemu zgodnie z prawem krajowym; 

- „młodocianych” co oznacza osobę co najmniej 15-letnią, która nie ukończyła 

jeszcze 18 lat i nie podlega już powszechnemu obowiązkowi szkolnemu zgodnie z prawem 

krajowym. 

Mając na uwadze postanowienia Prawa oświatowego45 można wskazać, że w Polsce 

mianem „dziecko” w rozumieniu dyrektywy, co do zasady, można określać osoby między 

7. a 15. rokiem życia. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 2 Prawa 

oświatowego obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Szkoła podstawowa jest 

natomiast obecnie szkołą ośmioletnią, co oznacza, że zasadniczo uczęszczają do niej dzieci 

do 15. roku życia. Możliwe jest jednak, wobec regulacji dotyczących obowiązku szkolnego 

i postanowień dyrektywy, aby mianem „dziecko” określać osoby starsze, jeśli pomimo 

osiągnięcia 15. roku życia nie ukończyły one szkoły podstawowej. Stan taki może trwać do 

ukończenia 18 lat przez osobę, która nie zdołała ukończyć szkoły podstawowej. 

Fakt nieukończenia szkoły podstawowej to jedyna przesłanka uniemożliwiająca, w świetle 

prawa polskiego i postanowień dyrektywy, określanie osoby, która ukończyła 15. rok życia 

mianem „młodociany”46. 

 
43 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040.  
44 Dyrektywa Rady nr 94/33/WE z 22.06.1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych,  

Dz.U.UE.L. z 1994 r., nr 216, poz.12. 
45 Ustawa z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148. 
46 E. Maniewska [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, 

Art. 190, Lex el. 2019, nb 2 – 3, odczyt 20.10.2019 r. 



29 

 

Kodeks pracy posługuje się odmiennymi niż dyrektywa pojęciami dla określenia 

osób małoletnich na potrzeby związane z ustalaniem warunków i możliwości podejmowania 

przez nie pracy zarobkowej. W art. 190 § 1 k.p. wskazano, że „młodocianym” jest osoba, 

która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 lat47. Za „dziecko” w art. 3045 k.p. uważa się 

natomiast osoby, które nie ukończyły 16. roku życia (zwrot ten jest z resztą używany przez 

ustawodawcę wymiennie z pojęciem „dziecko” w kontekście przepisów o możliwościach 

i warunkach zatrudniania takich osób). Zestawienie art. 190 k.p. z art. 3045 k.p. prowadzi 

tym samym do wniosku, że osoby między 15. a 16. rokiem życia, w zależności od 

stosowanego do nich przepisu mogą być nazywane „młodocianymi” lub „dzieckiem”. 

W tym zakresie, definicje zawarte w powołanych przepisach, niejako się zazębiają48.  

Z regulacjami dotyczącymi praw osób małoletnich do podejmowania pracy 

zarobkowej nierozerwalnie wiąże się także pojęcie ich zdolności do czynności prawnych. 

W tym kontekście sytuacja małoletnich będzie ponownie różnicowana z użyciem kryterium 

wieku. Zgodnie bowiem z art. 12 k.c. osoba, która nie ukończyła 13. roku życia nie ma 

zdolności do czynności prawnych, a dokonane przez nią czynności prawne są bezwzględnie 

nieważne. Jeśli zatem dziecko chciałoby zawrzeć umowę na podstawie art. 3045 k.p. 

niezbędne jest jego zastępstwo prawne przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora. 

Dzieci, które ukończyły 13. rok życia, jeśli nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, 

mogą zawierać umowy o pracę i swobodnie rozporządzać uzyskanym na ich podstawie 

zarobkiem, chyba że stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby. Wówczas przedstawiciel 

ustawowy dziecka może rozwiązać stosunek pracy za zgodą sądu opiekuńczego  

(art. 22 § 3 k.p. w związku z art. 21 k.c.). W każdym przypadku, niezależnie od wieku 

dziecka, wymagane jest, aby umowa na podstawie, której dziecko wykonuje pracę była 

zawarta w sposób zgody z art. 3045 § 1 k.p. W przypadku naruszenia dyspozycji tego 

przepisu umowa będzie uznana za nieważną w rozumieniu art. 58 k.c.49 

Mając na uwadze przepisy prawa pracy – tak krajowe, jak i unijne – w zakresie 

odnoszącym się do pracy małoletnich oraz wykonywania przez nie innych zajęć 

zarobkowych, należy stwierdzić, że podobnie jak w przypadku przepisów prawa cywilnego, 

omówionych uprzednio regulacji międzynarodowych, czy prawa konstytucyjnego, 

nadrzędnym celem ustawodawców jest ochrona szeroko rozumianych interesów dziecka. 

 
47 Tamże. 
48   E. Maniewska [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, 

 Art. 3045, Lex el. 2019, nb 1 – 2, odczyt 20.10.2019 r. 
49 Tamże. 
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Ponadto ustawodawcy po raz kolejny dla różnicowania sytuacji małoletnich posługują się 

kryterium wieku, które w istocie jest jedynym wskaźnikiem dla przyznawania małoletnim 

określonych uprawnień na gruncie prawa pracy.  

1.5 Pojęcie małoletniego w polskim prawie karnym  

Dziecko w prawie karnym występuje jako sprawca czynu zabronionego oraz 

podmiot, któremu poprzez dokonanie czynu zabronionego wyrządzono szkodę. 

W Preambule ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich50 

czytamy, że jej celem jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, 

stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt 

z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz dążenie do umocnienia funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich 

na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa. W ustawie o postępowaniu 

w sprawach nieletnich nie zawarto typowej definicji pojęcia „nieletniego” odsyłając 

w art. 1 § 2 pkt 1, do opisanego w art. 1 § 1 pkt 1 – 3 kręgu podmiotów, wobec których 

stosuje się przepisy niniejszej ustawy. Pojęcie nieletniego jest zatem w tym przypadku 

zróżnicowane z uwagi na wiek osób i kontekst sytuacji, w jakim ustawa znajduje do nich 

zastosowanie. Zawsze jednak ma ono zabarwienie negatywne, tj. wiadomym jest, że osoba 

„nieletnia” w przypadku ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich to podmiot, który 

dopuścił się nagannego zachowania, a przez to może być uznany za osobę zdemoralizowaną, 

wchodzącą w konflikt z prawem.  

Posługując się pojęciem „nieletni” ustawodawca de facto ma na myśli trzy grupy 

osób: 

1. które, nie ukończyły lat osiemnastu; 

2. które dopuściły się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17; 

3. osoby, względem których orzeczono i wykonuje się środki wychowawcze lub 

poprawcze, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat. Tak dokonany podział 

zgodny jest z polską tradycją ustawodawczą i stanowi kontynuację rozwiązań przyjętych już 

w Kodeksie karnym z 1932 r.51, zgodnie z którym nie ulegał karze małoletni, który popełnił 

czyn zabroniony przed ukończeniem 13 lat oraz nieletni, który po ukończeniu 13 lat, a przed 

ukończeniem 17 lat, popełnił taki czyn bez rozeznania (art. 69 § 1 k.k. z 1932 r.). Jeśli 

natomiast czyn taki nieletni między 13. a 17. rokiem życia popełnił z rozeznaniem, sąd 

 
50 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 969. 
51 Dz. U. z 1932 r., nr 60, poz. 571 
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skazywał go na umieszczenie w zakładzie poprawczym, gdzie pozostawał do ukończenia 

21. roku życia (art. 70 w związku z art. 72 k.k. z 1932 r.).  

Wskazane powyżej grupy małoletnich, do których zastosowanie znajdują przepisy 

ustawy, zazębiają się. W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nie określono 

nawet dolnej granicy wieku takich podmiotów, wskazując jedynie, że dotyczy to osób, które 

nie ukończyły osiemnastu lat. Nie mniej w literaturze przyjmuje się, że niniejsza ustawa nie 

powinna mieć zastosowania do osób, które nie ukończyły 9. roku życia. Autorzy określają 

małoletnich do 9. roku życia mianem małych dzieci i wskazują, że z uwagi na stopień 

rozwoju nie mają one zdolności do rozumienia podstawowych reguł moralnych, 

rozróżniania przekonań moralnych, czy podejmowania słusznych działań z uwzględnieniem 

potrzeb innych ludzi. Skoro zatem małe dzieci nie potrafią rozróżnić dobra od zła, to tym 

samym nie mogą przejawiać cech demoralizacji52.  

W zakresie postępowania za czyny karalne dolna granica wieku – trzynaście lat – 

jest konsekwencją przepisów o możliwości ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. 

Z kolei górna granica, tj. siedemnaście lat jest o rok krótsza od sytuacji, gdy przesłanką do 

zajęcia się daną osobą jest demoralizacja i stanowi konsekwencję regulacji art.  10 § 1 k.k. 

określającej granicę zdolności wiekowej odpowiedzialności karnej. Wyjątek od wskazanych 

granic odpowiedzialności za czyny karalne wprowadza art. 10 § 2 k.k. dopuszczając 

możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej przez nieletniego, który ukończył 15. rok 

życia, jeśli spełnione zostaną warunki odpowiedzialności karnej określonej w tym przepisie, 

tj. nieletni ukończył wskazany wiek, dopuścił się jednego z enumeratywnie wymienionych 

w art. 10 § 2 k.k. przestępstw, okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego 

właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio 

stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Nieletnim, 

w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, nie jest także 

sprawca, który popełnił występek po ukończeniu 17 lat, lecz przed ukończeniem 18. roku 

życia, a sąd z uwagi na okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości 

i warunki osobiste uznał, że właściwe będzie zastosowanie wobec niego środków 

wychowawczych, leczniczych albo poprawczych przewidzianych dla nieletnich 

(art. 10 § 4 k.k.).  

Status nieletniego, w związku z popełnieniem czynu zabronionego uzyskuje się raz 

na zawsze, zmianie może ulec jedynie właściwość sądu (z sądu rodzinnego na sąd karny). 

 
52 A. Haak-Trzuskawska, H. Haak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, 

Art. 1 Zakres zastosowania, Warszawa 2015, Legalis el., nb 2, odczyt 12.12.2019 r.   
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Najdłużej status nieletniego zachowują osoby, wobec których wykonuje się środki 

poprawcze lub wychowawcze. Zachowują go bowiem, tak długo jak długo ww. środki są 

wykonywane, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.  

W doktrynie zwraca się uwagę na jeszcze jeden istotny problem, w kontekście 

ustalenia kręgu osób, wobec których można posługiwać się pojęciem „nieletni”. Mowa tu 

o sytuacji, w której kobieta między 16. a 18. rokiem życie uzyskuje status osoby 

pełnoletniej, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, w następstwie zawarcia związku 

małżeńskiego. Na gruncie prawa karnego dochodzi w tym kontekście do wyraźnego 

rozdzielenia przesłanek osiągniecia pełnoletności w rozumieniu prawa cywilnego od statusu 

osoby nieletniej w związku z wchodzeniem w konflikt z prawem albo wykazywaniem 

przejawów demoralizacji53. Powyższe jest konsekwencją przyjęcia, że status nieletniego 

wiąże się bezpośrednio z potencjalną niedojrzałością psychiczną, fizyczną i społeczną danej 

osoby, co uzasadnia odmienne jej traktowanie. Dlatego też przyjmuje się, że ewentualne 

upełnoletnienie, nie wpływa na ocenę statusu danego podmiotu w świetle przepisów prawa 

karnego54.  

Zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 k.k. sprawca czynu zabronionego może ponieść 

odpowiedzialność karną, jeśli w chwili jego popełnienia miał ukończone 17 lat. 

Ustawodawca w przepisach prawa karnego odchodzi tym samym od określonej na gruncie 

prawa cywilnego granicy pełnoletności, którą osiąga się w dniu ukończenia 18. roku życia. 

Sprawca, który nie ukończył 17 lat nazywany jest w Kodeksie karnym „nieletnim”. Przepisy 

prawa karnego materialnego w odniesieniu do sprawcy nie posługują się pojęciem 

małoletniego, które właściwe jest dla regulacji cywilistycznych, a na gruncie prawa karnego 

dla określenia pokrzywdzonego lub przedmiotu czynności wykonawczej55.  

„Młodocianym”, w rozumieniu prawa karnego jest natomiast sprawca, który w chwili 

popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej 

instancji 24 lat. 

Mówiąc o dziecku jako ofierze przestępstwa ustawodawca posługuje się szeregiem 

różnorakich pojęć, adekwatnych do popełnionego wobec niego czynu zabronionego. 

W związku z tym w Kodeksie karnym odnajdujemy pojęcie „dziecko” – art. 149 k.k., 

 
53 V. Konarska – Wrzosek [w:] P. Górecki, V. Konarska – Wrzosek, Postępowanie w sprawach 

nieletnich. Komentarz, Art. 1 Zakres podmiotowy stosowania ustawy, WKP 2019, Lex el., nb. 1 – 2,  

odczyt 11.12.2019 r. 
54 Tamże, nb 6, odczyt 11.12.2019 r. 
55 M. Budyn – Kulik [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany,  

art. 10 Granica wiekowa odpowiedzialności karnej, Lex el. 2019, nb 2, odczyt 12.12.2019 r.  
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„dziecko poczęte” – art. 152 § 3 k.k., art. 153 § 2 k.k., art. 157a k.k., „małoletni” – między 

innymi art. 197 § 3 pkt 2 k.k., art. 199 k.k., art. 200 k.k. 

W Kodeksie postępowania karnego oraz w Kodeksie karnym wykonawczym 

ustawodawca używa pojęcia „małoletni” w sposób analogiczny do regulacji z zakresu prawa 

cywilnego. Odnosi się zatem do osób, które nie ukończyły lat 18 i nie wstąpiły w związek 

małżeński (art. 10 k.c.)56. Analogicznie do przepisów prawa cywilnego, na gruncie 

procedury karnej, rozumiane jest także pojęcie „nieletni” – używane dla określenia osoby 

sprawcy. Wyjątkiem jest tutaj jedynie art. 185 b k.p.k. zatytułowany „Warunki przesłuchania 

nieletniego”, a w istocie stanowiący o sposobie przesłuchania małoletniego świadka. 

Powstała w tym zakresie nieścisłość jest krytykowana przez przedstawicieli doktryny. 

M. Kornak przekonuje, że używanie tak pejoratywnego określenia w odniesieniu do osoby, 

która występuje w sprawie jedynie w roli obserwatora jest nieuzasadnione. Wydaje się, 

że w tym przypadku zasadne byłoby posługiwanie się pojęciem „małoletni”, 

lub „małoletni do lat 17”, dla określenia osoby będącej jedynie świadkiem, niepozostającym 

w konflikcie z prawem57.  

1.6 Pojęcie małoletniego w polskim prawie administracyjnym  

Z uwagi na wielość ustaw z zakresu prawa administracyjnego, w których pojawia się 

pojęcie osoby małoletniej, nie sposób w ramach niniejszego opracowania omówić wszystkie 

z nich. Mając jednak na uwadze stanowisko judykatury można zasadniczo postawić tezę, 

że pojęcie osoby małoletniej na gruncie prawa administracyjnego rozumiane jest w taki sam 

sposób, jak w prawie cywilnym. Kwestia to została wprost rozstrzygnięta przez sądy 

administracyjne w licznych orzeczeniach dotyczących skuteczności doręczenia pism na 

podstawie art. 43 k.p.a. Przepis ten, podobnie jak w przypadku doręczeń w postępowaniu 

cywilnym, statuuje tzw. doręczenie zastępcze, umożliwiając doręczenia pism w przypadku 

nieobecności adresata między innymi dorosłemu domownikowi. Odnosząc się do kwestii 

skuteczności tak dokonanych doręczeń sądy administracyjne wielokrotnie wskazywały, 

że dorosły domownik w rozumieniu art. 43 k.p.a. to domownik pełnoletni. Dla ustalenia czy 

dana osoba posiada przymiot pełnoletności, należy natomiast sięgnąć do art. 10 § 1 k.c., 

który definiuje pojęcie osoby pełnoletniej stanowiąc, że pełnoletnim jest ten kto ukończył 

 
56 J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, art. 23, Warszawa 2020,  

Legalis el., nb 3, odczyt 13.12.2019 r. 
57 M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, Lex el., ppkt 1.2, odczyt 13.12.2019 r.  
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lat osiemnaście58. A contrario zatem, każdy kto w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego nie może być uznany za osobę pełnoletnią, będzie uznawany za małoletniego59, 

także na gruncie prawa administracyjnego.  

1.7 Podsumowanie  

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że na gruncie obowiązującego 

ustawodawstwa istnieje co najmniej kilka określeń dla opisania osoby co do zasady 

niebędącej osobą dorosłą. Ustawodawca posługuje się w tym celu pojęciami: dziecko, 

małoletni, młodociany, nieletni, osoba, której dotyczy postępowanie, przysposobiony, 

dziecko poczęte, nasciturus, osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub opiece.  

Z wyjątkiem ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawodawca nie decyduje się na 

określenie momentu początkowego życia dziecka. Na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego 

i opiekuńczego oraz prawa pracy jednolicie zakreślana jest także górna granica wieku osoby 

określanej mianem „małoletni”. Przyjmuje się bowiem a contrario do art. 10 k.c., że jest to 

osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie wstąpiła w związek małżeński. Definicja taka 

pozostaje także aktualna na gruncie procedury karnej.  

Odmiennie kwestię górnej granicy wieku dla sprawcy uregulowano w prawie 

karnym. W tym przypadku co do zasady za osobę dorosłą uznaje się sprawcę, który popełnił 

czyn zabroniony po ukończeniu 17. roku życia, albo który w warunkach określonych  

w art. 10 § 2 k.k. po ukończeniu lat 15 popełnił jeden z czynów zabronionych enumeratywnie 

wymienionych w tym przepisie. Wobec tego można założyć, że w przypadku prawa karnego 

istotny jest nie tylko wiek sprawcy, ale również charakter popełnionego przez niego czynu. 

Jednocześnie podkreślić trzeba, że ustawodawca w zakresie prawa karnego dla określenia 

osoby sprawcy nie posługuje się pojęciem „dziecko” ani „małoletni” (te zarezerwowane są 

dla określenia ofiar przestępstwa), ale pojęciem „nieletni” lub „młodociany”. Pojęć tych nie 

można jednak używać zamiennie, ponieważ są adekwatne dla osób w różnym wieku,  

tzn. dziecko i małoletni to co do zasady osoby do 18. roku życia, nieletni to co do zasady 

osoba do 17. roku życia, natomiast młodociany to sprawca, który popełnił czyn zabroniony 

przed ukończeniem 21. roku życia, nie mający ukończonych 24 lat w chwili orzekania przez 

sąd pierwszej instancji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku ustawy 

 
58 Por. między innymi wyroki NSA: z 8.02.2011 r., I OSK 1750/10, Lex nr 1070790; z 15.07.2014 r., 

I GSK 58/13, Lex nr 1500723. 
59 Więcej na temat pojęcia osoby małoletniej w prawie cywilnym: ppkt 1.2. 
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o postępowaniu w sprawach nieletnich podmiot zagrożony lub objęty demoralizacją może 

być uznany za dziecko, aż do ukończenia 18. roku życia.  

W przedmiotowym opracowaniu pojęcie „małoletni”, będzie wymiennie używane 

z pojęciem „dziecko”, dla określenia osoby, która nie ukończyła lat 18 i nie zawarła związku 

małżeńskiego.  
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Rozdział 2. Ewolucja przepisów o reprezentacji małoletnich w postępowaniu 

cywilnym w ujęciu historycznym 

2.1 Uwagi ogólne 

Odzyskawszy niepodległość po 123 latach niewoli Polacy dążyli do stworzenia 

jednolitego i w pełni niezależnego państwa. Osiągnięcie tego celu utrudniała jednak 

obowiązująca na terytorium przedwojennej Polski wielość systemów prawnych obcego 

pochodzenia (systemów prawnych zaborców – pruskiego, austriackiego i rosyjskiego, 

a także systemu prawnego francuskiego i węgierskiego). Utrzymanie w mocy 

porozbiorowych praw cywilnych stanowiło zabieg jedynie tymczasowy. Już bowiem 

3 czerwca 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Komisji Kodyfikacyjnej RP, 

której zadaniem było przygotowanie Kodeksu cywilnego, Praw pokrewnych, Kodeksu 

postępowania cywilnego oraz innych ustaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

odradzającego się państwa. Posiedzenie inauguracyjne Komisji miało miejsce 10 listopada 

1919 r. Zgodnie z przyjętym planem prac Komisji w pierwszej kolejności postanowiono 

dokonać cząstkowych regulacji poszczególnych dziedzin prawa cywilnego, a następnie 

podjąć prace nad systematycznie ułożonymi większymi całościami, tj. kodeksami60. 

Komisja z góry przewidywała, że zdecydowanie najwięcej czasu pochłonie opracowanie 

jednolitego dla terenu całego kraju Kodeksu cywilnego. Dlatego też opracowywany Kodeks 

postępowania cywilnego miał być skonstruowany w taki sposób, aby znajdował 

zastosowanie do rozpoznawania spraw nie tylko o różnym stanie faktycznym, ale także 

opartych na różnych przepisach prawa materialnego.  

Nie można także nie zauważyć – w kontekście będącym głównym tematem 

zainteresowania niniejszej pracy, tj. reprezentacji osób małoletnich, że projektodawcom 

i ustawodawcy niezależnie od dziedziny prawa, przyświecała jedna, nadrzędna wartość, 

tj. dobro dziecka i troska o należytą ochronę jego praw. Władza rodzicielska miała być 

sprawowana na rzecz i dla dobra dziecka, podlegając przy tym kontroli odnośnych organów.  

 

 
60 Z. Radwański, Kodyfikacja prawa cywilnego, RPEiS 2009, z. 2, s. 131.  
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2.2 Reprezentacja interesów osoby małoletniej w świetle ustawodawstwa o prawie 

rodzinnym  

2.2.1 Projekt działu Polskiego Kodeksu cywilnego o stosunkach prawnych 

rodziców i dzieci z 1934 r.  

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej w 1919 r. zwrócono uwagę 

na naglącą potrzebę jednolitego uregulowania prawa rodzinnego i prawa opiekuńczego. 

Prace nad kodyfikacją rozpoczęto jednak dopiero w październiku 1925 r., tocząc w ramach 

Podsekcji prawa familijnego i spadkowego oraz Podkomisji prawa familijnego 

i spadkowego dyskusje nad pożądanym kształtem kodeksu do 1933 r. Po reorganizacji 

Komisji obrady kontynuowano w Podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki. 

Nad regulacją dotyczącą stosunków prawnych pomiędzy rodzicami i dziećmi pracował 

Stanisław Gołąb61.  

Projekt prawa rodzinnego został po raz pierwszy wniesiony pod obrady Podkomisji 

26 października 1934 r., a 4 grudnia 1934 r. ukazał się drukiem. Stanisław Gołąb dążył do 

wszczęcia publicznej debaty na temat przedstawionej koncepcji62. Pożądany efekt udało się 

autorowi osiągnąć, a w dyskusję nad kształtem prawa rodzinnego zaangażowały się zarówno 

środowiska prawnicze, jak i organizacje społeczne oraz stowarzyszenia troszczące się 

o rodzinę i dzieci63. Projektodawca wskazywał, że przygotowując swój projekt starał się 

czerpać z dorobku państw zaborczych i krajów bardziej rozwiniętych, to wszystko co dla 

rodziny dobre i korzystne, a nie jedynie tradycyjne i sprawdzone. Podchodząc przy tym do 

istniejących już rozwiązań krytycznie i starając się nie opierać projektowanych przepisów 

na ustawodawstwie tylko jednego państwa64.  W przedłożonym projekcie na pierwszy plan 

wysuwają się dwie kwestie: troska o dobro dziecka oraz będąca jej konsekwencją próba 

polepszania sytuacji prawnej dzieci pozamałżeńskich. S. Gołąb czynił szerokie rozważania 

na temat aktualnych wówczas problemów związanych z rodziną w ogólności. Zwracał 

uwagę na pojawiające się w innych krajach rozwiązania zwiększające rolę państwa 

w procesie wychowania dziecka, które na terytorium ówczesnej Polski nie spotkały się 

z aprobatą oraz postępujące tendencje rozluźniania związku rodzinnego. Podkreślał przy 

 
61 I. Leciak, Polemika wokół kodyfikacja prawa rodzinnego i opiekuńczego w II Rzeczypospolitej,  

Studia Iuridica Toruniensia, t. XIII, s. 81.  
62 Tamże, s. 82. 
63 Tamże, s. 93 – 94.  
64 S. Gołąb, Komisja Kodyfikacyjna – Podkomisja prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki,  

Zeszyt 1, Rodzina, Projekt działu polskiego kodeksu cywilnego o stosunkach prawnych rodziców i dzieci, 

Warszawa 1934 r., s. 17 - 18.  
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tym, że nawet jeśli upatruje się postępu w uwolnieniu młodzieży od „wszechmocy opieki 

rodzinnej” to i tak dziecko jest spoiwem rodziny, które umożliwia jej odrodzenie65. Tematem 

niewątpliwie dominującym w opracowaniu S. Gołąba była kwestia sytuacji dzieci 

pozamałżeńskich, których prawa, zgodnie z przedstawionymi propozycjami, miały zostać 

zrównane z prawami dzieci zrodzonych w związku małżeńskim. Projekt Kodeksu 

przedstawiony przez S. Gołąba regulował ponadto w sposób stosunkowo kompleksowy 

zagadnienia związane z prawem rodzinnym i sytuacją osób małoletnich. Pojęcie dobra 

dziecka, jest przez autora wielokrotnie powtarzane, zwraca on uwagę na istotną rolę dzieci 

w życiu rodziny, a przede wszystkim na potrzebę zapewnienia im należytej ochrony 

prawnej, zawierając w art. 53 § 1 projektu regulację, w której wprost wskazano, że „Prawa 

rodzicielskie wykonywane są wyłącznie w interesie dziecka”. Kontrola prawidłowości 

działań rodziców miała natomiast spoczywać na Państwowej Władzy Opiekuńczej, która 

w ostateczności miała móc nawet odebrać rodzicom dziecko. Organ ten miał także stosowne 

uprawnienia w zakresie kwestii związanych ze zdolnością małoletniego do czynności 

prawnych. Co do zasady projektodawca powierzał rodzicom uprawnienia w tym zakresie 

stanowiąc w art. 50 § 1. „Dziecko będące pod (władzą) pieczą rodzicielską, jest w zdolności 

do działania ograniczone na równi z osobami, stojącemi pod opieką. § 2. Rodzicie są 

z ustawy w zakresie (władzy) pieczy rodzicielskiej zastępcami dzieci w stosunku do osób 

trzecich”. Jednocześnie jednak projektodawca starał się zabezpieczyć interes małoletniego, 

wskazując w art. 51 § 1, że do ważności aktów prawnych zobowiązujących dziecko lub 

rozporządzających jego prawami, wymagane jest zatwierdzenie Państwowej Władzy 

Opiekuńczej, zaznaczając dalej w § 2, iż tożsame zatwierdzenie jest wymagane jeśli dziecko, 

będące pod władzą rodzicielską ma zawrzeć akt prawny, którym zaciąga zobowiązanie lub 

rozporządza swoim prawem ze swoim ojcem, matką albo osobą trzecią w ich interesie. 

Powyższe założenia stały się bazą do stworzenia w 1938 r. Projektu Prawa o stosunkach 

rodziców i dzieci wraz z przepisami o zdolności do działań prawnych, a następnie już po 

wojnie Dekretu z 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne i każdej kolejnej polskiej regulacji 

traktującej o Prawie rodzinnym i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi.  

S. Gołąb odnosząc się w swoim opracowaniu do kwestii związanych z dobrem 

dziecka66 zauważył ponadto, że również w opracowywanym w tamtym czasie prawie 

małżeńskim na pierwszy plan wysunięto interes dziecka wobec równych praw i obowiązków 

rodzinnych małżonków. Szczególnej ochronie interes ten miał podlegać w przypadku 

 
65 Tamże, s. 6.  
66 Więcej na temat pojęcia „dobra dziecka” we współczesnym rozumieniu: przypis 6. 
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rozłączenia małżonków67. Mając powyższe na uwadze, można postawić tezę, że troska 

o dobra osób małoletnich była nadrzędnym celem, jaki towarzyszył twórcom 

przedwojennego ustawodawstwa z zakresu prawa rodzinnego.  

2.2.2 Projekt Prawa o stosunkach rodziców i dzieci wraz z przepisami 

o zdolności do działań prawnych z 1938 r. 

Projekt S. Gołąba z 1934 r.68 stanowił podstawę obrad Komisji Kodyfikacyjnej 

Podkomisji Prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki, która ostatecznie w 1938 r. 

sporządziła Projekt Prawa o stosunkach rodziców i dzieci wraz z przepisami o zdolności 

do działań prawnych. W jego ramach uregulowano między innymi problematykę 

reprezentacji osób małoletnich.69 

Prace Podkomisji toczyły się od 26 października 1934 r. do 21 maja 1938 r.70, 

a ostatecznie przedłożony projekt został zmodyfikowany w stosunku do projektu z 1934 r. 

nie tylko pod kątem przewidzianych w nim regulacji, ale również systematyki. Projekt 

z 1934 r. dzielił się bowiem jedynie na rozdziały, natomiast projekt z 1938 r. został 

podzielony na tytuły, działy, rozdziały i oddziały. W krótkim uzasadnieniu poprzedzającym 

treść projektu wskazano najważniejsze aspekty, którymi w czasie prac zajęła się podkomisja, 

wymieniając wśród nich potrzebę ujednolicenia przepisów o pełnoletności i zdolności do 

działań prawnych małoletniego, które mimo, że stanowią zasadniczo problem z zakresu 

Kodeksu cywilnego, zostały objęte pracami Podkomisji ze względu na ich bliski stosunek 

do kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz sytuacją prawną osoby małoletniej. 

Do zasygnalizowanych powyżej zagadnień odnosiły się art. 1 – 4 Projektu. Zgodnie 

z ich postanowieniami zdolność prawna co do zasady mogła przysługiwać każdemu, każdy 

mógł mieć prawa i obowiązki prawne. Pełną zdolność do działań prawnych posiadały jednak 

tylko osoby pełnoletnie, tj. takie które ukończyły dwadzieścia jeden lat. Małoletni posiadał 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w zakresie, w którym zdolności tej był 

pozbawiony miał zastępować go przedstawiciel ustawowy. Reprezentacja osoby 

nieposiadającej zdolności do czynności prawnych miała być jednak ograniczona, a działania 

przedstawiciela miały podlegać kontroli państwowej władzy opiekuńczej. Art. 4 Projektu 

zawierał bowiem katalog czynności prawnych, do których dokonania w imieniu 

 
67 S. Gołąb, Komisja Kodyfikacyjna – Podkomisja prawa …, s. 7. 
68 Więcej na ten temat ppkt 2.2.1. 
69 Komisja Kodyfikacyjna – Podkomisja prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki, Zeszyt 2, Projekt 

prawa o stosunkach rodziców i dzieci wraz z przepisami o zdolności do działań prawnych, Warszawa 1938 r. 
70 Tamże, s. 3.  
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małoletniego niezbędne miało być uzyskanie zezwolenia państwowej władzy opiekuńczej.  

Wśród nich w pkt 3. wskazano między innymi zrzekanie się (odrzucanie) spadków. Ponadto 

zezwolenie państwowej władzy opiekuńczej miało być wymagane w przypadku czynności 

między małoletnim a jego przedstawicielem ustawowym lub osobą trzecią na rzecz 

przedstawiciela ustawowego, jeśli czynność taka pociągałaby za sobą zobowiązanie 

małoletniego lub rozporządzenie jego majątkiem (art. 5 Projektu). Zarząd nad majątkiem 

małoletniego sprawowali natomiast jego rodzice, którym przysługiwała władza rodzicielska 

nad dzieckiem, a w przypadku sporu co do zarządu majątkiem głos decydujący miał mieć 

ojciec dziecka (art. 47 § 1 Projektu). Jeśli natomiast rodzice nie mogliby sprawować zarządu 

Państwowa Władza Opiekuńcza miała wyznaczać w tym celu zarządcę (art. 48 Projektu).  

Projekt z 1938 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu reprezentacji osoby 

małoletniej oraz sprawowania zarządu nad jej majątkiem cechowała przede wszystkim 

dbałość o dobro dziecka, z jednoczesnym ograniczonym zaufaniem do decyzji 

podejmowanych przez jego rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. 

Projektodawca słusznie dostrzegał, że decyzje przedstawicieli ustawowych nie mogą być ani 

arbitralne, ani pozbawione jakiejkolwiek kontroli. Zasadnie poprzez rozwiązania zawarte 

art. 4 i 5 Projektu, nakładał na przedstawicieli ustawowych obowiązek uzyskania 

w kwestiach najistotniejszych zezwolenia Państwowej Władzy Opiekuńczej, 

uniemożliwiając tym samym przedstawicielom ustawowym małoletniego dowolne 

rozporządzenie jego majątkiem.  

Prace nad projektem wstrzymała śmierć S. Gołąba w marcu 1939 r., a następnie 

wybuch II Wojny Światowej. Dominująca w projekcie zasada ograniczonego zaufania do 

decyzji przedstawicieli ustawowych małoletniego, przetrwała jednak w prawodawstwie 

cywilnym do chwili obecnej. 

2.2.3 Dekret z 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne71 

Po okresie okupacji dalsze prace nad regulacją prawa rodzinnego zostały podjęte 

w ramach Komisji Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo określiło 

i ogłosiło 8 tez społeczno-politycznych do projektu prawa o stosunkach rodziców i dzieci, 

które zostały poddane debacie w ramach Komisji Opiniodawczej przy Komisji Prawniczej.  

Ostateczny tekst dekretu z 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne w znacznej mierze 

czerpał z Projektu z roku 1938. Zasadnicze różnice w kontekście reprezentacji osób 

małoletnich związane były z pominięciem w ramach dekretu z 1946 r. kwestii zdolności do 

 
71 Dz. U. nr 6, poz. 52. 
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działań prawnych, która została uregulowana w dekrecie z 29 sierpnia 1945 r. Prawo 

osobowe72. Odmiennie uregulowano także przepisy o pełnoletności. Art. 23 Dekretu 

stanowił bowiem, że pełnoletność osiąga się z chwilą ukończenia lat osiemnastu, obniżając 

tym samym granicę pełnoletności o trzy lata w stosunku do projektu z roku 1938. Ponadto 

zrównano w prawach matkę i ojca dzieci, którzy mieli wspólnie sprawować władzę 

rodzicielską, w tym decydować o majątku małoletniego, a ewentualne spory powstałe w tym 

zakresie miała rozstrzygać władza opiekuńcza (art. 20 § 1 i 2 dekretu Prawo rodzinne).  

O przedstawicielstwie ustawowym dziecka oraz jego reprezentacji w sądzie i poza 

nim stanowił art. 22 § 1 dekretu. Przepis ten pozostawał spójny z art. 5 projektu Komisji 

Kodyfikacyjnej z 1938 r. stanowiąc, że przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego 

rodzice w zakresie swojej władzy rodzicielskiej, z zastrzeżeniem, że dziecko ma prawo do 

osobistego działania w granicach swojej zdolności do działań prawnych. Jednocześnie 

w § 2 tego przepisu wskazano, że w razie sprzeczności interesów dziecka z interesami 

choćby jednego z jego rodziców lub w przypadku konfliktu interesów między dziećmi, 

reprezentowanymi przez tych samych rodziców, władza opiekuńcza winna ustanowić 

kuratora dla ochrony praw dziecka. Rozwiązanie to budziło w chwili ustanowienia nie 

mniejsze emocje niż przepisy projektowane w roku 1938. Między innymi B. Dobrzański 

wskazywał, że przepisy art. 20 i 22 stanowiąc nowość legislatywną, nastręczają trudności 

interpretacyjnych, bowiem z jednej strony ustawodawca w art. 20 wskazuje, że władza 

rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, natomiast w art. 22 przyznawano każdemu 

z rodziców indywidualne prawo do reprezentacji interesów małoletniego na zewnątrz73. 

W przypadku projektu z 1938 r. na takie same wątpliwości wskazywano odnosząc się do 

art. 38 § 1 oraz art. 41 tego projektu74.  

Art. 29 § 1 dekretu zawierał natomiast analogiczny do art. 4 Projektu z 1938 r. 

katalog czynności prawnych, do których podjęcia w imieniu dziecka rodzice musieli 

posiadać zezwolenie władzy opiekuńczej. Wśród nich w pkt 8. wymieniono czynności 

związane ze zrzekaniem się lub odrzucaniem spadków. Konstruując takie rozwiązanie 

ustawodawca miał na uwadze doniosłość oświadczeń woli związanych ze spadkobraniem, 

które co do zasady zawsze oddziałują na sytuację ekonomiczną małoletniego i mogą stać się 

polem do nadużyć ze strony przedstawicieli ustawowych. Ponadto tak w połowie XX wieku, 

jak i obecnie, w przypadku spraw spadkowych możliwe było wystąpienie konfliktu 

 
72 Dz. U. nr 40, poz. 223. 
73 B. Dobrzański, Komentarz do Prawa Rodzinnego, Łódź 1947, s. 53 - 55. 
74 Palestra 1938 r., nr 11, s. 1114. 
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interesów pomiędzy dzieckiem i jego rodzicami lub pomiędzy rodzeństwem. W takich 

sytuacjach, dla ochrony szeroko rozumianego dobra dziecka, zasadne było zobligowanie 

przedstawicieli ustawowych małoletniego do uzyskania zgody sądu na zrzeczenie się lub 

odrzucenie spadku. Pozytywnie należy ocenić również rozwiązanie przyjęte  

w art. 22 § 2 Dekretu, dodatkowo umożliwiające ustanowienie kuratora dla ochrony praw 

dziecka75.  

2.2.4 Kodeks rodzinny z 195076 r.  

Po uchwaleniu Dekretu z 1946 r., w latach 1947 – 1948 Komisja Kodyfikacyjna przy 

Ministrze Sprawiedliwości prowadziła prace nad Kodeksem cywilnym, którego jedną 

z części miało być prawo rodzinne. Do sierpnia 1948 r. uchwalono projekty prawa: 

małżeńskiego osobowego i majątkowego, o stosunkach rodziców i dzieci, opiekuńczego, 

o pokrewieństwie i powinowactwie, a także o opiece i kurateli, umieszczając je w jednej 

księdze Kodeksu cywilnego pod nazwą „Prawo rodzinne i opiekuńcze”77. Rozwiązania 

proponowane w projekcie, odnoszące się do kwestii reprezentacji poza redakcyjnymi 

zmianami zasadniczo nie różniły się od przyjętych w Dekrecie z 1946 r. Projektodawca 

zdecydował się natomiast na rozszerzenie katalogu czynności prawnych, do których 

podjęcia wymagana była zgoda sądu (art. 303 projektu).  

Powyższy projekt ostatecznie jednak nie wszedł w życie. W 1948 r. dochodziło już 

bowiem do przekształcania Państwa Polskiego według wzoru komunistycznego, 

a przygotowany projekt nie odpowiadał tym wzorcom. Dlatego też nie został skierowany na 

drogę legislacyjną, a w roku 1950 dokonano jedynie częściowej reformy prawa cywilnego 

poprzez uchwalenie ustawy z 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego oraz ustawy 

z 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, które nosiły już znaki wpływu radzieckiej doktryny 

prawniczej78.  

Zgodnie z art. 56 § 1 KR władza rodzicielska przysługiwała obojgu rodzicom i każdy 

z nich był przedstawicielem ustawowym dzieci pozostających pod ich wspólną władzą 

rodzicielską (art. 57 § 1 KR). Stosownie jednak do art. 57 § 2 KR żadne z rodziców nie 

mogło tak w postępowaniu sądowym, jak i innym, reprezentować dzieci, które podlegały 

jego władzy rodzicielskiej ani przy czynnościach prawnych między nimi, ani przy 

 
75 B. Dobrzański, Komentarz …, s. 68. 
76 Dz. U. z 1950 r., nr 34, poz. 308. 
77 P. Fiedorczyk, Stosunki prawne z pokrewieństwa i prawo opiekuńcze w projekcie kodeksu cywilnego 

z 1948 r., Miscellanea historico-iuridica, Tom VI, 2008 r., s. 109 – 117.  
78 Z. Radwański, Kodyfikacja prawa cywilnego, RPEiS, 2009 r., z. 2, s. 131 – 132.  
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czynnościach między jednym z dzieci a jednym z rodziców, chyba że czynność polegała 

wyłącznie na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo dotyczyła należnych dziecku 

środków utrzymania i wychowania. Gdyby w konsekwencji powyższych regulacji żaden 

z rodziców nie mógł reprezentować dziecka, władza opiekuńcza winna ustanowić dla niego 

kuratora (art. 57 § 3 KR). Omówione regulacje stanowią zatem kontynuację rozwiązań 

projektowanych już w roku 1938, a następnie obowiązujących w Dekrecie z 1946 r. 

W Kodeksie zrezygnowano natomiast z enumeratywnego wymieniania czynności 

prawnych, dla których podjęcia przez rodziców w imieniu dziecka wymagana była zgoda 

władzy opiekuńczej. Ustawodawca posłużył się w art. 58 KR bardziej ogólnym pojęciem 

„czynności przekraczających zwykły zarząd”, które obowiązuje w ustawodawstwie do 

chwili obecnej. Na gruncie tego przepisu powstało także zbieżne z aktualnym orzecznictwo 

Sądu Najwyższego wskazujące między innymi na nieważność czynności prawnych 

przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka podjętych bez zezwolenia władzy 

opiekuńczej oraz brak możliwości ich konwalidacji79.  

2.3 Reprezentacja osoby małoletniej wobec przepisów prawa cywilnego 

2.3.1 Pierwsza część projektu Kodeksu cywilnego z 20 stycznia 1928 r. 

Przystępując do prac 3 czerwca 1919 r. Komisja Kodyfikacyjna zakładała, że rzeczą 

najbardziej skomplikowaną i trudną będzie unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego, które 

w sposób zdecydowanie bardziej namacalny oddziaływało na życie społeczeństwa polskiego 

niż choćby prawo karne. Termin zakończenia prac Komisji wielokrotnie przekładano 

najpierw z roku 1921 na 1930/1931, następnie na rok 1939, aby w końcu w 1938 r. 

wiceprezydent Komisji S. Bukowiecki mógł stwierdzić, że prace na kodyfikacją prawa 

cywilnego są zakończone dopiero w połowie. Powyższe było efektem nie tylko 

skomplikowanego i złożonego charakteru opracowywanej materii, ale również 

konsekwencją założeń Komisji, która pracując nad projektem nie chciała opierać się na 

żadnym z obowiązujących rozwiązań obcych, ale stworzyć zupełnie nowy, autorski 

projekt80. Cel jakim była kodyfikacja prawa cywilnego postanowiono osiągnąć stopniowo 

projektując uprzednio projekty częściowe. W ten sposób uregulowano między innymi prawa 

autorskie, prywatne międzynarodowe oraz prywatne międzydzielnicowe czy ustawę 

o nieuczciwej konkurencji.  

 
79 Uchwała SN z 19.06.1961, 1 CO 16/61, OSNCP 1963 nr 9, poz. 187.  
80 M. Mazuryk, I. Sadowski, Organizacja i funkcjonowanie Komisji kodyfikacyjnych prawa cywilnego 

w latach 1919-1989, zarys problematyki, Rocznik Nauk Prawnych 2013 r., nr 1, s. 10 – 11.  
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Światło dzienne w 1928 r. ujrzała także pierwsza część opracowanego przez 

Ignacego Łyskowskiego projektu Kodeksu cywilnego, regulująca między innymi kwestie 

osobowości prawnej osób fizycznych. Zgodnie z jej założeniami „osobowość człowieka” 

uzyskiwało się z chwilą przyjścia na świat (art. 22 zd. 1. projektu), co ciekawe jednak 

w przypadku urodzenia dziecka przed terminem ukończenia ciąży nie uzyskiwało ono 

osobowości prawnej, jeśli nie miało wszystkich organów fizycznie niezbędnych do życia 

i zmarło przed upływem miesiąca z powodu braku tych organów (art. 22 zd. 2. projektu). 

Nie mniej zgodnie z art. 22 zd. 3 projektu dla płodu nienarodzonego można było zastrzec 

prawa na jego korzyść. Z uzyskaniem „osobowości człowieka”, zgodnie z założeniami 

projektu, wiązała się także zdolność prawna, czyli zdolność do bycia podmiotem praw 

i obowiązków. Oba te przymioty uzyskiwało się bowiem jednocześnie, tj. z chwilą urodzenia 

(art. 22 i 23 projektu). Zdolność do czynności prawnych, przysługiwała natomiast tylko 

osobie pełnoletniej, która nie była jej pozbawiona ani częściowo, ani całkowicie (art. 24 

projektu). Projekt zrównywał także w zdolności do czynności prawnych kobietę i mężczyznę 

(będąc naturalną konsekwencją treści art. 96 ust. 1 Konstytucji RP z 17 marca 1921 r.81), 

wskazując przy tym, że małżonkowie są ograniczeni w zdolności do działania prawnego 

tylko w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa (art. 25 i 26 projektu). Ponadto 

w art. 27 i art. 28 projektu ustalono datę graniczną pełnoletności, którą zgodnie 

z założeniami miało nabywać się z początkiem dnia ukończenia dwudziestego pierwszego 

roku życia, z zastrzeżeniem, że za pełnoletniego mógł być uznany także małoletni po 

ukończeniu osiemnastego roku życia (była to tzw. procedura upełnoletnienia). Przepisy nie 

dopuszczały natomiast możliwości uzyskania pełnoletności poprzez zawarcie związku 

małżeńskiego, znanej między innymi obecnemu Kodeksowi cywilnemu (art. 10 § 2 k.c.).  

Osoba małoletnia stosownie do projektowanych regulacji miała nie posiadać 

osobowości prawnej (art. 29 pkt 1 projektu), dlatego też podejmowane przez nią czynności 

prawne mogły wywoływać skutki prawne tylko jeśli były podjęte za zgodą jej zastępcy 

ustawowego (rodzica, opiekuna lub kuratora). Bez zezwolenia ww. podmiotu osoba 

małoletnia mogła wyłącznie nabywać prawa, a nie zobowiązywać się, odpowiadając przy 

tym do wysokości swojego bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto osoba małoletnia 

posiadająca zdolność rozeznania mogła korzystać ze swych praw nabytych tylko 

w granicach przewidzianych ustawą oraz dla ochrony swoich osobistości, odpowiadając 

jednocześnie za swe czyny niedozwolone (art. 32 Projektu).  

 
81 Dz. U. z 1921 r., nr 44, poz. 267. 
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Projektowane rozwiązania, choć niewątpliwie niezwykle cenne dla historii i rozwoju 

polskiego prawa cywilnego, nigdy nie zostały uchwalone. Prace Komisji Kodyfikacyjnej 

zostały bowiem zawieszone w związku z wybuchem Drugiej Wojny Światowej. Zakładana 

unifikacja i kodyfikacja powiodła się zasadniczo tylko w zakresie regulacji dotyczących 

stosunków gospodarczych, będąc zwieńczoną uchwalonym w roku 1933 Kodeksem 

zobowiązań oraz pochodzącym z 1934 r. Kodeksem handlowym. Pozostałe dziedziny prawa 

aż do roku 1945/46 regulowały prawa dzielnicowe. Nie oznacza to oczywiście, że dorobek 

Komisji Kodyfikacyjnej z okresu dwudziestolecia międzywojennego został 

zaprzepaszczony. Przeciwnie, podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących prawa 

rodzinnego, małżeńskiego czy opiekuńczego, także w przypadku części ogólnej prawa 

cywilnego niezwykle pomocne po roku 1945 okazały się projekty Komisji, które posłużyły 

za podstawę do uchwalenia kolejnych dekretów regulujących poszczególne gałęzie prawa 

cywilnego.  

2.3.2 Dekret z 29 sierpnia 1945 r. Prawo osobowe82 

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej Ministerstwo Sprawiedliwości z pomocą 

grupy prawników, w kilka miesięcy dokonało unifikacji prawa cywilnego. Tak jak wskazano 

powyżej, bazę dla prac Ministerstwa stanowiły projekty Komisji Kodyfikacyjnej. Opierając 

się na proponowanych w nich rozwiązaniach uchwalono serię dekretów regulujących 

poszczególne gałęzie prawa cywilnego. Jednym z nich był dekret z 29 sierpnia 1945 r. Prawo 

osobowe – bardzo krótki i syntetyczny akt prawny traktujący o kwestiach związanych ze 

zdolnością prawną, zdolnością do czynności prawnych, uznaniu za zmarłego, osobach 

prawnych oraz ochronie nazwiska.  

Zgodnie z regulacjami zawartymi w dekrecie z 1945 r. zdolność prawną posiadał 

każdy od moment urodzenia, a zatem zgodnie z granicami zakreślonymi ustawą mógł być 

podmiotem praw i obowiązków. Jednocześnie inaczej niż w projekcie z 1928 r. 

ustawodawca przyjął w dekrecie domniemanie urodzenia się dziecka żywego (art. 1 i 2 

dekretu), które to domniemanie obowiązuje w polskim prawie cywilnym do chwili obecnej.  

Zdecydowanie szybciej niż w obowiązującym ustawodawstwie, bo już w wieku 

siedmiu lat, małoletni uzyskiwał ograniczoną zdolność do działań prawnych (aktualnie 

zgodnie z art. 12 k.c. ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy 

ukończyli trzynaście lat). Pełna zdolność do czynności prawnych przysługiwała natomiast 

tylko osobie pełnoletniej, tj. osobie, która ukończyła osiemnasty rok życia (art. 3 dekretu). 

 
82 Dz. U. z 1945 r., nr 40, poz. 223 



46 

 

Dekret odmiennie niż projekt z 1928 r. zakreślał granice zdolności do czynności prawnych. 

Projekt Komisji Kodyfikacyjnej w ogóle nie przewidywał bowiem ograniczonej zdolności 

do czynności prawnych osób małoletnich, a za pełnoletnią planowano uznać osobę, która 

ukończyła dwadzieścia jeden lat. Wyjątkowo natomiast upełnoletniona mogła być osoba, 

która ukończyła lat 18. Z instytucji upełnoletnienia ustawodawca w dekrecie w ogóle 

zrezygnował, ustanawiając nieprzewidzianą w projekcie z 1928 r. możliwość uznania za 

pełnoletnią osobę, która zawarła związek małżeński (art. 4 dekretu).  

Osoba nieposiadająca zdolności do działań prawnych nie mogła ważnie nabywać 

praw ani zawierać zobowiązań (art. 7 dekretu), natomiast do ważności oświadczeń woli 

osoby ograniczonej w zdolności do działań prawnych, przez które miałaby ona rozporządzić 

majątkiem albo zaciągnąć zobowiązanie, niezbędna była zgoda przedstawiciela ustawowego 

(art. 8 dekretu). Wyjątek od powyższej zasady dotyczył osób ograniczonych w zdolności do 

działań prawnych, które chciały rozporządzać swoim zarobkiem lub majątkiem danym im 

do swobodnego użytku za zgodą przedstawiciela ustawowego (art. 9 § 1 dekretu), przy czym 

uprawnienia te mogły być im odebrane decyzją władzy opiekuńczej (art. 9 § 2 dekretu). 

Ponadto osoba ograniczona w zdolności do działań prawnych mogła sama zobowiązać się 

do pracy za wynagrodzeniem i podejmować czynności prawne wynikające z tej umowy, 

z tym zastrzeżeniem, że przedstawiciel ustawowy takiej osoby mógł za zezwoleniem władzy 

opiekuńczej przez zawiadomienie drugiej strony umowy rozwiązać ją, jeśli nie wyraził 

zgody na jej zawarcie, a umowa ta sprzeciwiała się dobru osoby ograniczonej w zdolności 

do działań prawnych (art. 10 § 1 i 2 dekretu). Szczegółowe regulacje co do czynności 

prawnych, dla których podjęcia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności 

prawnych lub w prawach tych ograniczonej, zawierał natomiast art. 11 dekretu z 22 stycznia 

1946 r. Prawo rodzinne.   

Powyżej omówione przepisy oraz pozostałe regulacje zawarte w dekretach, 

dotyczące prawa cywilnego, niewątpliwie można uznać za odpowiadające nowoczesnym 

standardom krajów zachodnioeuropejskich połowy XX wieku. Co prawda polski system 

prawa cywilnego częściowo był tworzony równolegle z powstaniem państwa „demokracji 

ludowej”, jednak wpływ ideologii marksistowsko – leninowskiej nie był w nim jeszcze 

dostrzegany, zapewne dlatego że kierunek dalszego rozwoju ustroju Polski nie był jeszcze 

wtedy w pełni oparty na wzorze radzieckim83. 

 
83 Z. Radwański, Kodyfikacja …, s. 132. 
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2.3.3 Ustawa z 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego84 

Po dokonaniu unifikacji prawa cywilnego w 1947 r. przystąpiono do prac nad jego 

kodyfikacją, która zasadniczo miała polegać na technicznym połączeniu istniejących 

szesnastu dekretów w jeden Kodeks. Stosowny projekt przedstawiono w 1948 r., jednak 

z uwagi na przemiany jakie w tym okresie zachodziły w zakresie ustroju państwa polskiego, 

nie został on nigdy uchwalony. Ostatecznie dopiero w roku 1950 dokonano częściowej 

reformy prawa poprzez uchwalenie Kodeksu rodzinnego oraz ustawy Przepisy ogólne prawa 

cywilnego, w których można już dostrzec wpływy radzieckiej myśli prawniczej.  

Analizując powyższą ustawę pod kontem przepisów o reprezentacji osoby 

małoletniej zasadniczo nie odnajduje się znaczących zmian w stosunku do regulacji 

zawartych w dekrecie z 1946 r. Prawo osobowe. Ponownie wskazano, że osobowość prawną 

posiada każdy od chwili urodzenia, zaznaczając dodatkowo, iż na fakt jej posiadania nie 

wpływa: płeć, rasa, narodowość, wyznanie ani pochodzenie (art. 6 ustawy). Ponadto 

ustawodawca powtórzył przepisy o domniemaniu urodzenia się dziecka żywego 

(art. 7 ustawy) oraz w tożsamy sposób jak w dekrecie z 1946 r. zakreślił granice 

pełnoletności i alternatywne sposoby jej uzyskania (art. 8 ustawy). Konsekwencją uzyskania 

pełnoletności było nabycie pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 48 ustawy). 

Podwyższeniu z siedmiu do trzynastu lat uległ natomiast wiek, w którym małoletni 

uzyskiwał częściową zdolność do czynności prawnych (art. 49 ustawy).  

Podobnie jak miało to miejsce w regulacjach dekretowych, czynność prawna 

dokonana przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych była nieważna. Osoba 

ograniczona w zdolności do czynności prawnych mogła natomiast dokonywać czynności 

prawnych za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, chyba że ustawa przewidywała 

w tym zakresie wyjątki (art. 50 ustawy). Odstępstwem od powyższej reguły były 

przewidziane także w dekrecie z 1946 r. możliwość rozporządzania swoim zarobkiem 

i zobowiązanie się do świadczenia usług za wynagrodzeniem oraz podejmowanie czynności 

związanych z taką umową (art. 51 i art. 52 ustawy). Ponadto osoba ograniczona w zdolności 

do czynności prawnych posiadała pełną zdolność prawną w stosunku do przedmiotów 

majątkowych, które opiekun prawny oddał jej do swobodnego użytku za wyjątkiem 

czynności prawnych, które nie mogłyby być dokonane nawet za zgodą przedstawiciela 

ustawowego (art. 55 ustawy). Wszystkie z ww. uprawnień przewidziane w art. 51, art. 52 

 
84 Dz. U. z 1950 r., nr 34, poz. 311 
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i art. 55 ustawy mogły być osobie ograniczonej w zdolności do czynności prawnych 

odebrane decyzją władzy opiekuńczej.  

 Konsekwencje zawarcia umowy przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych były mniej kategoryczne niż w przypadku umów zawieranych przez osoby 

zdolności tej w ogóle nieposiadające. O ile bowiem w przypadku tych ostatnich umowa taka 

była nieważna, to w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych umowa mogła być potwierdzona przez przedstawiciela lub przez osobę 

ograniczoną w zdolności do czynności prawnych po uzyskaniu pełnej zdolności. Nieważna 

była natomiast czynność prawna jednostronna podjęta przez osobę ograniczoną w zdolności 

do czynności prawnych bez zgody przedstawiciela ustawowego (art. 53 – 54 ustawy).  

Powyższe regulacje zasadniczo nie różnią się znacznie od rozwiązań aktualnie 

funkcjonujących w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, która była bezpośrednim 

następcą omówionej ustawy z 1950 r. 

  

2.4 Reprezentacja osoby małoletniej w świetle przepisów o postępowaniu cywilnym 

2.4.1 Wstępny projekt procedury cywilnej z 1921 r.  

Komisja kodyfikacyjna rozpoczęła prace nad procedurą cywilną równocześnie 

ze swoim pierwszym posiedzeniem tj. w listopadzie 1919 r. Członkowie sekcji Komisji 

kodyfikacyjnej dla postępowania sądowego cywilnego zdawali sobie sprawę z wagi zadania 

jakie zostało im powierzone, a także jego czasochłonności. Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem prac wstępny projekt Kodeksu miał zostać przygotowany w możliwie 

krótkim terminie i składać się z części traktujących o: właściwości miejscowej, stronach 

i zastępcach, kosztach procesowych – prawie ubóstwa, przepisów części ogólnej procesu, 

postępowaniu przed sądami okręgowymi, postępowaniu dowodowym, postępowaniu przed 

sądami powiatowymi, wyrokach i uchwałach, środkach prawnych oraz procesach 

nadzwyczajnych. Celem wypełnienia założonego planu sekcja została podzielona na komitet 

krakowski, warszawski i poznański. W pracach nad projektem wzięli udział: M. Allerhand, 

T.  Dziurzyński, X. Fierich, S. Gołąb, J.J. Litauer, W. Mańkowski, J. Skąpski i J. Trammer. 

Każdy z nich przedstawił wstępny projekt wybranej części kodeksu wraz z uzasadnieniem.85  

 
85 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Procedura Cywilna projekty referentów 

z uzasadnieniem, Kraków 1921, s. V – VII.  
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Do kwestii związanych z reprezentacją osoby małoletniej w swoim projekcie „Strony 

i ich zastępcy”86 odniósł się X. Fierich. W uzasadnieniu referent przede wszystkim 

zaznaczył, że projektowany Kodeks będzie uchwalony szybciej, niż Kodeks cywilny. 

Zunifikowanie prawa cywilnego wymagało bowiem zdecydowanie więcej czasu niż 

opracowanie jednolitej procedury cywilnej. Dlatego też projektując ją referent miał na 

uwadze, że przez pewien okres czasu będzie ona miała zastosowanie przy jednocześnie 

obowiązujących trzech różnych Kodeksach cywilnych87. Podstawową cechą Kodeksu miała 

być zatem jego maksymalna elastyczność i ujęcie tematu w sposób, który będzie adekwatny 

do stosowania trzech ustawodawstw. Zasady te zdaniem X. Fiericha musiały przede 

wszystkim odnosić się do problematyki stron postępowania i ich reprezentacji, ponieważ ta 

część procedury cywilnej ściśle wiąże się z prawem cywilnym88.  

Zagadnieniem bezpośrednio powiązanym z problemem reprezentacji osoby 

małoletniej w postępowaniu cywilnym jest pojęcie zdolności procesowej i sądowej. 

W omawianym projekcie X. Fiericha o powyższym traktują art. 1 – 8. Uzasadniając ich 

ostateczny kształt referent odwoływał się do procedury cywilnej węgierskiej, niemieckiej, 

austriackiej, francuskiej oraz byłego Królestwa Polskiego, ostatecznie posługując się 

stylistyką najbardziej zbliżoną do procedury węgierskiej. 

Zgodnie ze stanowiskiem X. Fiericha w procedurze cywilnej nie ma potrzeby 

kreowania pojęcia „zdolności sądowej”. Wyodrębnianie tego pojęcia prowadziło w jego 

ocenie do bezcelowego komplikowania struktury Kodeksu w sytuacji, gdy ustalenie czym 

jest zdolność procesowa prowadzi do uprzymiotnienia zdolności sądowej. X. Fierich 

zauważał co prawda, że pojęcie zdolności sądowej zostało wyjaśnione zarówno 

w ówczesnym węgierskim prawie procesowym cywilnym, jak i prawie niemieckim uznawał 

jednak, że w kodeksie węgierskim przepis ten jest zbędny89, natomiast w prawie niemieckim 

uzasadniać go miały wyłącznie przepisy prawa cywilnego, które odnosiły się do 

 
86 X. Fierich, Strony i ich zastępcy [w:] Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Polska 

Procedura Cywilna projekty referentów z uzasadnieniem, Kraków 1921, s. 44 i n.  
87 Sytuacja, w której na terenie jednego kraju miała obowiązywać jedna procedura cywilna oraz kilka 

odrębnych regulacji dotyczących prawa cywilnego nie była novum. W analogicznym położeniu w roku 1879 r. 

znalazł się bowiem ustawodawca niemiecki, wprowadzając w życie kodeks procedury cywilnej, choć na terenie 

kraju obowiązywały różnorodne ustawy cywilne zawierające czynniki romańskie lub germańskie. Sytuacja 

taka obowiązywała aż do 1900 r., kiedy to w życie wszedł kodeks cywilny oraz ściśle z nim powiązana 

nowelizacja procedury cywilnej, która do tego czasu w sposób maksymalnie szeroki regulowana szczególnie 

instytucje pokrewne z prawem cywilnym. Przykład niemiecki stanowił wzór dla polskiego ustawodawcy.  
88 X. Fierich, Strony i ich zastępcy [w:] Komisja Kodyfikacyjna …, s. 52 – 53. 
89 X. Fierich wskazuje, że pojęcie zdolności sądowej zostało uregulowane w § 70 węgierskiej procedury 

cywilnej, jednak w jego ocenie, wobec regulacji węgierskiego prawa cywilnego i bez powołanego przepisu 

byłoby jasne czym jest zdolność sądowa i komu ona przysługuje.  
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stowarzyszeń niemających osobowości prawnej90. W konsekwencji referent uznawał za 

konieczne utrzymanie w mocy § 50 ust. 2 procedury cywilnej niemieckiej, jednak bez 

powtarzania tych rozwiązań w procedurze polskiej. Art. 1 projektu stanowił zatem wyłącznie 

o zdolności procesowej, wskazując że posiada ją każdy, kto może się samoistnie i ważnie za 

pomocą umów zobowiązywać, a ponadto osoby, które mimo braku zdolności do 

zobowiązywania się za pomocą umów, co do przedmiotu procesu, poza procesem mogą się 

samoistnie i ważnie zobowiązywać. Końcowa część tego przepisu niewątpliwie odnosi się 

do sytuacji osób małoletnich, które już w ustawodawstwie ówcześnie obowiązującym tylko 

wyjątkowo posiadały zdolność do zobowiązywania się. Zasadnym było jednak, aby osoby 

te w tych samych granicach mogły być stroną w procesie cywilnym i przedsiębrać 

odpowiednie czynności procesowe. Taki sposób rozumienia omawianej regulacji 

przedstawiał także jej autor w uzasadnieniu projektu. Przepis art. 1 projektu 

w proponowanym kształcie pozostawałby zatem ściśle powiązany z przepisami prawa 

cywilnego, co jasno potwierdza także brzmienie art. 2 projektu, zgodnie z którym zarówno 

zdolność procesową stron, jak i będącą jej konsekwencją potrzebę i zakres ustawowego 

zastępstwa czy konieczność przedłożenia szczególnego upoważnienia do prowadzenia 

procesu lub podjęcia czynności procesowej, co do zasady należałoby oceniać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. Art. 3 i 4 projektu miały natomiast nakładać 

na sąd obowiązek kontrolowania na każdym etapie postępowania czy strona jest zdolna do 

samodzielnego występowania w sprawie, ewentualnie czy jest w sposób prawidłowy 

reprezentowana przez właściwie umocowanego przedstawiciela. Konsekwencją 

ewentualnych braków w tym zakresie, w przypadku niemożności ich naprawienia, miało być 

zniesienie postępowania w sprawie. Zasadą było jednak podjęcie w pierwszej kolejności 

działań, które „uzdrowiłyby” postępowanie. Autor uzasadniał to względami natury 

oportunistycznej. Ponadto mocą art. 6 projektu planowano na grunt procedury cywilnej 

wprowadzić osobę kuratora, którego rolą byłaby reprezentacja interesów strony 

nieposiadającej zdolności procesowej, niemającej ustanowionego ustawowego zastępcy 

 
90 § 50 ust. 1 kodeksu procedury cywilnej niemieckiej stanowił, że zdolność sądową ma ten, kto posiada 

zdolność prawną. W ust. 2 tego przepisu wskazywano natomiast, że stowarzyszenie, które nie ma zdolności 

prawnej może być pozwanym w sprawie, a w procesie przysługiwała mu pozycja stowarzyszenia mającego 

zdolność prawną. X. Fierich tłumaczy jednak, że takie rozwiązanie jest podyktowane treścią przepisów 

niemieckiego kodeksu cywilnego, który rozróżniał stowarzyszenia posiadające zdolność prawną i jej 

nieposiadające. Konsekwencją takich regulacji prawa niemieckiego, które częściowo obowiązywało także na 

ziemiach polskich miało być pozostawienie w mocy ustawie wprowadzającej polski kodeks postepowania 

cywilnego, § 50 ust. 2 procedury cywilnej niemieckiej. Jednocześnie jednak autor nie dostrzegał potrzeby 

powielania tego rozwiązania na gruncie polskiej procedury cywilnej, ponieważ ani prawo cywilne austriackie, 

ani prawo cywilne byłego Królestwa Polskiego nie wymagały analogicznego rozwiązania w procedurze, a treść 

przepisów polskiego Kodeksu cywilnego nie była jeszcze znana.  
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w sprawach, w których zwłoka w rozpoznaniu sporu narażałaby stronę przeciwną osoby 

nieposiadającej zdolności procesowej na niebezpieczeństwo. Rolą kuratora miało być 

w takich sytuacjach podejmowanie za stronę, dla której został ustanowiony, czynności 

związanych ze sprawą oraz dążenie do jak najszybszego powołania ustawowego zastępcy, 

którego ustanowienie kończyło działalność kuratora.  Niezależnie jednak od skuteczności 

działań kuratora, projektodawca dopuszczał możliwość merytorycznego rozstrzygnięcia 

sporu również w sytuacji, gdy strona była reprezentowana przez kuratora. Jego ustanowienie 

gwarantowało zatem dopuszczalność toczenia sporu i prowadzenia postępowania, 

niezależnie od możliwości ustanowienia dla reprezentowanego przedstawiciela 

ustawowego.91  

Kwestie związane z zakresem umocowania przedstawiciela ustawowego, 

koniecznością jego występowania w sprawie, sposobu wykazania przez niego umocowania 

czy też szczególnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w imieniu 

reprezentowanego zdaniem projektodawcy winny co do zasady regulować przepisy prawa 

cywilnego. Dlatego też projektowany Kodeks nie odnosił się szczegółowo do wskazanych 

zagadnień. W okresie, kiedy był on tworzony stosowne regulacje zawarte były między 

innymi w Rozporządzeniu Cesarza Austriackiego z 18 czerwca 1916 r., Kodeksie cywilnym 

byłego Królestwa Polskiego oraz Kodeksie cywilnym niemieckim i procedurze cywilnej 

niemieckiej, które pozostawały w mocy nawet po uchwaleniu polskiej procedury cywilnej.92  

2.4.2 Projekt procedury cywilnej z kwietnia 1929 r.  

Kolejne opracowanie zawierające projekty referentów zostało wydane w roku 1923, 

jednak nie zawierało ono żadnych istotnych zmian w zakresie zdolności sądowej, 

procesowej czy też sposobu reprezentacji osoby małoletniej. Oba opracowania, tj. omówione 

powyżej z 1921 r. oraz wspomniane datowane na 1923 r., stanowiły jednak wraz 

z dyrektywami Sekcji, podwaliny do uchwalenia w pierwszym czytaniu przez Komitet 

Redakcyjny projektu Kodeksu postępowania cywilnego, następnie udostępnionego sądom, 

izbom adwokackim oraz towarzystwom prawniczym do zaopiniowania. Po zapoznaniu się 

z uwagami komitet redakcyjny przystąpił do drugiego czytania. 8 września 1928 r. zmarł 

kierownik kodyfikacji prezydent X. Fierich. Zdarzenie to zatrzymało prace Komisji. 

Na opuszczone przez niego stanowisko powołany został J.J. Litauer, jako prezes Sekcji 

postępowania cywilnego. Natomiast członkiem komitetu - współreferentem projektu został 

 
91 X. Fierich, Strony i ich zastępcy [w:] Komisja Kodyfikacyjna …, s. 44 i n. 
92 Tamże. 
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W. Mańkowski, który niedługo potem – dnia 28 grudnia 1928 r. zmarł. Na opróżnione przez 

niego stanowisko członka komitetu powołano S. Cara, ówczesnego wiceministra 

sprawiedliwości. W takim składzie, z S. Gołąbiem jako trzecim członkiem Komitetu 

przystąpiono do dalszych prac, wznawiając czytanie projektu. Ostatecznie w kwietniu 1929 

r. ukazał się projekt Kodeksu postępowania cywilnego. Komisja z jego publikacją nie 

czekała do zakończenia prac uznając to za właściwe z uwagi na nieoceniony wkład pracy 

zmarłego X. Fiericha i potrzebę prezentacji jego dzieła. Ponadto za takim działaniem 

w ocenie członków przemawiał fakt wcześniejszego ogłoszenia ustawy wprowadzającej 

Kodeks postępowania cywilnego oraz chęć zapoznania z nową ustawą prawników, tak aby 

możliwe było wprowadzenie Kodeksu przy skróconym okresie vacatio legis93.  

Treść ustawy ogłoszona przez Komisję w 1929 r., w zakresie odnoszącym się do 

kwestii reprezentacji osoby małoletniej, stanowiła kontynuację myśli X. Fiericha. Zmianie 

uległa jedynie numeracja przepisów. Projekt rozpoczynał się bowiem przepisami 

jurysdykcyjnymi, a kwestie dotyczące stron oraz ich przedstawicieli ustawowych 

umieszczono w części drugiej Kodeksu – Proces cywilny. Podobnie jak w projekcie z 1921 r. 

nie zdecydowano się na zawarcie w Kodeksie pojęcia „zdolność sądowa”. Art. 62 

projektowanego k.p.c. stanowił, że zdolność procesową posiada każdy, kto może się 

samodzielnie zobowiązać poprzez umowę oraz ten, kto posiadając ograniczoną zdolność 

zobowiązywania się mógł co do przedmiotu sporu ważnie się zobowiązać. Regulacja ta 

stanowiła tym samym wierne odwzorowanie propozycji zmarłego kierownika Podsekcji 

postępowania cywilnego, pozostając ściśle powiązaną z przepisami prawa cywilnego, 

którego przepisy w tamtym czasie były również dopiero w fazie projektów. Gdyby jednak 

oba projekty zostały ostatecznie uchwalone, w polskim ustawodawstwie końca lat 30tych 

XX wieku, zdolność procesową posiadałyby osoby pełnoletnie, tj. które ukończyły 

dwadzieścia jeden lub osiemnaście lat i zostały upełnoletnione. Małoletni, nie posiadaliby 

zdolności prawnej, a tym samym zdolności procesowej. We własnym imieniu przed sądem 

mogłaby występować tylko osoba małoletnia, posiadająca zdolność rozeznania, która 

korzystała ze swych praw nabytych w granicach przewidzianych ustawą lub dla ochrony 

swoich osobistości i odpowiadałaby za swoje czyny niedozwolone (art. 32 pierwszej części 

projektu Kodeksu cywilnego z 20 stycznia 1928 r.). 

Podobnie jak w projekcie X. Fiericha, tak i w dokumencie przedstawionym przez 

Komisję obowiązek kontrolowania kwestii prawidłowości reprezentacji strony w procesie 

 
93 J.J. Litauer, Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja postępowania cywilnego,  

Tom I, Zeszyt 5, Warszawa 1929, s. 5 – 6.  
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spoczywał na sądzie. Stosownie do dyspozycji art. 63 projektu, sąd miał być zobowiązany 

w każdym stanie sprawy do badania z urzędu czy strona posiada zdolność procesową, czy 

jest właściwie zastępowana, a jeśli tak to czy jej przedstawiciel posiada stosowne zezwolenia 

wymagane do podjęcia określonych czynności procesowych lub prowadzenia sprawy. Jeśli 

ewentualne braki w ww. zakresie mogły być usunięte sąd miał wyznaczać w tym celu 

odpowiedni termin, a w przypadku jego bezskutecznego upływu lub gdyby braki nie dały 

się uzupełnić, sąd miał znosić postępowanie w sprawie w zakresie w jakim byłoby ono 

dotknięte brakami (art. 63 i art. 65 projektu). Ewentualny zastępca procesowy strony miał 

być również zobowiązany do przedkładania przy pierwszej podjętej w sprawie czynności 

stosownego umocowania, chyba że okoliczności związane z prawidłowością umocowania 

przedstawiciela byłyby sądowi znane z urzędu (art. 64 projektu).  

Omawiany projekt wprowadzał na grunt procesu cywilnego instytucję kuratora, 

który miał być ustanawiany między innymi dla osoby nieposiadającej zdolności procesowej, 

jeśli nie miała ona przedstawiciela ustawowego, a strona jej przeciwna w przypadku zwłoki 

w prowadzeniu procesu mogłaby zostać narażona na niebezpieczeństwo. Art. 67 

w brzmieniu z 1929 r. nie określał jednak (w przeciwieństwie do projektu z roku 1921) jakie 

czynności winien podjąć kurator ustanowiony dla osoby nieposiadającej zdolności 

procesowej, wydaje się zatem, że właściwe byłoby stosowanie w tym zakresie odpowiednich 

przepisów prawa cywilnego. Zgodnie natomiast z art. 68 projektu omówionego powyżej 

przepisy dotyczące stron miały być stosowane odpowiednio do ich zastępców.  

2.4.3 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 r. 

Kodeks Postępowania Cywilnego94 

Po przeprowadzonym przez Komitet redakcyjny trzecim czytaniu opublikowanego 

w 1929 r. Projektu Kodeksu Postępowania Cywilnego, zdecydowano o jego przedłożeniu 

Komitetowi Organizacji Prac Komisji Kodyfikacyjnej. Ten dokonał modyfikacji projektu 

w dniach 20 – 21 grudnia 1929 r., a następnie Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej 

Polskiej złożyła projekt Kodeksu Postępowania Cywilnego ministrowi sprawiedliwości. 

Projekt ogłoszono drukiem w 1930 r. w piśmie „Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej 

Polskiej, Sekcja postępowania cywilnego, Tom I, Zeszyt 6” wraz z przepisami 

wprowadzającymi i projektem ustawy o kosztach sądowych95. 

 
94 Dz, U. z 1930 r., nr 83, poz. 651. 
95 S. Gołąb, Projekty polskiej procedury cywilnej, powstanie – uzasadnienie – zdania odrębne,  

Kraków 1930 r., s. 5 – 6.  
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W powyższej wersji projektu, w art. 63 odnoszącym się do pojęcia „zdolności 

procesowej” wskazano, że przysługuje ona temu, kto może się samodzielnie zobowiązywać 

przez umowy, jak również temu, kto mając ograniczoną zdolność do zobowiązywania się 

może co do przedmiotu sporu samodzielnie zaciągać ważne zobowiązanie. Osoby niemające 

zdolności procesowej winny natomiast być reprezentowane przez ustawowego zastępcę, 

który musi wykazać swoje umocowanie przy pierwszej czynności w sprawie (art. 64 

projektu)96. Kwestia braku zdolności procesowej strony lub właściwe umocowanie zastępcy 

procesowego strony, podobnie jak w założeniach wcześniejszych projektów, miała być 

przez sąd brana pod uwagę na każdym etapie postępowania (art. 65 projektu). W przypadku 

zaistnienia braków w tym zakresie, jeśli podlegały one uzupełnieniu, sąd miał wyznaczyć 

w tym celu odpowiedni termin. Dla zabezpieczenia praw osoby niemającej zdolności 

procesowej możliwe miało być także dopuszczenie do czynności procesowej strony lub jej 

zastępcy przed upływem terminu wyznaczonego do uzupełnienia braków w zakresie 

zdolności procesowej, a w przypadku ich nieusunięcia sąd miał uchylać postępowanie 

w takim zakresie, w jakim brak zachodził (art. 66 w związku z art. 67 projektu).  

Proponowane w projekcie rozwiązania stanowiły de facto kontynuację założeń przyjętych 

na etapie początkowych prac Komisji Kodyfikacyjnej nakierunkowanych na maksymalną 

ochronę praw osób małoletnich w postępowaniu cywilnym. Dla realizacji tego założenia 

projektodawcy proponowali wprowadzenie obowiązkowego zastępstwa osób małoletnich 

(dzieci) w postępowaniu przed sądem, w tym w postępowaniach spadkowych, przez 

rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Dążąc do maksymalnej ochrony praw 

osób małoletnich ustawodawca jednocześnie dbał o należytą reprezentację praw ich 

przeciwników procesowych. W tym celu w art. 68 Projektu na grunt procedury cywilnej 

wprowadzano instytucje kuratora (obecnego kuratora procesowego), o którego ustanowienie 

mógł wnioskować przeciwnik procesowy podmiotu nieposiadającego zdolności procesowej 

ani zastępcy ustawowego, będąc przy tym zobowiązany do początkowego ponoszenia 

kosztów związanych z ustanowieniem kuratora.  

Ostatecznie Kodeks postępowania cywilnego został ogłoszony jako rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 grudnia 1930 r.97 wraz z przepisami 

wprowadzającymi. W stosunku do omówionego powyżej projektu w ostatecznej wersji 

 
96 Komisja Kodyfikacyjna – Sekcja Postępowania Cywilnego, Tom I, Zeszyt 6, Projekt Księgi pierwszej 

Kodeksu Postępowania Cywilnego, uchwalony przez Komitet Organizacji Prac Komisji Kodyfikacyjnej 

w dniach 20 i 21.12.1929 r., s. 19. 
97 Dz. U. z 1930 r., nr 83, poz. 651. 
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Kodeksu wprowadzono niewielkie modyfikacje, omówione powyżej. Sam Kodeks układem 

wzorowany był na odpowiadających mu regulacjach niemieckiej i austriackiej. Jego autorzy 

starali się unikać kazuistyki, dlatego Kodeks wyróżnia się zwięzłością i skłonnością do 

uogólniania98.  Mieli przy tym na uwadze, że w istocie z uwagi na obowiązywanie na 

terytorium Polski wielu różnych ustawodawstw (właściwych dla poszczególnych zaborców) 

z zakresu prawa materialnego niemożliwa jest zupełna unifikacja postępowania cywilnego. 

Dlatego też, mimo wprowadzenia Kodeksu nadal pozostawiono w mocy w poszczególnych 

dzielnicach przepisy z zakresu procedury cywilnej obowiązujące obok Kodeksu99.  

Przepisy Kodeksu dotyczące sytuacji osoby nieposiadającej zdolności procesowej, 

a zatem także osoby małoletniego, zostały przez ustawodawcę rozwinięte i doprecyzowane. 

Przede wszystkim art. 63 Kodeksu został podzielony na dwa paragrafy. W § 1 wskazano, 

że zdolność procesową zupełną bądź ograniczoną posiada każdy stosownie do swojej 

zdolności zobowiązywania się przez umowę, natomiast w § 2 zaznaczono, że osoby, które 

względem przedmiotu sporu mogą zobowiązywać się tylko przy „asystencji osoby, dodanej 

mu w myśl przepisów prawa cywilnego, ten może działać w procesie tylko w asystencji 

takiej osoby”. Wydaje się jednak, że pojęcia „asystencji” nie należy utożsamiać z pojęciem 

„przedstawiciela ustawowego” w obecnym rozumieniu, bowiem art. 64 Kodeksu z 1930 r. 

stanowił, że ustawowy zastępca strony nie mającej zdolności procesowej, musi wykazać 

swoje umocowanie przy pierwszej czynności procesowej, a obowiązek ten dotyczy także 

osoby asystującej. W przypadku strony reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego 

wszelkie doręczenia dokonywane były do rąk tego przedstawiciela lub do ustanowionego 

przez niego pełnomocnika (procesowego albo do doręczeń) – art. 144 § 2 Kodeksu z 1930 r. 

Dalsze przepisy dotyczące zdolności procesowej (art. 65 – 68 Kodeksu z 1930 r.) pozostały 

tożsame z omówionym projektem z 1929 r. Sąd był zatem zobowiązany badać okoliczność 

braku zdolności procesowej na każdym etapie postępowania, a w razie jej wykrycia 

wyznaczyć stronie termin do uzupełnienia braków w tym zakresie. Strona przeciwna mogła 

natomiast domagać się ustanowienia kuratora dla osoby nieposiadającej zdolności 

procesowej w sytuacji niecierpiącej zwłoki.  

Mówiąc o Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. zauważyć należy także, że 

podobnie jak we współczesnym ustawodawstwie dopuszczał on możliwość reprezentacji 

strony postępowania, w tym małoletniego zastępowanego przez przedstawiciela 

 
98 F. Stojanowski, F. Hefter, Kodeks postępowania cywilnego, Biblioteka prawnicza Stanisławów, s. 4, 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21529/A8218.pdf, odczyt 15.12.2019 r. 
99 Tamże, s. 7. 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21529/A8218.pdf
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ustawowego, przez pełnomocnika (art. 84 Kodeksu). Katalog podmiotów mogących pełnić 

rolę pełnomocnika tak jak obecnie był katalogiem zamkniętym. Warto jednak odnotować, 

że instytucja bezwzględnego przymusu adwokackiego obowiązywała na gruncie procedury 

cywilnej w zdecydowanie szerszym zakresie. Obejmowała ona bowiem postępowanie przed 

Sądem Najwyższym, sądami apelacyjnymi oraz sądami okręgowymi jako sądami pierwszej 

instancji, a w przypadku postępowań wszczętych przed sądami grodzkimi od chwili złożenia 

środka odwoławczego do Sądu Najwyższego. Z punktu widzenia interesu małoletniego 

reprezentowanego w sprawie przez przedstawiciela ustawowego należy stwierdzić, że 

dawało to gwarancję zdecydowanie bardziej fachowej i kompleksowej ochrony jego praw 

w procesie.  

Dodatkowo zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 331 Kodeksu z 1930 r. dopuszczano 

możliwość przesłuchania w charakterze strony, w przypadku uznania przez sąd tego za 

niezbędne, osoby pozostającej pod opieką, kuratelą lub nadzorem sądowym, a zatem także 

osoby małoletniej, albo ich przedstawicieli ustawowych, kuratorów bądź nadzorców 

sądowych, albo obojga. Regulacja ta przewidywała zatem, we współczesnym rozumieniu, 

instytucje wysłuchania dziecka, pozostawiając jednocześnie ocenie sądu konieczność jej 

przeprowadzenia, ale nie wskazując przy tym żadnych przesłanek, którymi sąd winien się 

kierować przy podejmowaniu decyzji o wysłuchaniu jednego z podmiotów wymienionych 

w art. 331 Kodeksu z 1930 r.  

2.4.4 Dekret z 18 lipca 1945 r. Kodeks postępowania niespornego100 

Mając na uwadze historyczne uwarunkowania związane z rozstrzyganiem niektórych 

kategorii spraw w ramach postępowania niespornego, cechującego się większym 

współdziałaniem sądu z uczestnikami postępowania przy wydawaniu orzeczenia, a ponadto 

dostrzegając brak jednolitego unormowania tego rodzaju postępowania na ziemiach 

polskich, z uwagi na jego oparcie na ustawach dzielnicowych, w październiku 1928 r. 

podczas konferencji Sekcji postępowania cywilnego uznano za niezbędne opracowanie 

części ogólnej Kodeksu postępowania niespornego. Wstępne wyniki prac Podkomisji 

postępowania cywilnego utworzonej ostatecznie w 1933 r., ukazały się w 1936 r. Za kształt 

projektu odpowiadało dwóch referentów: M. Allerhandem i E. Waśkowski oraz subkomitet. 

Przedłożony projekt miał stanowić księgę I Kodeksu, uzupełnianą przez księgę II, tj. część 

szczegółową obejmującą swą regulacją, zgodnie z założeniami projektodawców między 

 
100 Dz. U. z 1945 r., nr 27, poz. 169. 
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innymi postępowanie spadkowe101.  Projektodawcy, tworząc przepisy o postępowaniu 

ogólnym, mieli na uwadze, że z uwagi na odmienny charakter spraw zaliczonych do 

postępowań niespornych, konieczne będzie określenie dla nich odrębnych unormowań 

proceduralnych. Jednocześnie jednak za zasadne uznali ustalenie ogólnych zasad trybu 

prowadzenia postępowania niespornego102. 

Przedłożony Projekt, podobnie jak opracowania Podsekcji zajmującej się 

ustawodawstwem z zakresu prawa rodzinnego i małżeńskiego oraz Podsekcji postępowania 

cywilnego odnosił się również do stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania 

problematyki reprezentacji osób małoletnich w postępowaniu.  

Uzasadniając poszczególne rozwiązania i regulacje przyjęte w projektowanym 

Kodeksie postępowania niespornego projektodawcy zwracali uwagę na ich odmienność, 

bądź podobieństwo, do regulacji Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwestii tych 

odwołano się między innymi w przypadku regulacji dotyczących uczestnictwa 

w postępowaniu niespornym. Projektodawcy wskazali, że w postępowaniu niespornym, 

inaczej niż w procesie nie występują dwie strony sporu. Dlatego też postępowanie niesporne 

może toczyć się z udziałem tylko jednego podmiotu, albo większej ich ilości, nawet jeśli 

interesy tych podmiotów są ze sobą sprzeczne. Prawo udziału w postępowaniu niespornym 

miało zatem przysługiwać każdemu, czyich praw dotykać miał wynik postępowania103. 

Osobie takiej przysługiwałby bowiem przymiot zainteresowanego w sprawie i miano 

uczestnika postępowania (art. 14 § 1 projektu). W sytuacji, gdyby osoba zainteresowana 

wynikiem sprawy nie brała w niej udziału sąd miał mieć obowiązek wezwania jej do wzięcia 

udziału w postępowaniu. Projektodawca jednocześnie zaznaczał, że osoba zainteresowana 

wynikiem sprawy mogłaby do niej przystąpić na każdym etapie postępowania, także przed 

sądem drugiej instancji. Ponadto projektodawca, podobnie jak w postępowaniu cywilnym 

procesowym dopuszczał możliwość reprezentacji uczestnika, którego miejsce pobytu nie 

jest znane przez ustanowionego dla niego kuratora (art. 14 § 2 projektu).  

Zgodnie z projektowanym art. 15 zdolność do działania w postępowaniu niespornym 

miał mieć każdy, kto posiada zdolność procesową, o ile ustawa inaczej nie stanowi. 

W uzasadnieniu tego przepisu wskazano, że niemożliwym jest enumeratywne wyliczenie 

przypadków, w których osobie nieposiadającej zdolności procesowej należy umożliwić 

 
101 Komisja Kodyfikacyjna – Podkomisja postępowania niespornego, Zeszyt 1, Projekt Księgi pierwszej 

Kodeksu Postępowania Niespornego, uchwalony w pierwszym czytaniu przez Podkomisję postępowania 

niespornego Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 1936 r. s. 3 – 5. 
102 Tamże, s. 16 – 17. 
103 Tamże, s. 33. 
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samodzielne działanie w sprawie. Jako przykład powołano między innymi sytuację 

nieletniego, który winien mieć możliwość składania wniosków co do działalności swojego 

zastępcy. Ponadto zaznaczono, że w części szczegółowej Kodeksu określi się 

dopuszczalność takiego samodzielnego działania104. Mając na uwadze, że zgodnie 

z projektowanym art. 4 do kwestii nieuregulowanych niniejszym Kodeksem zastosowanie 

znajdowały przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, nie ma co do zasady wątpliwości, 

że podmioty nieposiadające zdolności procesowej, a zatem także małoletni, w postępowaniu 

niespornym tak jak w procesie winny być reprezentowane przez przedstawiciela 

ustawowego, który dla osób małoletnich był ustalany zgodnie z regulacjami ówcześnie 

obowiązującego Kodeksu rodzinnego105.  

Na gruncie postępowań niespornych projektodawca za niecelowe uznał 

wprowadzanie obowiązującego w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. przymusu 

adwokackiego. Wskazywano bowiem, że w postępowaniu niespornym, które często 

prowadzi się nie tylko w interesie prywatnym, ale także publicznym, sąd bada sprawę 

z urzędu i nie jest związany oświadczeniami stron. Z tych względów w postępowaniach 

niespornych przymus adwokacki planowano zachować jedynie w instancji kasacyjnej, mając 

na uwadze, że Sąd Najwyższy bada sprawę wyłącznie ze stanowiska prawnego106. 

W konsekwencji tych rozważań w projektowanym art. 16 przyjęto, że pełnomocnikiem 

w postępowaniu niespornym może być każdy, kto ma zdolność do działania, z wyjątkiem 

osób zawodowo trudniących się zastępstwem, a nienależących do adwokatury. Uzasadniając 

ostatnie wykluczenie wskazywano, że osoby takie nie mają stosownego wykształcenia 

prawniczego.  

Dalej projektodawca odnosząc się do brzmienia art. 65 Kodeksu postępowania 

cywilnego wskazał, że nie pozwala on na jednoznaczne przyjęcie czy sąd w procesie jest 

władny badać z urzędu kwestię istnienia legitymacji procesowej czynnej po stronie powoda. 

Aby uniknąć takich wątpliwości w postępowaniu niespornym proponowano wprowadzenie 

do Kodeksu art. 18, który miał obligować sąd do badania z urzędu, nawet bez zarzutu ze 

strony innych uczestników czy wniosek jest zgłoszony przez osobę do tego uprawnioną. 

Przepis ten zgodnie z wolą projektodawców miał być stosowany do pozostałych 

uczestników postępowania dla oceny istnienia po ich stronie legitymacji biernej.  

 
104 Tamże, s. 36. 
105 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 7.04.1952 r., C 487/52, Lex nr 1634383. 
106 Komisja Kodyfikacyjna – Podkomisja postępowania niespornego …, s. 36 – 37. 
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Powyższy projekt, w omówionym zakresie, bez istotnych zmian został uchwalony 

i wprowadzony w życie jako dekret z 18 lipca 1945 r. Kodeks postępowania niespornego107. 

Jego uzupełnienie stanowiły kolejne dekrety odnoszące się do postępowania 

w poszczególnych kategoriach spraw. Postępowanie w stanowiących przedmiot badania 

niniejszej pracy sprawach spadkowych regulował dekret z 8 listopada 1946 r. 

o postępowaniu spadkowym108. Akt ten nie modyfikował jednak w sposób znaczący 

przepisów ogólnych o postępowaniach niespornych. W jego art. 1 wskazano wręcz wprost, 

że do postępowań spadkowych unormowanych w tym dekrecie stosuje się przepisy części 

ogólnej Kodeksu postępowania niespornego, o ile przepisy dekretu nie stanowią inaczej. 

W zakresie odnoszącym się do podmiotów uprawnionych do udziału w sprawie oraz 

sposobu reprezentacji osób małoletnich dekret nie zawierał żadnych odrębności.  

2.5 Podsumowanie 

Omówione powyżej regulacje i zaprezentowana w ten sposób ewolucja przepisów 

z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego materialnego oraz procedury cywilnej, najlepiej 

obrazują długą drogę jaką przemierzył polski ustawodawca do miejsca, w którym znajduje 

się aktualnie. Co prawda wiele z omówionych regulacji, zwłaszcza z okresu dwudziestolecia 

międzywojennego, nigdy nie weszło w życie. Nie ma jednak wątpliwości, że stanowią one 

istotny wkład w kształtowanie i rozwój prawa w Polsce. Projekty opracowane przez Komisję 

Kodyfikacyjną, nawet jeśli nieuchwalone, stanowiły fundamenty tworzonego po 

zakończeniu drugiej wojny światowej ustawodawstwa. Szczególnie cenne były projekty 

z zakresu prawa rodzinnego i postępowania cywilnego, jeszcze bowiem przed wybuchem 

II Wojny Światowej prace nad Kodeksem postępowania cywilnego zostały ukończone, 

a prace nad projektem Prawa o stosunkach rodziców i dzieci wraz z przepisami o zdolności 

do działań prawnych były bardzo zaawansowane. Najbardziej czasochłonna okazała się 

próba opracowania jednolitego prawa cywilnego, między innymi dlatego, że Komisja dążyła 

do stworzenia autorskiego projektu.  

W projektach Komisji Kodyfikacyjnej posługiwano się znanymi także współcześnie 

pojęciami zdolności prawnej, która miała przysługiwać każdemu człowiekowi oraz 

zdolności do działań prawnych, która w pełni miała przysługiwać osobom pełnoletnim. Przy 

czym w pierwotnych projektach dotyczących prawa rodzinnego z 1938 r. za osoby 

pełnoletnie proponowano uznawać takie, które ukończyły dwadzieścia jeden lat. Aktualną 

 
107 Dz. U. z 1945 r., nr 27, poz. 169.  
108 Dz. U. z 1946 r., nr 63, poz. 346.  
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granicę pełnoletności, tj. osiemnaście lat po raz pierwszy wskazano dopiero w powojennym 

dekrecie Prawo rodzinne z 1946 r.109 Od początku prac Komisji założono także, że osoby 

nieposiadające zdolności do działań prawnych będą reprezentowane przez przedstawiciela 

– w przypadku małoletnich rodzica lub rodziców sprawujących władzę rodzicielską. Już 

jednak w projekcie S. Gołąba z 1939 r. na pierwszy plan wysuwa się zasada ograniczonego 

zaufania do decyzji przedstawicieli ustawowych, którzy według pierwotnych założeń 

musieli uzyskiwać zezwolenie Państwowej Władzy Opiekuńczej na dokonanie 

najistotniejszych działań dotyczących osób i majątku dziecka. Czynności prawne możliwe 

do podjęcia za zezwoleniem władzy opiekuńczej były wymienione enumeratywnie 

w art. 29 § 1 dekretu Prawo rodzinne z 1946 r., który czerpał w tym zakresie z art. 4 Projektu 

z 1938 r.  Do czynności tych, zgodnie z art. 29 § 1 dekretu zaliczono czynności związane ze 

zrzekaniem się lub odrzuceniem spadku. Pojęcie „czynności przekraczające zwykły zarząd” 

zostało do ustawodawstwa wprowadzone dopiero na mocy Kodeksu rodzinnego z 1950 r.110 

Analiza przepisów szeroko rozumianego prawa cywilnego materialnego 

i procesowego z okresu ostatnich 100 lat oraz prowadzanych nad nimi prac 

ustawodawczych, z punktu widzenia problematyki reprezentacji osób małoletnich 

w postępowaniu cywilnym, a szczególnie w sprawach spadkowych, pozwala na postawienie 

generalnej tezy, że nadrzędnym celem ustawodawcy była zawsze ochrona praw osoby 

małoletniej. Oczywiście zmianom ulegało samo postrzeganie osoby dziecka, granice 

pełnoletności, pojęcie władzy rodzicielskiej i sposób jej sprawowania oraz prowadzonej nad 

nią kontroli. Odmiennie uregulowane były też kwestie zdolności prawnej, zdolności do 

czynności prawnych, zdolności procesowej, czy w końcu zdolności sądowej. Niezależnie 

jednak od tego przewodnia myśl ustawodawcy w zakresie odnoszącym się do reprezentacji 

osoby małoletniej i sprawowania zarządu nad jej majątkiem cechowała się dbałością o dobro 

dziecka, wprowadzając przy tym zasadę ograniczonego zaufania do decyzji podejmowanych 

przez jego przedstawicieli ustawowych. Myśl ta przetrwała do czasów współczesnych, 

a ustawodawca nadal słusznie dostrzega, że decyzje przedstawicieli ustawowych dotyczące 

tak osoby jak i majątku małoletniego nie mogą być ani arbitralne, ani pozbawione 

jakiejkolwiek kontroli.   

 
109 Dz. U. nr 6, poz. 52. 
110 Dz. U. nr 34, poz. 308. 
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Rozdział 3. Osoba małoletnia w wybranych kategoriach spraw z zakresu 

postępowań spadkowych 

3.1 Uwagi ogólne 

Postępowanie cywilne, stanowi w istocie postępowania sądowe i pozasądowe 

służące do rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych. Pozwalają one na 

urzeczywistnianie norm szeroko rozumianego prawa cywilnego, gwarantując swego rodzaju 

pewność prawa w tej dziedzinie stosunków społecznych.111 Pozycja dominująca spośród 

wszystkich rodzajów postępowań cywilnych niewątpliwie należy do postępowań sądowych, 

które prowadzone są w dwóch trybach rozpoznawczych, tj. procesowym i nieprocesowym. 

Choć oba tryby rozpoznawcze co do zasady mają ten sam cel, to jednak przynajmniej 

częściowo unormowane są odrębnymi przepisami, służąc rozstrzyganiu odmiennych 

kategorii spraw. Przedmiot zainteresowania niniejszej rozprawy stanowi cywilne 

postępowanie nieprocesowe, a ściślej druga co do liczebności112 kategoria spraw 

rozpoznawanych w tym trybie, tj. sprawy spadkowe uregulowane w art. 633 – 691 k.p.c.113  

Zgodnie z art. 627 k.p.c. postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności 

sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej114. Postępowanie spadkowe nie ma 

charakteru obligatoryjnego. Co do zasady wszczyna się je na wniosek, a tylko 

w przypadkach ściśle określonych przez ustawodawcę możliwe jest prowadzenie go 

 
111 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001, s. 17. 
112 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie (...), s. 207.  
113 Do postępowań spadkowych zalicza się: sprawy o zabezpieczenie spadku (art. 633 – 639 k.p.c.), 

sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640 – 643 k.p.c.), ogłoszenie testamentu (art. 646 – 654 k.p.c.), 

wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655 – 660 k.p.c.), postępowanie o przesłuchanie świadków 

testamentu ustnego (art. 661 – 662 k.p.c.), sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664 – 665 k.p.c.), 

zarząd spadku nieobjętego (art. 666 – 6681 k.p.c.), sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu 

windykacyjnego (art. 669 – 6792 k.p.c.), sprawy o dział spadku (art. 680 – 689 k.p.c.), sprawy o uchylenie się 

do skutków prawnych oświadczenia (art. 690 k.p.c.) oraz sprawy o zwolnienie wykonawcy testamentu 

(art. 691 k.p.c.).  
114 Największa grupa przepisów stanowiących wyjątek od dyspozycji art. 627 k.p.c. odnosi się do 

czynności, które w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać notariusz. Jest on uprawniony 

do: przyjęcia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzuceniu spadku (art. 640 § 1 k.p.c., art. 79 pkt 9 prawa 

notarialnego), otwarcia i ogłoszenia testamentu (art. 649 § 1 k.p.c., art. 95d prawa notarialnego), wydania 

zaświadczenia osobie powołanej na wykonawcę testamentu (art. 665 k.p.c.) oraz sporządzenia aktu 

poświadczenia dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego, z wyjątkiem testamentów szczególnych (art. 

95a – 95p prawa notarialnego). Ponadto uprawnienia w zakresie spraw spadkowych ustawodawca przyznał 

także kapitanowi statku, który jest zobowiązany, zgodnie z art. 71 Kodeksu morskiego do sporządzenia aktu 

zabezpieczenia mienia pozostałego po osobie zmarłej w czasie podróży oraz konsulom, którzy w myśl art. 22 

prawa konsularnego w związku z art. 5 lit. f Konwencji wiedeńskiej, są zobowiązani do wykonywania 

niektórych czynności związanych z realizacją w państwie przyjmującym, spadków po obywatelach 

Rzeczypospolitej Polskiej lub im przysługujących. Zakres innych obowiązków konsula (związanych 

z postępowaniem spadkowym) normują także liczne umowy dwustronne.  
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z urzędu115. Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem postępowań spadkowych nie są 

ograniczone żadnym terminem i mogą domagać się wszczęcia postępowania spadkowego 

nawet kilkanaście lat po śmierci spadkodawcy. Upływ czasu nie ma wpływu na to kto 

zostanie uznany za spadkobiercę. 

Jak wyjaśniono na początku niniejszej pracy za małoletniego w rozumieniu 

przepisów prawa cywilnego uznaje się osobę, która nie ukończyła 18. roku życia i nie 

zawarła związku małżeńskiego. Osoba małoletnia z uwagi na swój wiek, niewielkie 

doświadczenie życiowe oraz niedojrzałość nie posiada pełni praw, które przysługują osobie 

pełnoletniej. Małoletni nie posiada zatem co do zasady na gruncie prawa cywilnego 

zdolności do czynności prawnych, a w postępowaniu cywilnym – zdolności procesowej. Nie 

oznacza to jednak, że do chwili uzyskania pełnoletności małoletni nie może stać podmiotem 

praw i obowiązków prawa cywilnego. Przeciwnie, możliwość taką przewidują między 

innymi przepisy z zakresu prawa spadkowego. Małoletni może zatem stać się podmiotem 

uprawnionym do dziedziczenia na podstawie ustawy – zgodnie z art. 931 – art. 940 k.c. lub 

w przypadku dziedziczenia testamentowego zgodnie z wolą spadkodawcy (art. 941 i n. k.c.).  

Aby jednak małoletni mógł skutecznie na drodze postępowania cywilnego dochodzić 

ochrony należnych mu we wskazanym zakresie praw niezbędne jest spełnienie kilku 

warunków, omówionych w niniejszym rozdziale, w tym zagwarantowanie mu należytej 

reprezentacji.  

Z uwagi na charakter poszczególnych postępowań zaliczonych do grona spraw 

spadkowych, pozycję jaką może zajmować w nich osoba małoletnia, a także konsekwencje 

jakie dla małoletniego wiążą się z wydaniem orzeczenia, szczegółowemu badaniu na 

potrzeby niniejszej pracy zostały poddane sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział 

spadku oraz uchylenie się od skutków nie złożenia oświadczenia woli w terminie. Sprawy 

te będą stanowiły przedmiot rozważań teoretyczno – prawnych, a ponadto w ich kontekście 

omówione zostaną wyniki badań empirycznych w części dotyczącej samego przebiegu 

poszczególnych postępowań spadkowych, stanowiąc tym samym podstawę do dalszej 

analizy spraw spadkowych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji norm prawa 

cywilnego i materialnego odnoszących się do zagadnienia reprezentacji osób małoletnich 

w sprawach spadkowych.  

 
115 Wyjątki od zasady wszczynania postępowania spadkowego na wniosek przewidują następujące 

przepisy: art. 635 § 1 i 3 k.p.c., art. 637 § 2 k.p.c., art. 644 k.p.c., art. 647 – 649 k.p.c., art. 655 k.p.c., art. 661 

– 662 k.p.c. oraz art. 666 k.p.c.  
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3.2 Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego oraz 

przyjęcie lub odrzucenie spadku 

Choć do nabycia spadku dochodzi z mocy prawa z chwilą jego otwarcia, to 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma doniosłe skutki prawne, ponieważ stwarza 

domniemanie, że osoba, która w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku została 

wymieniona jako spadkobierca faktycznie nim jest (art. 1025 § 2 k.c.). Domniemanie to 

może być obalone jedynie w postępowaniu o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku, gdy zachodzą warunki określone w Kodeksie (art. 679 k.p.c.). Ponadto 

osoba legitymująca się orzeczeniem o stwierdzeniu nabycia spadku może żądać wydania 

spadku, przedmiotów należących do spadku, rozporządzać prawami należącymi do spadku 

(art. 1028 – 1029 k.p.c.) oraz wnosić o dokonywanie wpisów w księgach wieczystych 

i rejestrach urzędowych.  

Sprawę o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadza sąd spadku na wniosek osoby, 

która ma w tym interes prawny (art. 1025 § 1 k.p.c.). Osobą zainteresowaną 

przeprowadzeniem sprawy o nabycie spadku jest między innymi: potencjalny spadkobierca, 

nabywca spadku albo udziału w nim, wierzyciel spadku, wierzyciel spadkobiercy, dłużnik 

spadku, a także osoba, która posiada ze spadkobiercą wspólne prawa lub obowiązki. 

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczone terminem, 

a roszczenie o jego dokonanie, z uwagi na to, że nie stanowi prawa majątkowego nie ulega 

przedawnieniu (art. 117 § 1 k.c.). Sam wniosek powinien natomiast spełniać ogólne warunki 

przewidziane dla pism procesowych, wskazywać podmioty zainteresowane udziałem 

w postępowaniu, informację o ewentualnych testamentach oraz zawierać określone żądanie, 

którym sąd spadku nie jest związany. Zgodnie bowiem z art. 677 § 2 k.p.c. sąd stwierdzi 

nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te wskazane we 

wniosku. Ponadto do wniosku należy dołączyć akty stanu cywilnego potwierdzające śmierć 

spadkodawcy oraz uprawnienia spadkobierców do dziedziczenia, a także testament (jeśli 

został sporządzony), który sąd będzie miał obowiązek otworzyć i ogłosić116. 

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku 

po przeprowadzeniu rozprawy, która ma charakter obligatoryjny (art. 669 k.p.c.). Do udziału 

w niej sąd wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące być spadkobiercami ustawowymi lub 

testamentowymi. Orzeczenie nie może jednak zostać wydane przed upływem szczęściu 

 
116 Więcej na ten temat ppkt. 3.5. 
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miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już 

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.  

Oświadczenie takie można złożyć przed notariuszem albo sądem rejonowym, 

w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu osoby składającej 

oświadczenie. Notariusz, przed którym złożono oświadczenie lub sąd właściwy dla 

spadkobiercy, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nim sąd spadku, przesyłając 

mu treść oświadczenia wraz z załącznikami (art. 640 § 1 k.p.c.). Możliwe jest także złożenie 

oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ramach postępowania o stwierdzeniu 

nabycia spadku (art. 640 § 2 k.p.c.), a także przez pełnomocnika, legitymującego się 

pełnomocnictwem z podpisem urzędowo poświadczonym. W przypadku osób 

nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie w ich imieniu 

składa opiekun prawny za zgodą sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 w zw. z art. 156 k.p.c. 

i art. 178 § 2 k.r.o.). Ustawodawca w art. 641 k.p.c. dokładnie określił treść oświadczenia, 

które może zostać złożone tak pisemnie jak i ustnie. W tym drugi przypadku z jego złożenia 

dodatkowo należy sporządzić protokół. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

powinno zawierać imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce 

jego ostatniego zamieszkania, tytuł powołania do spadku oraz wolę spadkobiercy co do 

sposobu przyjęcia lub odrzucenia spadku (art. 641 § 1 k.p.c.). Ponadto oświadczenie 

powinno zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób 

należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, 

chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne oraz danych dotyczących treści 

i miejsca przechowania testamentów (art. 641 § 2 k.p.c.). Przy oświadczeniu należy także 

złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za 

zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone 

(art. 641 § 3 k.p.c.). Oświadczenie złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu 

będzie uznane za nieważne. Ustawa nie przewiduje także możliwości jego odwołania 

(art. 1018 § 2 k.c.). Dopuszczalne jest natomiast uchylenie się od skutków prawnych jego 

złożenia pod wpływem groźby lub błędu (art. 1019 k.c.)117. 

Zgodnie bowiem z art. 670 k.p.c. obowiązkiem sądu spadku jest ustalenie kto jest 

spadkobiercą. Sąd w szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz 

wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament 

u niej się znajduje. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców ani testamentów sąd może 

 
117 Więcej na ten temat ppkt. 3.4. 
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uznać zapewnienie spadkowe, złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę  

(art. 671 § 1 k.p.c.). W przypadku niezłożenia takiego zapewnienia lub jeśli zapewnienie 

i inne dowody sąd uzna za niewystarczające, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 

może zapaść dopiero po wezwaniu innych spadkobierców przez ogłoszenia, których treść 

oraz formę rozpowszechniania określa Kodeks postępowania cywilnego  

(art. 672 – art. 674 k.p.c.). W przypadku publikacji ogłoszeń sąd przeprowadza kolejną 

rozprawę nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia ich publikacji, wzywając na 

nią także osoby, które zgłosiły swoje żądanie i podał miejsce zamieszkania. W przypadku 

braku takich osób sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez 

spadkobierców, których prawa zostały ustalone (art. 675 – art. 676 k.p.c.).  

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wskazuje wszystkich 

spadkobierców wraz z wysokością należnego im udziału w spadku oraz zapisobierców 

windykacyjnych i nabyte przez nich z chwilą otarcia spadku przedmioty z tytułu legatów 

windykacyjnych (art. 677 § 2 k.p.c.). Orzekając sąd spadku nie zajmuje się natomiast 

kwestią składu majątku spadkowego, długami spadkowymi, sposobem przyjęcia spadku ani 

nie rozstrzyga o zachowku, poleceniu czy zapisie (z wyjątkiem przedmiotu zapisu 

windykacyjnego)118.   

Orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku podlega zaskarżeniu apelacją (art. 518 

k.p.c.). Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jak nadmieniono 

powyżej, może zostać uchylone lub zmienione jedynie w drodze postępowania o uchylenie 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 679 k.p.c.). Wniosek o przeprowadzenie 

powyższego postępowania może złożyć każdy zainteresowany. Osoby, które brały udział 

w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku muszą dodatkowo wykazać, że swoje 

roszczenie opierają na podstawie, której nie mogły powołać w tym postępowaniu, a wniosek 

o zmianę składają przed upływem roku od dnia, w którym uzyskały tę możność (art. 679 § 

1 k.p.c.). Po przeprowadzeniu rozprawy sąd ocenia dowody przedłożone przez 

wnioskodawcę, a w przypadku uznania, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba 

niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku 

zmienia to postanowienie, jednocześnie stwierdzając nabycie spadku zgodnie 

z rzeczywistym stanem prawnym (art. 679 § 3 k.p.c.). Powyższe regulacje stosuje się 

odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz do stwierdzenia 

nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 679 § 4 k.p.c.). 

 
118 Postanowienie Sądu Najwyższego z 14.10.2010 r., III CZP 67/10, Lex nr 686765. 
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Starając się zweryfikować jak przepisy prawa materialnego i procesowego 

odnoszące się do postępowań o stwierdzenie nabycia spadku stosowne są w praktyce, 

szczególnie jeśli uczestnikiem takiego postępowania jest osoba małoletnia, autorka 

przeprowadziła na potrzeby niniejszego opracowania badania aktowe. W związku z tym 

przeanalizowano 63 sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (art. 669 i n. k.p.c.) z okręgu 

właściwości: 

1. Sądu Rejonowego w Olsztynie; 

2. Sądu Rejonowego w Kielcach; 

3. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie; 

4. Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi; 

5. Sądu Rejonowego w Piasecznie; 

6. Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu; 

7. Sądu Rejonowego we Włocławku; 

8. Sądu Rejonowego w Sochaczewie; 

9. Sądu Rejonowego w Rzeszowie; 

10. Sądu Rejonowego w Gdyni; 

11. Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie; 

12. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  

oraz 3 sprawy o złożenia oświadczenia co do sposobu przyjęcia lub odrzucenia 

spadku, stanowiące osobne postępowania (art. 640 k.p.c.) – z Sądu Rejonowego 

w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Gdyni. Przedmiot badania, w omawianym obecnie 

zakresie stanowiły przede wszystkim kwestie takie jak czas trwania postępowania, 

uczestnicy postępowania i pozycja osoby małoletniej w sprawie.  

Przeanalizowane postępowania o złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub 

odrzucenia spadku trwały w dwóch przypadkach 45 dni, tj. 1,5 miesiąca przy założeniu, 

że miesiąc trwa 30 dni119, a w jednej sprawie 59 dni (1,97 miesiąca). Inicjatorem każdego 

z analizowanych postępowań był rodzic lub rodzice osoby małoletniej, którzy wskazywali, 

że uprzednio sami odrzucili spadek i dysponowali stosowną zgodą sądu opiekuńczego na 

uczynienie tego samego w imieniu małoletniego. Ogólny obraz spraw o przyjęcie 

oświadczenia w trybie art. 1015 k.c. jawi się jako postępowania prowadzone szybko, 

sprawnie i nie wymagające ze strony sądu dużego nakładu pracy.  

 
119 Założenie to zgodne jest z dyspozycją art. 114 k.c. i stanowi podstawę wyliczeń w całej pracy.  
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Średni czas trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku to 390,13 dni, 

tj. 13 miesięcy. Najkrótsze postępowanie trwało 11 dni (zakończyło się wydaniem 

orzeczenia merytorycznego), najdłuższe 1448 dni, tj. 48,27 miesięcy.  

 

Tabela 1 Czas trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku 

Czas trwania postępowania  Liczba spraw o stwierdzenie nabycia 

spadku  

1 – 100 dni  6 

101 – 180 dni  16 

181 – 390 dni  21 

pow. 390 dni  19 

Źródło: opracowanie własne 

 

W większości analizowanych spraw wnioskodawcą w postępowaniu była inna osoba 

uprawniona do spadku (29 spraw) lub wierzyciel spadkodawcy (24 sprawy). Tylko 10 spraw 

zostało wszczętych na wniosek osoby małoletniej reprezentowanej przez przedstawiciela 

ustawowego. 62 sprawy zakończyły się wydaniem przez sąd pierwszej instancji orzeczenia 

merytorycznego, w jednym przypadku umorzono postępowanie uprzednio zawieszone na 

podstawie art. 177 § 1 pkt 6 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. z uwagi na nieprzedłożenie przez 

rodzica osoby małoletniej stosownej zgody władzy opiekuńczej państwa obcego na 

odrzucenie spadku. W jednej sprawie, w imieniu jednego małoletniego wniesiono apelację, 

która ostatecznie została odrzucona na podstawie art. 370120 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

z uwagi na nieuzupełnienie jej braków formalnych. Tak niewielka liczba środków 

zaskarżenia nie jest zaskakująca, skoro w odniesieniu do aż 107 małoletnich orzeczenie sądu 

pierwszej instancji było zgodne z ich stanowiskiem w sprawie, a jedynie dla 9 małoletnich 

było sprzeczne z ich żądaniami.  

Jednocześnie należy odnotować, że stanowisko 16 osób małoletnich nie zostało 

w sprawie w ogóle wyrażone. W tym przypadku znamiennym jest, że interesy 13 osób 

małoletnich, których stanowisko w sprawie nie zostało wyrażone, były reprezentowane 

przez rodziców, którzy sami uprzednio odrzucili spadek. Można zatem zakładać, że znali 

skład masy spadkowej i nie uznawali jej za ekonomicznie atrakcyjną. Dziwi zatem, że nie 

 
120 Podstawę rozstrzygnięcia sądu stanowił art. 370 k.p.c. w brzmienie sprzed nowelizacji dokonanej 

ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). 
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dopełnili obowiązku złożenia oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c. w imieniu dziecka. 

Sytuacja taka jest tym bardziej niepokojąca, że wszystkie osoby małoletnie, które nie zajęły 

stanowiska w sprawie, stały się spadkobiercami – niekiedy w sprawach, w których 

postępowanie zainicjowali wierzyciele spadkodawcy. Pozwala to zatem zakładać, że masa 

spadkowa posiada pasywa, co przy braku jakiejkolwiek aktywności ze strony 

przedstawiciela ustawowego małoletniego można uznać za sytuację co najmniej 

niekorzystną dla reprezentowanego.  

Na podstawie akt zidentyfikować można dwa powody takiego stanu rzeczy: 

przekonanie rodziców, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie niesie ze sobą 

żadnego zagrożenia dla małoletnich oraz zupełny brak zainteresowania postępowaniem121. 

Taka sytuacja nakazuje natomiast postawić pytanie czy reprezentacja dzieci 

w postępowaniach spadkowych, w tym w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, 

przez rodziców daje małoletnim gwarancje właściwej ochrony ich praw. Oczywiście próba 

akt, na której przeprowadzono badanie na potrzeby niniejszego opracowania jest zbyt mała, 

aby na jej podstawie opracować statystycznie poprawne wnioski na temat fachowości 

reprezentacji wykonywanej względem osób małoletnich w postępowaniach spadkowych 

przez rodziców. Nie mniej wyniki niniejszej analizy pozwalają na zidentyfikowanie 

obecnego w praktyce problemu zbyt małej świadomości przedstawicieli ustawowych co do 

konsekwencji niektórych działań lub zaniechań na gruncie prawa cywilnego, na które ani 

rodzice, ani tym bardziej małoletni nie są przygotowani. Dla przykładu można tutaj odwołać 

się do powołanego powyżej stanowiska przedstawicieli małoletnich co do konsekwencji 

przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Potwierdza ono między innymi, że rodzice 

nie są świadomi, iż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie chroni spadkobiercy 

w pełni. Będzie on bowiem zobowiązany do ponoszenia kosztów dokonania spisu 

inwentarza, czy też ewentualnych kosztów postępowań, jeśli takie zostaną przeciwko niemu 

wszczęte przez wierzycieli spadkowych. Tymczasem na ich poniesienie w rzeczywistości 

nie jest gotowy ani małoletni, ani jego rodzice.122   

 
121 Pogląd taki najlepiej obrazuje stan faktyczny jednej ze spraw, w której sąd po trzech kolejnych 

niestawiennictwach przedstawiciela ustawowego małoletnich na rozprawie, usprawiedliwianych za każdym 

razem długotrwałą chorobą, wyznaczył termin odebrania zapewnienia spadkowego od przedstawiciela 

ustawowego w miejscu jego zamieszkania. Do czynności jednak nie doszło z uwagi na niestawiennictwo 

opiekuna ustawowego małoletnich, uprzednio usprawiedliwiającego niestawiennictwo na posiedzeniu 

sądowym długotrwało chorobą. 
122 Sygnalizowany problem ujawnia się także na tle innych postępowań, zwłaszcza postępowania 

o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia (art. 690 k.p.c.), dlatego też zagadnienie to zostanie 

omówione jeszcze w dalszej części pracy.  
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3.3 Sprawy o dział spadku 

W przypadku wielości spadkobierców od chwili otwarcia spadku istnieje pomiędzy 

nimi współwłasność w zakresie majątku spadkowego, obejmującego wszelkie prawa 

tworzące spadek. Zniesienie współwłasności odbywa się poprzez jego dział. Zgodnie 

z przepisami prawa materialnego, może on nastąpić na podstawie umowy zawartej zgodnie 

przez wszystkich spadkobierców lub na mocy orzeczenia sądu, wydanego na wniosek, 

któregokolwiek ze spadkobierców.  

Umowny dział spadku, jak wskazano powyżej, możliwy jest do przeprowadzenia 

jedynie w przypadku jednomyślności wszystkich spadkobierców. Jeśli bowiem, 

którykolwiek z nich będzie sprzeciwiał się woli ogółu niezbędne stanie się przeprowadzenie 

sprawy sądowej. Przepisy odnoszące się do działu spadku nie określają wprost formy, 

w jakiej dział winien być dokonany. Co do zasady możliwe jest zatem zawarcie przez 

spadkobierców umowy w dowolnej formie, w tym ustnej. Jeśli jednak w skład spadku 

wchodzi nieruchomość do umownego działu spadku niezbędne będzie zawarcie umowy 

w formie aktu notarialnego. Z kolei, jeśli jednym ze składników masy spadkowej jest 

przedsiębiorstwo dla wyjścia ze współwłasności konieczne będzie zawarcie umowy o dział 

spadku z podpisami notarialnie poświadczonymi.  

Sądowy dział spadku co do zasady przeprowadzany jest przez sąd spadku. Kodeks 

przewiduje jednak możliwość przekazania sprawy na wniosek do rozstrzygnięcia przez sąd 

rejonowy, w którego okręgu znajduje się całość lub znaczna część masy spadkowej (więcej 

niż 50%) lub do sądu rejonowego, w którego okręgu zamieszkują wszyscy spadkobiercy. 

Sprawa o dział spadku rozpoznawana jest w trybie nieprocesowym, na wniosek jednego 

ze spadkobierców. Wymogi co do treści wniosku o dział szczegółowo określa art. 680 k.p.c. 

Poza ogólnymi wymaganiami przewidzianymi dla pism procesowych (art. 126 w związki 

z art. 13 § 2 k.p.c.) we wniosku należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak 

również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się 

znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać 

majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi 

nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła 

własność spadkodawcy (art. 680 § 1 i 2 k.p.c.). Do dokonania działu niezbędne jest 

powzięcie przez sąd orzekający informacji o wieku, zawodzie, stanie rodzinnym oraz 

zarobkach i majątku współspadkobierców i ich małżonków. Ponadto sąd ustala w jaki 

sposób współspadkobiercy korzystali ze spadku dotychczas, jak również inne okoliczności, 
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które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo 

rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać dane dotyczące okoliczności 

przewidzianych w art. 214 k.c. (art. 682 k.p.c.).  

W toku postępowania działowego sąd może wydać postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku, jeśli wcześniej orzeczenie nie zostało wydane ani nie zarejestrowano aktu 

poświadczenia dziedziczenia. W takiej sytuacji sąd stosuje przepisy o stwierdzeniu nabycia 

spadku (art. 681 k.p.c.)123. Ponadto w sprawie działowej sąd rozstrzyga o sporach między 

spadkobiercami dotyczących uprawnień do żądania działu oraz o przynależności 

poszczególnych przedmiotów i praw do masy spadkowej. Orzeczenie w tych kwestiach 

może być objęte postanowieniem wstępnym (art. 685 k.p.c.), podobnie jak orzeczenie 

o wzajemnych żądaniach współspadkobierców z tytułu posiadania przedmiotów 

spadkowych, pobranych pożytkach, poczynionych nakładach i uiszczonych długach. Tym 

samym sąd orzeka o całości spraw związanych z działem spadku124. W postępowaniu 

działowym nie rozstrzyga się natomiast roszczeń związanych z zapisem125 czy 

zachowkiem126 lub innych, niewymienionych w art. 686 k.p.c.  

Po przeprowadzeniu obligatoryjnej rozprawy sąd ustala skład i wartość dzielonego 

spadku, kierując się okolicznościami istniejącymi w chwili podziału (art. 684 k.p.c.)127. 

Zgodnie z dyspozycją art. 688 k.p.c. do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące zniesienia współwłasności, w tym art. 618 § 2 i 3 k.p.c. Sąd będzie zatem zmierzał 

do zgodnego podziału spadku, proponując rozwiązania uwzględniające interesy wszystkich 

uczestników i zasady współżycia społecznego. W przypadku braku możliwości oparcia 

orzeczenia na zgodnym stanowisku uczestników sąd dokona podziału w naturze orzekając 

przy tym o ewentualnych spłatach i dopłatach (podział fizyczny). Jeśli i takie rozwiązanie 

będzie niemożliwe do realizacji sąd przeprowadzi podział cywilny, tj. zarządzi sprzedaż 

przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej na licytacji publicznej i uzyskaną w ten 

sposób sumę podzieli między współspadkobierców stosownie do ich udziałów w majątku.  

Zgodnie z art. 518 k.p.c. postanowienie o dziale spadku podlega zaskarżeniu 

apelacją, a następnie skargą kasacyjną jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia nie jest niższa 

niż 150 000 zł. Przy czym podkreślić należy, że mówiąc o wartości przedmiotu zaskarżenia 

w tzw. sprawach działowych należy mieć na uwadze wartość konkretnego interesu np. 

 
123 Więcej na ten temat patrz ppkt 3.2.  
124 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie (..), s. 223. 
125 Postanowienie Sądu Najwyższego z 26.09.1968 r., III CRN 209/68, OSNC 1969/6/112. 
126 Orzeczenie SN z 31.08.1966 r., OSN 1967, poz. 35 
127 Postanowienie Sądu Najwyższego z 27.08.1979 r., III CRN 137/79, OSNC 1980/1-2/33. 
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rzeczy lub praw, których objęcie lub nieobjęcie podziałem kwestionuje skarżący.128 

Zazwyczaj wartość ta nie przekroczy – nawet jeśli orzeczenie zaskarżono w całości - 

wartości udziału skarżącego uczestnika. Tylko wyjątkowo jest inaczej, na przykład wtedy, 

gdy uczestnik podważa zasadę podziału.129  

Dla lepszego zobrazowania przebiegu postępowań o dział spadku toczonych 

z udziałem osób małoletnich. Analizie poddano 13 postępowań z obszaru właściwości: 

1. Sądu Rejonowego w Olsztynie; 

2. Sądu Rejonowego w Kielcach; 

3. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie; 

4. Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Warszawie; 

5. Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu; 

6. Sądu Rejonowego we Włocławku; 

7. Sądu Rejonowego w Gdyni; 

8. Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie; 

9. Sądu Rejonowego dla Krakowska Śródmieścia w Krakowie.  

Mała próba akt nie pozwala na wyciąganie generalnych wniosków tak co do 

średniego czasu trwania postępowania tego rodzaju, jak i jego przebiegu. Niewątpliwie 

jednak dane odnoszące się nawet do tak niewielkiej liczby spraw umożliwiają 

identyfikowanie problemów pojawiających się w sprawach o dział spadku, którego 

uczestnikiem jest małoletni. Zachowując przyjęty schemat opisu postępowania należy dla 

porządku zaznaczyć, że najdłuższe postępowanie trwało 1064 dni, tj. 35,47 miesięcy i jako 

jedyne rozpoznawane było merytorycznie przez sąd pierwszej i drugiej instancji, najkrótsze 

trwało 51 dni, tj. 1,7 miesiąca.  
 

Tabela 2 Czas trwania postępowania o dział spadku 

Czas trwania postępowania  Liczba spraw o dział spadku  

1 – 100 dni  1 

101 – 180 dni  3 

181 – 390 dni  4 

pow. 390 dni  5 

Źródło: opracowanie własne 

 
128 Por. postanowienia Sądu Najwyższego z: 6.11.2002 r., III CZ 98/02, OSNC 2004/1/1, 26.07.2007 r., 

V CZ 66/07, Lex nr 619682, 24.04.2013 r., IV CZ 36/13 Lex nr 1353276. 
129 Por. postanowienia Sądu Najwyższego z: 5.04.2002 r., II CZ 25/02, Lex nr 54494, 21.01.2003 r., 

III CZ 153/02, OSNC 2004/4/60, 15.12.2006 r., III CZ 88/06, Lex nr 610089. 
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Inicjatorem 11 spraw był inny podmiot uprawniony do spadku, dwie sprawy zostały 

wszczęte na wniosek osoby małoletniej reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego. 

Sąd wydał orzeczenie merytoryczne w 11 sprawach, jedno z postępowań zawieszone na 

podstawie art. 178 k.p.c. zostało umorzone z uwagi na niezgłoszenie w przepisanym terminie 

wniosku o jego podjęcie, a w dwóch sprawach uczestnicy zawarli ugodę. Obie ugody 

zawarto po uprzednim uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego na powyższe. W przypadku 

pierwszej z ugód małoletni, reprezentowany przez matkę, która nie należała do kręgu 

spadkobierców otrzymał spłatę w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w spadku. Na 

skutek drugiej ugody spadek podzielono w naturze. Trzej małoletni będący rodzeństwem, 

których przedstawicielem ustawowym była matka nie należąca do kręgu spadkobierców, 

reprezentowani przez pełnomocnika profesjonalnego, otrzymali na współwłasność jedną 

z dwóch nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej.  

W przypadku postępowań zakończonych merytorycznym orzeczeniem sądu: 

w 8 z nich wydano postanowienia, które w całości uwzględniały stanowisko małoletniego 

uczestnika, w dwóch sprawach orzeczenie było częściowo zgodne z jego roszczeniami, 

tj. małoletni otrzymał inne składniki masy spadkowej niż oczekiwał, ale o wartości 

adekwatnej do jego udziału w spadku. W dwóch sprawach rozstrzygnięcie można uznać co 

do zasady za zgodne z interesem małoletnich, którym przyznano spłaty stosownie do ich 

udziału w spadku, nie można jednak pominąć faktu, że w sprawach tych przedstawiciel 

ustawowy małoletniego – rodzic nie zajął stanowiska w sprawie i nie stawił się na rozprawie. 

W istocie zatem małoletni został pozbawiony możliwości realnego wpływu na decyzje 

dotyczące jego majątku, co należy uznać za sytuację niepożądaną, która potwierdza tezę 

o braku fachowości reprezentacji sprawowanej wobec osób małoletnich przez ich rodziców. 

Sytuacja taka świadczy też o tym, że choć co do zasady w prawidłowo funkcjonującej 

rodzinie rodzic winien szczególną uwagę przykładać do ochrony praw swojego dziecka, 

to jednak nie można z góry zakładać, iż takimi wartościami kierują się wszyscy 

przedstawiciele ustawowi małoletnich130.  

3.4   Sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub 

odrzuceniu spadku 

Sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub 

odrzuceniu spadku (art. 690 k.p.c.), według systematyki kodeksowej należą do kategorii 

innych spraw spadkowych. Jeśli jednak spojrzeć na tę tematykę w kontekście reprezentacji 

 
130 Więcej na ten temat patrz: ppkt 3.2., 3.4., 3.8., 4.8.  



73 

 

osoby małoletniej, to niewątpliwie należy zaliczyć je do jednych z najistotniejszych 

postępowań, na tle których najjaskrawiej uwidaczniają się braki istniejącego 

ustawodawstwa. 

Art. 690 k.p.c. umożliwia zastosowanie w praktyce dyspozycji art. 1019 k.c., 

stanowiącego podstawę do uchylenia się przez spadkobierców od skutków prawnych 

oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu lub 

groźby albo niezłożenia go w przepisanym terminie.  

Regulacje kodeksowe nie stanowią o tym wprost, ale z uwagi na cel omawianego 

postępowania wydaje się, że wniosek z art. 690 k.p.c. może zgłosić osoba, która złożyła już 

oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku i chce uchylić się do skutków prawnych 

tego oświadczenia albo nie uczyniła zadość spoczywającemu na niej obowiązkowi i nie 

złożyła takiego oświadczenia w przepisanym terminie, w związku z czym przyjęła spadek z 

dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 k.c.)131 i chce uchylić się od wynikających z tego 

skutków prawnych. Wniosek taki powinien czynić zadość wymaganiom stawianym pismom 

procesowym (art. 126 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), a ponadto zawierać precyzyjnie 

określone żądanie i jego uzasadnienie. Właściwy do rozpoznania rzeczonego wniosku jest 

sąd spadku, który na rozprawie bada, czy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

istotnie zostało złożone (lub niezłożone w przepisanym terminie) pod wpływem groźby albo 

błędu. Ponadto sąd ustala także, czy wnioskodawca dochował terminu z art. 88 § 2 k.c., tj. 

czy złożył wniosek o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia w terminie roku od 

wykrycia błędu lub roku od ustania stanu obawy. Zwieńczeniem czynności sądu jest 

postanowienie rozstrzygające merytorycznie o żądaniu wnioskodawcy, które może zostać 

zaskarżone apelacją. Uczestnikom na podstawie art. 5191 § 1 k.p.c. przysługuje także prawo 

wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do 

istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia 

postępowania kończących postępowanie w sprawie.  

W przypadku wydania orzeczenia uwzględniającego wniosek o uchylenie się od 

skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo jego niezłożenia, 

zmianie ulega krąg osób uprawnionych do dziedziczenia, co niesie ze sobą konieczność 

 
131 Przed nowelizacją art. 1015 § 2 k.c. dokonanej ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 539, w przypadku braku oświadczenia 

spadkobiercy posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych o sposobie przyjęcia lub odrzucenia 

spadku w terminie określonym w art. 1015 § 1 k.c. dochodziło do przyjęcia przez niego spadku wprost. Zasada 

ta nie odnosiła się do  osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, osób, co do których istniała 

podstawa do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia, oraz osób prawnych – podmioty te w braku oświadczenia 

o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku w terminie przyjmowały spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 
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zmiany postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku, jeśli takowe zostało już wydane. 

W takiej sytuacji sąd z urzędu po przeprowadzeniu rozprawy zmienia postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia 

i orzeka w tym przedmiocie (art. 690 § 2 k.p.c.).  

W ramach badań aktowych prowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania 

przeanalizowano 33 sprawy z okręgu właściwości: 

1. Sądu Rejonowego w Olsztynie; 

2. Sądu Rejonowego w Kielcach; 

3. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie; 

4. Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Warszawie; 

5. Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu; 

6. Sądu Rejonowego we Włocławku; 

7. Sądu Rejonowego w Sochaczewie; 

8. Sądu Rejonowego w Gdyni; 

9. Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie; 

10. Sądu Rejonowego dla Krakowska Śródmieścia w Krakowie.  

Średni czas trwania postępowania to 197,88 dni, tj. 6,60 miesiąca, najdłuższe 

postępowanie trwało 421 dni, najkrótsze 66 dni. W jednym postępowaniu ostatecznie nie 

doszło do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ rodzice zmodyfikowali 

wniosek mając na uwadze, że termin z art. 1015 § 1 k.c. na odrzucenie spadku jeszcze nie 

upłynął i złożyli przed sądem stosowne oświadczenie.  

 

Tabela 3 Czas trwania postępowania o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia 

Czas trwania postępowania  Liczba spraw o uchylenie się od skutków 

prawnych oświadczenia 

1 – 100 dni  4 

101 – 180 dni  15 

181 – 390 dni  11 

pow. 390 dni  2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wszystkie wnioski złożone w analizowanych sprawach dotyczyły uchylenia się od 

skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, przy czym 
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w trzech postępowaniach wniosek nie dotyczył bezpośrednio małoletniego, który brał 

w nich udział w charakterze uczestnika. Przedstawicielami ustawowymi małoletnich 

we wszystkich postępowaniach byli rodzice. Wskazując na przyczyny uchybienia terminowi 

z art. 1015 § 1 k.c. najczęściej, tj. w 9 sprawach wskazywano na brak zrozumienia 

przepisów prawa i postępowania cywilnego. Rodzice w 7 sprawach byli przekonani, że 

zezwolenie sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku jest równoznaczne z dokonaniem 

czynności odrzucenia spadku w rozumieniu art. 1015 § 1 k.c. W dwóch sprawach nie 

wiedzieli, że po odrzuceniu przez nich spadku, kolejnymi osobami wchodzącymi w krąg 

spadkobierców są ich dzieci. W 6 sprawach rodzice wskazywali na zbyt długi czas trwania 

postępowania o uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie czynności 

przekraczającej zwykły zarząd. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że we wszystkich 

przypadkach, gdy było to możliwe do zweryfikowania okazywało się, że rodzice o stosowne 

zezwolenie sądu występowali po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia powołania dziecka 

do spadku. Nawet zatem jeśli postępowanie przed sądem opiekuńczym trwałoby średnio 2,5 

miesiąca, to i tak rodzice nie zdołaliby w terminie złożyć oświadczenia, o którym mowa 

w art. 1015 § 1 k.c. Wydaje się zatem, że zaistniałe sytuacje stanowią konsekwencję nie 

opieszałości sądu, lecz opieszałości rodziców, którzy zbyt późno decydują się na 

zainicjowanie postępowania sądowego.132 W dwóch przypadkach rodzice wskazywali, że 

byli przekonani, iż wystąpienie z wnioskiem do sądu opiekuńczego „wydłuża termin 

z art. 1015 § 1 k.c.” lub „tamuje bieg terminu z art. 1015 § 1 k.c.”. Tylko w dwóch sprawach 

powodem niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku miała być nieświadomość co do 

składników masy spadkowej. Jednocześnie zaznaczyć należy, że w aż 11 sprawach rodzice 

w terminie przewidzianym do złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia 

spadku uzyskali zezwolenie sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku, a mimo to nie złożyli 

w terminie tego oświadczenia. Przy czym w trzech sprawach opieszałość rodziców i ich 

ewidentne zaniedbanie interesów dziecka (sami uprzednio odrzucili spadek we własnym 

imieniu) były się przyczyną oddalenia wniosku. 

Omówione postępowania zakończyły się wydaniem 30 postanowień 

merytorycznych, z czego 22 były zgodne ze stanowiskiem małoletniego w całości, 

w 6 postępowaniach wniosek małoletniego został oddalony, a dwóch sprawach małoletni 

nie zajął stanowiska, ponieważ przedmiot postępowania nie odnosił się bezpośrednio do jego 

osoby. Po jednej sprawie zakończyło się: umorzeniem postępowania z uwagi na cofnięcie 

 
132 Wniosek o nadmiernej opieszałości przedstawicieli ustawowych małoletniego w inicjowaniu 

postępowań przed sądem opiekuńczym wynika także z badań opisanych w ppkt 5.6. 
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wniosku, zwrotem wniosku w związku z nieuzupełnieniem jego braków formalnych oraz 

innym rozstrzygnięciem, tzn. złożeniem przez rodziców małoletniego oświadczenia 

o odrzuceniu spadku. W żadnej ze spraw, nawet jeśli orzeczenie nie było zgodne 

z wnioskiem, rodzice nie zdecydowali się na złożenie apelacji.  

Stany faktyczne przedstawione w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych 

oświadczenia są najlepszym przykładem konsekwencji jakie niesie niedostateczna troska 

o interesy osoby małoletniej oraz brak znajomości przepisów prawa. Stanowią one również 

doskonałe źródło informacji o jakości reprezentacji wykonywanej przez rodziców czy 

innych przedstawicieli ustawowych osób małoletnich. W ramach wniosku inicjującego 

postępowanie przedstawiciel musi bowiem określić przyczyny, które doprowadziły do 

uchybienia terminowi z art. 1015 § 1 k.c. lub powody, którymi przedstawiciel kierował się 

składając w imieniu małoletniego oświadczenie określonej treści, ostatecznie uznane za 

niekorzystne dla reprezentowanego. Już tak mała próba akt jak wykorzystana na potrzeby 

niniejszej pracy, która nie może być uznana za próbę statystyczną, pozwala zidentyfikować 

najczęstsze przyczyny uchybień reprezentantów w omawianym kontekście. Dwa 

podstawowe to niezrozumienie lub nieznajomość przepisów prawa cywilnego tak 

materialnego jak i procesowego oraz zbytnia opieszałość w podejmowaniu działań mających 

na celu ochronę majątku osoby małoletniej. Błędne w świetle wniosków płynących z badań 

empirycznych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania okazuje się 

natomiast powszechne założenie o nadmiernej opieszałości sądów opiekuńczych 

w rozpoznawaniu wniosku złożonych w trybie art. 583 i art. 593 k.p.c. Nie tylko bowiem 

analiza spraw o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia, ale również postępowań 

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego potwierdzają, że czas rozpoznawania wniosków przez sądy opiekuńcze jest 

zazwyczaj nie dłuższy niż 3 miesiące (średnio 2,3 miesiąca), a bez mała nigdy nie przekracza 

6 miesięcy, co zasadniczo umożliwia rodzicom skierowanie do sądu wniosku o złożenie 

oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c. w przepisanym tam terminie133. Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego jednoznacznie potwierdza natomiast, że do zachowania terminu do złożenia 

oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku wystarcza skierowanie do sądu 

wniosku w terminie sześciomiesięcznym określonym w art. 1015 § 1 k.c.134 

 
133 Więcej na ten temat ppkt 5.6. 
134 Por. uchwała SN z 15.01.1991 r., III CZP 75/09, OSNC 1991/5 – 6/68;  

postanowienia z: 15.10. 2015 r., II CZ 71/15, Lex nr 1823320, 5.04.2017 r., II CSK 416/16, Lex nr 2312469.  
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3.5  Inne sprawy spadkowe  

Pod pojęciem „innych spraw spadkowych” ustawodawca rozumie uregulowane 

w art. 690 i 691 k.p.c. sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia oraz 

sprawy o zwolnienie wykonawcy testamentu. Na potrzeby niniejszej pracy, mając na 

uwadze, że to właśnie w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia, dział 

spadku i stwierdzenie nabycia spadku, a także bezpośrednio z nim związanych sprawach 

o przyjęcie lub odrzucenie spadku najczęściej uczestniczą osoby małoletnie, kodeksowa 

nomenklatura została zmieniona. W konsekwencji do innych spraw spadkowych poza 

postępowaniem o zwolnienie wykonawcy testamentu zaliczono sprawy: o zabezpieczenie 

spadku (art. 633 – 639 k.p.c.), o ogłoszenie testamentu (art. 646 – 654 k.p.c.), o wyjawienie 

przedmiotów spadkowych (art. 655 – 660 k.p.c.), postępowanie o przesłuchanie świadków 

testamentu ustnego (art. 661 – 662 k.p.c.), dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664 – 

665 k.p.c.) oraz o zarząd spadku nieobjętego (art. 666 – 6681 k.p.c.).  

Mówiąc o zabezpieczeniu spadku przede wszystkim należy zaznaczyć, że 

postępowanie to nie ma na celu zabezpieczenia ogółu masy spadkowej, a jedynie 

zabezpieczenie przedmiotów, które w chwili śmierci spadkodawcy znajdowały się w jego 

władaniu oraz przysługujących mu praw, jeśli spełnione zostaną przesłanki zabezpieczenia. 

W przeciwieństwie do spraw o zarząd spadku nieobjętego, zabezpieczenie spadku nie 

dotyczy całości spadku, lecz tej jego części, której zagraża niebezpieczeństwo uszkodzenia, 

usunięcia lub nieusprawiedliwionego rozporządzenia (art. 634 k.p.c.).135 Dlatego też sądem 

właściwym do udzielenia zabezpieczenia będzie każdy sąd, w którego okręgu znajdują się 

poszczególne elementy masy spadkowej. Jeśli zatem rzeczy należące do spadkodawcy 

w chwili otwarcia spadku znajdują się na obszarze właściwości miejscowej różnych sądów, 

to właściwy do zabezpieczenia jest każdy z tych sądów, ale tylko co do rzeczy, które 

znajdują się w jego okręgu. W sytuacji, gdy sąd udzielający zabezpieczenia nie jest sądem 

spadku, musi on o dokonanym zabezpieczeniu poinformować sąd spadku.  

Postępowanie o zabezpieczenie spadku może zostać wszczęte na wniosek lub 

z urzędu, przy czym w tym ostatnim przypadku możliwe jest to tylko, gdy spadkobierca jest 

nieznany albo nieobecny, a ponadto, gdy nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych 

i nie ma przedstawiciela ustawowego (art. 635 § 3 k.p.c.). Zgodnie natomiast 

z art. 635 § 2 k.p.c. zainicjować postępowanie o zabezpieczenie spadku może każdy, kto 

uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także 

 
135 J. Pietrzykowski [w:] K. Piasecki, A. Marciniak (red.)., Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, 

Komentarz do art. 367 – 729, Warszawa 2012, s. 893 i n.  
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wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych 

po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy 

oraz Skarb Państwa reprezentowany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, a na 

podstawie przepisów ogólnych również prokurator (art. 7 k.p.c.).136 Wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia powinien spełniać ogólne wymogi przewidziane dla pism procesowych, 

zawierać uzasadnienie żądania udzielenia zabezpieczenia oraz uprawnienia wnioskodawcy 

do wystąpienia z roszczeniem.137  

Rozpoznając wniosek merytorycznie sąd wydaje postanowienie, w którym 

w przypadku przychylenia się do treści żądania, określa środki zabezpieczenia wymienione 

w art. 636 k.p.c. lub pozostawia podmiotowi wykonującemu zabezpieczenie dowolność 

w tej kwestii, tak aby wykonawca mógł samodzielnie wybrać najbardziej odpowiednie 

środki. Orzeczenie sądu rozstrzygające wniosek o zabezpieczenie spadku podlega 

zaskarżeniu zażaleniem.  

W przypadku wątpliwości co do składu masy spadkowej opisanej w spisie 

inwentarza, sąd spadku z urzędu lub na wniosek spadkobiercy, zapisobiercy 

windykacyjnego, wykonawcy testamentu lub wierzyciela spadku może przeprowadzić 

postępowanie o wyjawienie przedmiotów spadkowych. W praktyce sprawy tego rodzaju 

odbywają się niezwykle rzadko i składają się z trzech stadiów. Pierwszy inicjowany 

wnioskiem lub wszczynany przez sąd z urzędu kończy się wydaniem postanowienia 

rozstrzygającego żądanie o wyjawienie majątku, po przeprowadzeniu rozprawy. 

Od orzeczenia uczestnikom przysługuje prawo wniesienia apelacji. W przypadku wydania 

orzeczenia nakazującego wyjawienie przedmiotów spadkowych następuje druga faza, 

w której sąd po uprawomocnieniu się orzeczenia wzywa spadkobiercę do wyjawienia 

przedmiotów spadkowych w określonym terminie, jednocześnie wyznaczając na dzień 

przypadający co najmniej na dwa tygodnie po upływie wyznaczonego terminu posiedzenie, 

na które wezwie wszystkich uczestników sprawy. Jeżeli przed tym posiedzeniem 

spadkobierca złoży oświadczenie lub wykaz, sąd zawiadomi o tym uczestników. Ostatnia, 

trzecia faza postępowania, ma charakter egzekucyjny i prowadzona jest na podstawie 

przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1053 k.p.c.), jednak dochodzi do niej 

tylko wtedy, gdy spadkobierca nie wypełni nałożonego na niego obowiązku wyjawienia 

majątku. Co ważne w przypadku postępowań wszczętych z urzędu, zarówno druga jak 

 
136 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie (...), s. 230 i n. 
137 J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wegnerek, Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, 

Warszawa 1956, s. 371. 
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i trzecia faza postępowania może być przeprowadzona przez sąd bez uprzedniego wniosku 

podmiotów zainteresowanych.  

Zainicjowanie postępowania stosownym wnioskiem nie jest także konieczne 

w przypadku spraw o ogłoszenie testamentu. Sąd spadku otwiera bowiem i ogłasza 

testament, jeśli uzyska dowód śmierci spadkodawcy (art. 649 § 1 k.p.c.).138 Każdy zatem kto 

posiada testament i uzyskał informację o śmierci spadkodawcy, jest zobowiązany do 

złożenia go niezwłocznie w sądzie spadku. Osoby uchylające się od tego obowiązku muszą 

liczyć się z odpowiedzialnością za wynikłą z tego szkodę oraz możliwością nałożenia na nie 

grzywny przez sąd (art. 646 k.p.c.). Ponadto sąd, w przypadku uzyskania informacji 

o istnieniu testamentu, może nakazać złożenie oświadczenia w tej kwestii posługując się 

przepisami o wyjawieniu przedmiotów spadkowych (art. 647 oraz 655 i n. k.p.c., o czym 

mowa powyżej), a po ustaleniu osoby, która posiada testament i jej wysłuchaniu, może 

wydać orzeczenie, w którym zakreśli termin na złożenie testamentu (art. 648 § 1 k.p.c.). 

Postanowienie nakazujące złożenie testamentu podlega zaskarżeniu zażaleniem.  

Niezależnie od liczby sporządzonych przez spadkodawcę testamentów sąd 

zobowiązany jest otworzyć i ogłosić każdy z nich. O terminie ogłoszenia testamentu sąd nie 

zawiadamia osób zainteresowanych, ale mogą one być obecne przy tej czynności 

(art. 649 § 2 k.p.c.). Z posiedzenia, na którym nastąpiło otwarcie i ogłoszenie testamentu, 

sąd sporządza protokół. Określa w nim, poza elementami obligatoryjnymi dla protokołu 

zgodnie z art. 158 k.p.c., wygląd zewnętrzny testamentu, datę sporządzenia i złożenia oraz 

osobę, która testament złożyła, a ponadto informacje o dacie i godzinie dokonanych 

czynności (art. 651 k.p.c.). Testament wraz z protokołem przechowuje się w sądzie spadku 

(art. 653 k.p.c.), a o ogłoszeniu i otwarciu powiadamia się z urzędu wszystkie osoby 

zainteresowane, kuratora spadku oraz wykonawcę testamentu, jeśli zostali oni ustanowieni 

(art. 632 k.p.c.). W praktyce postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu stanowi jeden 

z pierwszych etapów sprawy o stwierdzenie nabycia spadku lub też bezpośrednio 

ją poprzedza.   

W sytuacji, gdy testament nie został spisany osoby, które były świadkiem ustnego 

stwierdzania jego treści, są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie sądu spadku 

niezwłocznie po powzięciu informacji o śmierci testatora. Niewywiązanie się przez świadka 

testamentu ustnego z powyższego obowiązku może wiązać się z jego odpowiedzialnością za 

wynikłą stąd szkodę. Sąd spadku może także ukarać świadka grzywną (art. 661 k.p.c.).  

 
138 Co do zasady będzie to oryginał lub odpis stosownego aktu stanu cywilnego, tj. akt zgonu.  
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W przypadku testamentów ustnych dodatkowe obostrzenie wprowadza 

art. 952 § 3 k.c., zgodnie z którym do stwierdzenia treści testamentu ustnego może dojść 

jedynie w terminie sześciu miesięcy liczonych od chwili otwarcia spadku. Po jego upływie 

testament staje się bezskuteczny, z tym zastrzeżeniem, że jak trafnie stwierdził Sąd 

Najwyższy termin ten jest zachowany, jeśli stosowne zawiadomienie, zawierające dane 

świadków testamentu zostanie złożone do sądu spadku w ciągu sześciu miesięcy od chwili 

otwarcia spadku139. Data w jakiej odbędzie się posiedzenie sądu, na którym świadkowie 

zostaną przesłuchani, nie ma zatem znaczenia dla oceny skuteczności testamentu. 

W przypadku stwierdzenia, że treść testamentu ustnego nie została spisana przez jego 

świadków sąd wyznacza termin posiedzenia celem przesłuchania świadków testamentu 

ustnego, zgodnie z art. 662 k.p.c. Do postępowania w sprawie przesłuchania świadków 

testamentu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie ze świadków w procesie, 

z tą zmianą, że świadkowie testamentu nie mogą odmówić zeznań ani odpowiedzi na 

pytania, a także nie mogą zostać zwolnieni z obowiązku złożenia przyrzeczenia. Wobec 

zawartego w art. 662 k.p.c. odesłania do przepisów o procesie należy przyjąć, że sąd, który 

w postępowaniach tego rodzaju działa z urzędu, może stosować do świadków testamentu 

ustnego środki przymusu bezpośredniego. Z przesłuchania sporządza natomiast protokół 

(art. 157 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), nie oceniając przy tym prawdziwości złożonych 

zeznań ani ważności testamentu. Powyższe kwestie stanowią przedmiot rozważań sądu 

dopiero w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku140.  

Zgodnie z art. 986 k.c. spadkodawca może powołać w testamencie jego wykonawcę 

lub wykonawców, którzy mogą odmówić przyjęcia tego obowiązku składając stosowne 

oświadczenie przed notariuszem lub sądem spadku (art. 987 k.c.). Procedurę złożenia 

ww. oświadczenia przez wykonawcę, lub uzyskania przez niego zaświadczenia o byciu 

wykonawcą testamentu regulują art. 664 – 665 k.p.c. Odmawiając przyjęcia obowiązków 

wykonawcy testamentu osoba wskazana na tą funkcję przez spadkodawcę powinna 

osobiście złożyć w tej kwestii stosowne oświadczenie przed sądem spadku lub notariuszem, 

albo stwierdzić to w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Kodeks nie wymaga 

podawania motywów jakimi kieruje się osoba odmawiająca przyjęcia tego obowiązku. 

Okoliczność ta nie jest także badana przez sąd czy notariusza, których rola ogranicza się 

w takim przypadku tylko do odebrania oświadczenia, które może być złożone również przez 

pełnomocnika, jeśli legitymuje się on pełnomocnictwem z podpisem urzędowo 

 
139 Uchwała SN z 27.06.1969r., II CZP 31/69, OSNC 1970/2/23.  
140 Więcej na ten temat ppkt 3.2. 
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poświadczonym (art. 664 k.p.c.). Jeśli natomiast osoba (lub osoby) wskazana przez 

spadkodawcę decyduje się na przyjęcie powierzonej jej funkcji sąd spadku lub notariusz 

wydaje jej stosowne zaświadczenie, w którym wskazuje imię, nazwisko i miejsce 

zamieszkania wykonawcy testamentu, dane spadkodawcy w tym jego ostatnie miejsce 

zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci, a ponadto stwierdza, że dana osoba została 

powołana na wykonawcę testamentu. Jeśli spadkodawca określił w testamencie 

szczegółowo prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, organ wydający zaświadczenie jest 

zobowiązany zawrzeć stosowaną informację w tym przedmiocie.  

Legitymując się powyższym zaświadczeniem wykonawca testamentu będzie 

zobowiązany do zarządzania majątkiem spadkowym, wykonania zapisów i poleceń, 

spłacania innych długów spadkowych oraz wydania spadkobiercy należnej mu części 

spadku najpóźniej po dokonaniu działu spadku. Ponadto wykonawca testamentu może 

pozywać i być pozywanym w sprawach związanych z zarządem spadkiem oraz prawami lub 

długami do niego należącymi.141  

Ustawodawca przewidział także możliwość zwolnienia wykonawcy testamentu 

(art. 691 k.p.c. w związku z art. 990 k.c.). Ze stosownym wnioskiem do sądu spadku może 

zwrócić się sam wykonawca lub inne podmioty zainteresowane, tj. spadkobierca, 

zapisobierca, wierzyciel spadku lub wierzyciel spadkobiercy. Do zwolnienia wykonawcy 

może dojść tylko z ważnych powodów, np. niewłaściwego wykonywania obowiązków 

wykonawcy testamentu, jego choroby lub innych okoliczności, które sprawiają, że 

wykonawca nie może w sposób właściwy realizować powierzonych mu zadań. Sąd 

rozstrzyga wniosek o zwolnienie po wysłuchaniu wykonawcy testamentu, który 

w przypadku jego uwzględnienia zobowiązany jest do zwrotu zaświadczenia o swoich 

uprawnieniach.142  

W przypadku nieobjęcia spadku przez spadkobiercę sąd spadku jest zobowiązany 

czuwać nad nim zgodnie z dyspozycją art. 666 § 1 k.p.c. W razie potrzeby sąd spadku może 

także z urzędu lub na wniosek143 ustanowić kuratora do zarządu spadkiem nieobjętym, przy 

czym orzeczenie takie może zapaść jedynie wówczas, gdy żaden ze spadkobierców nie jest 

znany co do tożsamości. Jeśli spadek został objęty przez choć jednego spadkobiercę, 

ustanowienie kuratora spadku będzie niemożliwe. W takiej sytuacji dopuszczalne będzie 

tylko ustanowienie kuratora dla ochrony praw pozostałych spadkobierców, szczególnie jeśli 

 
141 E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2015, s. 733. 
142 Tamże, s. 734.  
143 J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wegnerek, Wzory pisma…, s. 387.  
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są oni nieobecni lub małoletni (art. 184 § 1 k.r.o.). Równolegle z ustanowieniem kuratora 

spadku sąd winien wydać postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza, jeśli taki nie 

został wykonany już wcześniej (art. 666 § 2 k.p.c.).  

Wszelkie czynności związane z zarządem spadkiem kurator wykonuje pod nadzorem 

sądu spadku. Do zarządu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku 

egzekucji z nieruchomości (art. 667 § 2 k.p.c.), oznacza to między innymi, że zarządca ma 

prawo do otrzymywania wynagrodzenia za zarząd spadkiem nieobjętym, w wysokości 

określonej przez sąd (art. 939 k.p.c.), powinien przynajmniej raz do roku składać 

sprawozdanie z zarządu, które sąd zatwierdza lub odmawia ich zatwierdzenia w całości lub 

części (art. 937 k.p.c.), a ponadto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek 

nienależytego wykonywania obowiązków (art. 938 § 1 k.p.c.). Niezłożenie przez zarządcę 

bez usprawiedliwionej przyczyny w oznaczonym terminie przepisanego sprawozdania 

(art. 937 k.p.c.) lub nie wykonanie przez niego innych poleceń wydanych przez sąd, może 

być podstawą do nałożenia na zarządcę grzywny (art. 938 § 2 k.p.c.). Do podstawowych 

obowiązków kuratora (poza czynnościami bezpośrednio związanymi z zarządem spadkiem) 

należy także dążenie do ustalenia personaliów spadkobierców oraz poinformowania ich 

o otwarciu spadku (art. 667 § 1 k.p.c.). Poza tym zgodnie z art. 668 k.p.c. sąd spadku może 

nakazać kuratorowi sprzedaż należących do spadku rzeczy ruchomych, które są narażone na 

zepsucie albo których przechowanie pociąga za sobą nadmierne koszty. W takim przypadku 

sprzedaż następuje w trybie przewidzianym dla sprzedaży ruchomości w toku egzekucji, 

chyba że sąd określi inny sposób sprzedaży. 

3.6 Przymioty procesowe uczestnika spraw z zakresu postępowań spadkowych 

3.6.1 Zdolność sądowa  

Na gruncie prawa cywilnego z osobami fizycznymi jako podmiotami tego prawa, 

nieodłącznie powiązane są pojęcia zdolności prawnej oraz zdolności do czynności 

prawnych. Na gruncie prawa procesowego mowa będzie natomiast o zdolności sądowej 

i zdolności procesowej. Co prawda nie są to pojęcia tożsame i nie można używać ich 

zamiennie, jednak zachodzi między nimi ścisła współzależność.  

Pojęcie zdolności sądowej na grunt procedury cywilnej wprowadzone zostało 

dopiero ustawą z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego144, wcześniej 

 
144 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 
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przedstawiciele doktryny uważali jego obowiązywanie za zbędne145. Wskazywano, że jego 

wyodrębnienie doprowadzi wyłącznie do skomplikowania struktury Kodeksu, a ustalenie 

czym jest zdolność procesowa prowadzi do uprzymiotnienia zdolności sądowej. Mimo 

takich ocen, ostatecznie pojęcie zdolności sądowej znalazło się w art. 64 k.p.c., znajdując na 

podstawie art. 13 § 2 k.p.c. zastosowanie także na gruncie spraw rozpoznawanych 

w postępowaniu nieprocesowym146.  

Treść art. 64 § 1 k.p.c. nie była nigdy nowelizowana, ustawodawca zawiera w nim 

definicję zdolności sądowej, określając ją jako zdolność każdej osoby fizycznej i prawnej 

do występowania w procesie jako strona. Doktryna zasadnie krytycznie ocenia ustawową 

definicję zdolności sądowej wskazując, że w istocie pojęcie to jest znacznie szersze, niż 

wynika to z literalnego brzmienia przepisu. Zdolność sądowa umożliwia bowiem udział 

w postępowaniu cywilnym nie tylko jako strona postępowania, ale również jako 

interwenient uboczny, zapozwany, podmiot postępowania egzekucyjnego, 

zabezpieczającego, czy też uczestnik postępowania nieprocesowego. Bardziej trafne wydaje 

się zatem stwierdzenie, że zdolność sądowa pozwala na bycie podmiotem w postępowaniu 

cywilnym.147 Posługując się za P. Telengą definicją negatywną można także stwierdzić, 

że zdolność sądowa to taka cecha podmiotu, której brak uniemożliwia mu udział 

w postępowaniu cywilnym148. Najtrafniejsza wydaje się jednak próba zdefiniowania pojęcia 

zdolności sądowej podjęta przez A. Jakubeckiego, który posługując się rozwiązaniem 

przyjętym w szwajcarskim prawie procesowym wskazuje, że dla właściwego zobrazowania 

czym owa zdolność jest należy ustalić z czego ona wynika. W ocenie autora obecna treść 

art. 64 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, że zdolność sądową posiadają podmioty, które 

dysponują zdolnością prawną. Na gruncie tych ustaleń autor proponuje zatem przyjąć, 

że „zdolność sądową ma ten, kto ma zdolność prawną, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej”, przesuwając tym samym problematykę określenia zdolności sądowej na grunt 

prawa materialnego.149 

 
145 Więcej na ten temat: ppkt 2.4.1.  
146 W. Broniewicz, Zdolność sądowa i legitymacja procesowa w projekcie k.p.c.,  

PIP 1960 r., nr 11, s. 826. 
147 W. Broniewicz, Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, NP 1965, nr 5, s. 577 
148 P. Telenga, art. 64 Zdolność sądowa [w:] A. Jakubecki (red.) Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz aktualizowany, Tom I. Art. 1 – 729, Lex el. 2019, odczyt 21.12.2019 r.  
149 A. Jakubecki, Zdolność sądowa według Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów odrębnych 

(de lege lata i de lege ferenda) [w:] K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznawczego  

w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów 

Postępowania Cywilnego w Katowicach – Kocierzu (26 – 29.09.2013 r.), Warszawa 2014 r., s. 94 – 98.  
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Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, że zdolność sądowa, jako instrument 

procesowy umożliwiający stronom stosunków cywilnoprawnych realizację ich praw 

i obowiązków, wiąże się ze zdolnością prawną. Każdy podmiot posiadający zdolność 

prawną ma także zdolność sądową150. Kwestią sporną w doktrynie pozostaje ocena 

wzajemnych relacji zdolności sądowej i prawnej. Prezentowane są poglądy, zgodnie 

z którymi zdolność prawna warunkuje posiadanie zdolności sądowej, a ta ostatnia świadczy 

o istnieniu po stronie danego podmiotu zdolności prawnej151 oraz odmienny, w myśl którego 

zdolność sądowa jest konsekwencją istnienia zdolności prawnej.152 Judykatura stoi 

natomiast na stanowisku, że fakt posiadania zdolności sądowej przemawia za przyjęciem, że 

dany podmiot dysponuje także zdolnością prawną.153 

Zdolność sądowa stanowi bezwzględną, pozytywną przesłankę procesową. Jej brak 

sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie sprawy, a w przypadku nieuzupełnienia 

braków w tym zakresie w trybie art. 70 k.p.c. stosownie do okoliczności sprawy odrzuca 

pismo inicjujące postępowanie w sprawie (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.), zawiesza lub umarza 

postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c., art. 182 § 1 k.p.c. oraz art. 355 § 1 k.p.c.). 

Prowadzenie postępowania z udziałem podmiotu nieposiadającego zdolności sądowej 

prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.) także na gruncie postępowania 

nieprocesowego154 i może stanowić podstawę wznowienia postępowania w sprawie 

(art. 401 pkt 2 k.p.c.).155  

Art. 64 § 1 k.p.c. nie zawiera zamkniętego katalogu podmiotów, którym może 

przysługiwać zdolność sądowa. Ustawodawca jedynie przykładowo wymienia w tym 

kontekście osoby fizyczne (art. 8 § 1 k.c.), osoby prawne (art. 33 k.c.) oraz jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną 

(art. 331 § 1 k.c.). Ponadto zdolność sądowa przysługiwać może jednostkom organizacyjnym 

niebędącym osobami prawnymi i niemającym zdolności prawnej, ale posiadającym 

 
150 G. Misiurek [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.) Kodeks postępowania cywilnego.  

Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, wyd. II, Lex 2013, odczyt 21.12.2019 r.  
151 J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1979, s. 206. 
152 Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych 

ustawą z 13.02.2003 r., PS 2003, nr 7-8, s. 4-12. 
153 Uchwały SN: z 14.12.1990 r., III CZP 62/90, OSNC 1991/4/36 oraz z 10.02.2000 r.,  

III CZP 25/99, OSNC 2000/7-8/123. 
154 Postanowienie SN z 18.11.2016 r., I CSK 829/15, Legalis nr 1564998. 
155 P. Grzegorczyk [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz.  

Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, art. 64, WK 2016, Lex el., nb 7, odczyt 22.12.2019 r.  
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zdolność prawną na podstawie szczególnego przepisu (art. 6911 § 1 pkt 1 – 3 k.p.c. 

i art. 6912 k.p.c.).156  

Z uwagi na obszar badań niniejszej pracy dalsze rozważania poświęcone zostaną 

zdolności sądowej osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich.  

Kodeks postępowania cywilnego nie określa ram czasowych, w których osobom 

fizycznym przysługuje zdolność sądowa. W art. 64 § 1 k.p.c. mowa jest wyłącznie 

o „osobach fizycznych”. Wobec tego zasadne wydaje się określenie cezury czasowej 

z użyciem przepisów prawa materialnego, tj. art. 8 § 1 k.c. oraz art. 9 k.c. Zgodnie z ich 

dyspozycją  za osobę fizyczną uznaje się człowieka od chwili urodzenia do momentu 

śmierci, przyjmując przy tym domniemanie urodzenia się dziecka żywego. W konsekwencji 

należy stwierdzić, że osoba fizyczna, a zatem także małoletni, nabywa zdolność sądową 

z chwilą urodzenia i traci ją w momencie śmierci. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja 

dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego, które co do zasady nie ma zdolności 

sądowej.  

Podkreślenia wymaga także fakt, że zdolność sądowa przysługuje każdej osobie 

fizycznej w pełnym zakresie. Na sferę tą nie ma wpływu ani wiek, ani fakt ograniczenia 

zdolności prawnej osoby fizycznej na podstawie przepisów szczególnych, np. w związku 

z ubezwłasnowolnieniem. Małoletni może być zatem podmiotem postępowania cywilnego 

co do zasady od chwili urodzenia, a w przypadkach wskazanych w ustawie, także 

od momentu poczęcia, aż do dnia śmierci, niezależnie od innych przysługujących mu praw, 

obowiązków i ograniczeń.  

Kwestia zdolności sądowej nasciturusa od lat stanowi przedmiot sporów 

przedstawicieli doktryny i judykatury. Problem rodzi już samo ustalenie granicy czasowej, 

od której mówiąc o zarodku ludzkim można używać pojęcia nasciturus. Nie powielając 

poczynionych wcześniej rozważań, dla porządku wskazuję jedynie, że na gruncie niniejszej 

rozprawy, za zasadne uznaje stanowisko, zgodnie z którym nasciturus to dziecko poczęte, 

ale jeszcze nienarodzone, implementowane do organizmu matki157.  

Mając na uwadze, że zgodnie z treścią art. 64 k.p.c. zdolność sądową ma każda osoba 

fizyczna od momentu urodzenia do śmierci można przyjąć, że regulacja ta w istocie 

nawiązuje do treści art. 8 § 1 k.c. i pojęcia zdolności prawnej, nie będąc z nim oczywiście 

 
156 P. Feliga [w:] T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Komentarz.  

Art. 1–50539. Tom I, Art. 64, Warszawa 2019, Legalis el., nb 1, odczyt 22.12.2019 r. 
157 Więcej na ten temat: ppkt 1.3. 
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zbieżną, lecz powiązaną158. Mówiąc o nasciturusie tak w kontekście zdolności sądowej, jak 

i prawnej, podstawowy problem stanowić będzie fakt „braku urodzenia”, nasciturusa nie 

można bowiem nazwać urodzoną osobą fizyczną. W związku z tym w prawie cywilnym 

powstało kilka koncepcji odnoszących się do oceny pozycji dziecka poczętego, ale jeszcze 

nienarodzonego. Pierwsza z nich zakłada, że nasciturus nie posiada zdolności prawnej, 

a tym samym zdolności sądowej, jednocześnie przyjmując, że w niektórych kategoriach 

spraw, np. postępowaniach spadkowych, ustawodawca chroni praw nasciturusa, 

gwarantując mu określone prawo przyszłe159. Druga koncepcja odnosi się do warunkowej 

zdolności prawnej nasciturusa, uzależnionej od wypełnienia się warunku „urodzenia 

dziecka żywego”160. Zwolennicy trzeciego poglądu wskazują, że nasciturus winien być 

uważany za urodzonego żywym, jeśli tylko jest to dla niego korzystne161. Ostatni, czwarty 

pogląd, to założenie, że nasciturus ma zdolność prawną162. 

Mając na uwadze powyższe, a także przyjmując zgodnie z rozważaniami 

dotyczącymi definicji pojęcia „zdolność sądowa”, że posiada ją ten kto ma zdolność prawną, 

jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, można uznać, iż wskazane powyżej koncepcje 

pozostają aktualne także przy określaniu zdolności sądowej nasciturusa, którego prawa 

niewątpliwie winny podlegać ochronie. Jeśli natomiast urzeczywistnieniu należnych 

każdemu podmiotowi praw oraz egzekucji jego obowiązków ma służyć prawo procesowe, 

to należy przyjąć, że uzasadnienie znajdują tak teorie o warunkowej jak i bezwarunkowej 

zdolności prawnej (a zatem także sądowej) nasciturusa. W doktrynie zgodnie przyjmuje się, 

że w niektórych kategoriach spraw, w tym w postępowaniach spadkowych, nasciturus 

posiada zdolność sądową, a jego prawa w postępowaniu reprezentuje podmiot wyznaczony 

przez sąd – kurator ventris. 

Nie przesądzając o zasadności żadnej z teorii dotyczącej generalnej zdolności 

sądowej nasciturusa, za zasadną na gruncie prawa spadkowego należy uznać koncepcję 

o jego warunkowej zdolności sądowej. W konsekwencji zdolność nasciturusa 

do dziedziczenia, będzie ograniczona warunkiem zawieszającym urodzenia się dziecka 

żywego. Jak trafnie wskazuje W. Borysiak warunek urodzenia się dziecka żywego należy 

 
158 Ł. Błaszczak [w:] E. Marszałkowska – Krześ (red.) Postępowanie cywilne,  

Warszawa 2013 r., s. 120 – 122.  
159 J. Strzebińczyk [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Komentarz 

do art. 8 k.c., Warszawa 2014, s. 35. 
160 P. Grzegorczyk [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. 

Postępowanie rozpoznawcze, art. 64, WK 2016, Lex el., nb 9, odczyt 22.12.2019 r.  
161 M. Pazdan [w:] K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny, tom I, Komentarz do art. 1 – 44911, 

Komentarz do art. 8 k.c., Warszawa 2005, s. 79 – 80.  
162 Wyrok SN z 4.04.1966 r., II PR 139/66, OSNC 1966/9/158. 
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rozumieć jako tzw. conditio iuris. Przyjęcie koncepcji odmiennej musiałoby prowadzić 

do uznania spadku, który przypadał tylko nasciturusowi, do chwili jego urodzenia za tzw. 

spadek leżący (hereditas iacens), czyli nieobjęty przez uprawnionego dziedzica, co byłoby 

sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym163. Jednocześnie należy jednak mieć na 

uwadze, że wynikające z art. 9 k.c. domniemanie prawne urodzenia się dziecka żywego jest 

domniemaniem usuwalnym. Dla uznania czy dziecko urodziło się żywe żadnego znaczenia 

nie ma natomiast ani długość jego życia, ani zdolność do dalszego samodzielnego 

funkcjonowania, ani to czy płód miał postać ludzką. W przypadku żywego urodzenia 

dziecka przyjmuje się, że miało ono zdolność prawną, a tym samym zdolność sądową już 

w chwili otwarcia spadku. Dziecko z chwilą urodzenia staje się zatem podmiotem praw 

i obowiązków związanych ze spadkobraniem od dnia otwarcia spadku niezależnie od tego 

czy podstawę dziedziczenia stanowi ustawa, czy testament spadkodawcy. Ponadto 

nasciturus może być uprawniony z tytułu zapisu zwykłego lub windykacyjnego164.  

3.6.2 Zdolność procesowa  

Pojęcie zdolności procesowej, w przeciwieństwie do pojęcia zdolności sądowej, 

obecne jest w polskim ustawodawstwie co do zasady od samego początku. Członkowie 

Komisji Kodyfikacyjnej nie mieli bowiem żadnej wątpliwości, co do potrzeby określenia 

cech podmiotu, który może samodzielnie podejmować czynności procesowe i wobec 

którego inne podmioty mogą skutecznie czynności procesowe podejmować. Współcześnie 

o zdolności procesowej stanowi art. 65 k.p.c., znajdujący zastosowanie tak w postępowaniu 

procesowym, nieprocesowym jak i innego rodzaju trybach postępowania cywilnego.  

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zdolność procesowa to zdolność do 

podejmowania czynności procesowych osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika 

procesowego. Zdolność procesowa odpowiada zdolności do czynności prawnych w sferze 

prawa materialnego, tak jak zdolność sądowa odpowiada zdolności prawnej. Przymiot ten 

posiadają w myśl art. 65 k.p.c. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, 

o których mowa w art. 64 § 11 k.p.c.165  

Treść art. 65 k.p.c. co do zasady nie pozostawia wątpliwości, że osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne wskazane w art. 64 § 11 k.p.c. zawsze mają zdolność procesową, 

może ich natomiast dotyczyć brak organu powołanego do reprezentacji. Brak zdolności 

 
163 W. Borysiak [w:] K. Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz., art. 927, Legalis el., nb 20,  

odczyt 2.02.2020 r.  
164 Tamże.  
165 Postanowienie SN z 5.04.2017 r., II CSK 378/16, Legalis nr 1629616. 
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procesowej, w przypadkach wskazanych w ustawie, dotyczy osób fizycznych, które nie 

ukończyły osiemnastego roku życia oraz nie zostały upełnoletnione (art. 10 k.r.o.), a także 

osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych (np. osoby ubezwłasnowolnione). 

Wyjątkowo zdolność procesową posiadają natomiast małoletni, którzy ukończyli trzynasty 

rok życia oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby 

ubezwłasnowolnione częściowo). Należy jednak zaznaczyć, że prawo procesowe nie zna 

pojęcia częściowej zdolności procesowej, rozumianej jako zdolność do podejmowania 

niektórych czynności procesowych. Dlatego też w myśl art. 65 § 2 k.p.c. osoba fizyczna 

ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach 

wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. Osoba 

fizyczna nieposiadająca zdolności procesowej działa przed sądem przez swojego 

przedstawiciela ustawowego, a jego czynności w sprawie uznawane są za równoznaczne 

z działaniem strony. 

Zdolność procesowa stanowi bezwzględną, pozytywną przesłankę procesową, którą 

sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. Ewentualne braki w tym zakresie 

podlegają uzupełnieniu w trybie art. 70 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Następczy brak 

zdolności procesowej uczestnika prowadzi do zawieszenia postępowania na podstawie 

art. 174 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Postępowanie prowadzone z udziałem 

uczestnika nieposiadającego zdolności procesowej prowadzi do nieważności postępowania 

(art. 379 pkt 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.)  i może stanowić podstawę skargi o wznowienie 

postępowania (art. 401 pkt 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). 

Mając na uwadze zakres badań niniejszej pracy, w dalszych rozważaniach omówione 

zostaną kwestie związane ze zdolnością procesową osoby małoletniej oraz nasciturusa.  

Małoletni do chwili ukończenia trzynastego roku życia posiada jedynie zdolność 

prawną, którą zgodnie z art. 8 k.c. ma każdy człowiek od chwili urodzenia. To swego rodzaju 

właściwość, umożliwiająca osobie ją posiadającej bycie podmiotem praw i obowiązków 

z zakresu prawa cywilnego. Odpowiada ona, ogólnie rzecz ujmując, zdolności sądowej 

w postępowaniu cywilnym. Osoba małoletnia w związku z posiadaną od chwili urodzenia 

zdolnością sądową może być stroną w procesie lub uczestnikiem postępowania 

nieprocesowego. Podobnie jednak, jak w przypadku przepisów prawa materialnego, tak 

i w przypadku uregulowań procesowych ustawodawca uniemożliwia małoletniemu 

podejmowanie samodzielnych działań, tj. bycie stroną czynności prawnych (prawo 

materialne) i reprezentowania siebie w postępowaniu przed sądem czy innymi organami 

(prawo procesowe).  
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Brak zdolności do czynności prawnych po stronie małoletniego występuje do chwili 

ukończenia przez niego trzynastego roku życia. Jeśli nie zostanie wówczas 

ubezwłasnowolniony, uzyskuje w dniu trzynastych urodzin ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, dzięki której może: zawierać bez zgody przedstawiciela ustawowego 

umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego (art. 20 k.c.); rozporządzać bez zgody przedstawiciela ustawowego swoim 

zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi (art. 21 k.c.), 

a w przypadku oddania małoletniemu przez przedstawiciela ustawowego określonych 

przedmiotów majątkowych do swobodnego użytku, osoba małoletnia posiadająca 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  uzyskuje pełną zdolność w zakresie 

czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, 

do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego 

(art. 22 k.c.). Jeśli natomiast osoba małoletnia posiadająca ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych zawrze umowę, bez wymaganej zgody opiekuna prawnego, a ten 

czynności tej nie potwierdzi, będzie ona uznana za czynność nieważną, chyba że małoletni 

potwierdzi ją po osiągnięciu pełnoletności (art. 17 i 18 k.c.). Jednostronna czynność prawna 

dokonana przez osobę małoletnią bez wymaganej zgody opiekuna prawnego, jest uznawana 

za nieważną z mocy prawa (art. 19 k.c.)166.   

Jak wskazano powyżej krąg podmiotów, którym przysługuje zdolność procesowa 

określa art. 65 k.p.c. Mając na uwadze jego treść należy stwierdzić, że osoby małoletnie co 

do zasady nie posiadają zdolności procesowej, z wyjątkiem ww. kategorii spraw z zakresu 

prawa cywilnego materialnego, w których ustawodawca przyznaje małoletnim po 

ukończeniu trzynastego roku życia ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 17 – 

22 k.c.). Art. 65 § 2 k.p.c. stanowi bowiem, że osoby takie posiadają zdolność procesową 

w sprawach wynikających z czynności prawnych, których mogą dokonywać samodzielnie. 

Jeśli zatem postępowanie dotyczyć będzie spraw, w których małoletni skorzystał 

z przysługującej mu ograniczonej zdolności do czynności prawnych, to jednocześnie na 

podstawie art. 65 § 2 k.p.c., będzie on legitymował się zdolnością procesową, a tym samym 

prawem do samodzielnego występowania w sprawie po ukończeniu trzynastego roku życia.  

Podobne uprawnienia będą przysługiwały małoletniemu w przypadku roszczeń 

wynikłych ze stosunku pracy. Skoro bowiem art. 22 § 3 w związku z art. 190 i n. k.p. 

dopuszcza nawiązywanie stosunku pracy z osobami, które nie ukończyły osiemnastego roku 

 
166 J. Studzińska [w:] E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe,  

Warszawa 2015 r., s. 163 – 164.  
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życia, to analogicznie do regulacji art. 20 – 21 k.c. i zdolności procesowej osób 

o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w tym zakresie, trzeba przyjąć, 

że małoletni, którzy mogą świadczyć pracę, mogą również brać udział w sporach sądowych 

powiązanych z nawiązanym przez nich stosunkiem pracy. Ponadto małoletni matka i ojciec 

dziecka, jeśli ukończyli szesnaście lat, będą posiadali zdolność procesową w sprawach 

o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz ustalenie bezskuteczności uznania 

ojcostwa, nawet jeśli posiadają tylko ograniczoną zdolność do czynności prawnych  

(art. 4531 k.p.c.). Stosownie natomiast do treści art. 573 § 1 k.p.c. zdolność procesowa 

przysługuje osobom ograniczonym w zdolności do czynności prawnych, które pozostają pod 

władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą w sprawach dotyczących ich spraw rodzinnych 

i opiekuńczych rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym, jeśli sąd nie wykluczy ze 

względów wychowawczych ich osobistego udziału w postępowaniu. W sprawach, w których 

małoletniemu przysługuje ograniczona zdolność do czynności prawnych, może brać udział 

także jego przedstawiciel ustawowy. W takim przypadku tj., gdy stroną (uczestnikiem 

postępowania) jest zdolny procesowo małoletni, niezbędne będzie udzielenie przez 

małoletniego, przedstawicielowi ustawowemu pełnomocnictwa do reprezentowania go 

w sprawie, ponieważ prawo procesowe nie zna innej formy zastępstwa osób zdolnych 

procesowo w postępowaniu cywilnym niż pełnomocnictwo (art. 86 k.p.c.)167.  

W pozostałych przypadkach, a zatem także w sprawach z zakresu postępowań 

spadkowych, osoby nieposiadające zdolności procesowej, w tym małoletni, mogą 

podejmować czynności procesowe tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego 

(art. 66 k.p.c.). Żaden bowiem z powołanych powyżej przepisów dotyczących spraw, 

w których małoletni po ukończeniu trzynastego roku życia posiada ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, nie odnosi się do roszczeń uregulowanych w ramach prawa 

spadkowego. Zaznaczyć należy również, że w postępowaniu cywilnym, w tym w sprawach 

z zakresu prawa spadkowego, przedstawiciel ustawowy (kurator ventirs), ustanowiony na 

mocy orzeczenia sądu, będzie reprezentował interesy nasciturusa, co do którego doktryna 

jednolicie uznaje, że nie posiada on zdolności procesowej.  

Pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem także zdolność procesową, małoletni 

uzyskuje po ukończeniu osiemnastego roku życiu lub w konsekwencji upełnoletnienia 

(art. 10 k.r.o.). Fakt uzyskania przez małoletniego zdolności procesowej w wyniku 

ukończenia odpowiedniego wieku lub upełnoletnienia co do zasady nie wpływa na bieg 

 
167 P. Grzegorczyk [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. 

Postępowanie rozpoznawcze, art. 65, Lex el., nb 4 – 6, odczyt 29.12.2019 r. 
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postępowania. Sąd nie powinien zatem tamować biegu sprawy na przykład przez 

zawieszenie postępowania. Wymagane będzie natomiast prowadzenie dalszego 

postępowania w sprawie wyłącznie z udziałem osoby dotychczas małoletniej 

(z pominięciem jej przedstawiciela ustawowego) i ewentualnie ustanowionego przez nią 

pełnomocnika.  

3.6.3 Zdolność postulacyjna 

Kodeks postępowania cywilnego wprost reguluje kwestie związane z pojęciem zdolności 

procesowej i sądowej. Zdolność postulacyjna nie została natomiast w żaden sposób 

zdefiniowana przez ustawodawcę. Mając jednak na uwadze treść art. 871 w związku 

z art. 13 § 2 k.p.c. oraz art. 5782 k.p.c. można stwierdzić, że zdolność postulacyjna to 

uprawnienie uczestnika postępowania posiadającego zdolność sądową i procesową do 

dokonywania samodzielnie, tj. bez udziału pełnomocnika, skutecznych czynności 

procesowych przed sądem. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zdolność 

postulacyjna mocą art. 871 k.p.c., ograniczona jest na etapie postępowania przed Sądem 

Najwyższym, z wyjątkami ściśle określonymi w Kodeksie oraz w przypadku postępowania, 

o którym mowa w art. 5782 k.p.c. Ponadto za swego rodzaju ograniczenie zdolności 

postulacyjnej można uznać regulację art. 11355 k.p.c., zgodnie z którą strona nie mająca 

miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia 

sprawy pełnomocnika zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana 

wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. Niewywiązanie się z tego 

obowiązku będzie skutkowało pozostawianiem w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia 

wszelkich pism przeznaczonych dla tej strony168.  

Ustanowiony mocą art. 871 k.p.c. przymus adwokacko – radcowski wprowadzono do 

procedury cywilnej ustawą z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw169. Ma on charakter bezwzględny. Oznacza to, że 

nie tylko uczestnicy (strony), ale również ustanowieni dla nich kuratorzy czy przedstawiciele 

ustawowi mogą brać udział w postępowaniu przed Sądem Najwyższym tylko będąc 

reprezentowani przez pełnomocnika profesjonalnego, tj. adwokata lub radcę 

 
168 Tak: A. Marciniak [w:] W. Broniewicz, I. Kunicki, A. Marciniak, Postępowanie cywilne w zarysie, 

Warszawa 2016 r., s. 203. 
169 Dz. U. Nr 172, poz. 1804 
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prawnego, a w sprawach własności przemysłowej również przez rzecznika patentowego, 

chyba że należą do kategorii podmiotów wymienionych w art. 871 § 2 k.p.c.  

Art. 871 k.p.c. stanowi, że przymus obowiązuje w postępowaniu przed Sądem 

Najwyższym – oznacza to, że dotyczy wszelkich postępowań prowadzonych przed tym 

Sądem (z wyjątkiem spraw rozpoznawanych na podstawie Kodeksu wyborczego170 oraz 

wymienionych wprost w art. 871 § 2 k.p.c., tj. postępowaniach o zwolnienie od kosztów 

sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu), ale również czynności 

podejmowanych przed sądem niższej instancji związanych z postępowaniem przed Sądem 

Najwyższym. Za tego rodzaju czynności należy uznać działania bezpośrednio związane ze 

skierowaniem sprawy na drogę postępowania przed Sądem Najwyższym, tj. złożenie środka 

zaskarżenia, środka odwoławczego lub wniosku, do których rozpoznania właściwy jest 

wyłącznie Sąd Najwyższy. W konsekwencji za nietrafny należy uznać pogląd, zgodnie 

z którym działaniem tego rodzaju jest także złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia 

sądu drugiej instancji171. Taka rozszerzająca interpretacja art. 871 k.p.c. może prowadzić do 

bezzasadnego ograniczenia wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawa do sądu, 

które wobec wprowadzenia na grunt procedury cywilnej przymusu adwokacko – 

radcowskiego i tak doznaje ograniczenia.  

Wprowadzając przymus adwokacko – radcowski ustawodawca zdecydował się także na 

zawarcie w § 2 art. 871 k.p.c. wyłączeń podmiotowych. W konsekwencji pomimo przymusu 

zdolność postulacyjną przed Sądem Najwyższym mają sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, 

radcowie prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, notariusze 

oraz profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych polskich szkół wyższych, 

niezależnie od tego czy działają oni w sprawie w imieniu własnym, jako przedstawiciel 

ustawowy, pełnomocnik czy organ stron (uczestników). Zdolność postulacyjna przyznana 

wymienionym podmiotom mocą art. 871 § 2 k.p.c. nie jest powiązana w żaden sposób 

z faktycznymi umiejętnościami osób, którym została ona przyznana (jak bowiem słusznie 

zauważa się w piśmiennictwie umiejętności takie mogliby posiadać zasadniczo wszyscy 

prawnicy, poza tym fakt posiadania umiejętności czy ich braku jest w tym kontekście 

w istocie niemożliwy do zweryfikowania) ale wiąże się z zajmowanym przez nie 

stanowiskiem. Opuszczenie stanowiska, zaprzestanie wykonania jednego z ww. zawodów, 

 
170 J. Gudowski [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. 

Postępowanie rozpoznawcze, art. 871, Lex el., nb 3, odczyt 31.12.2019 r. 
171 Por. P. Telenga [w:] A. Jakubecki (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, 

Tom I. Art. 1 – 729, art. 871, Lex el. 2019, nb 1, odczyt 31.12.2019 r. 
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czy też przejście na emeryturę będzie skutkowało utratą przez daną osobę zdolności 

postulacyjnej nadanej przedstawicielom konkretnych specjalności mocą art. 871 § 2 k.p.c.172 

Uprawnienie to zostaje natomiast zachowane, jeśli dany podmiot mimo przejścia na 

emeryturę lub w stan spoczynku nadal zachowuje stanowisko.173 

Podjęcie czynności procesowych z pominięciem przymusu adwokacko – radcowskiego 

nie stanowi braku formalnego, nie podlega tym samym uzupełnieniu. Pisma procesowe 

wniesione z naruszeniem art. 871 k.p.c. podlegają zwrotowi na podstawie art. 130 § 5 k.p.c. 

Natomiast środki odwoławcze i zaskarżenia podlegają odrzuceniu. Postanowienie 

o odrzuceniu środka zaskarżenia będzie jednak w przeciwieństwie do zarządzenia o zwrocie 

pisma podlegać zaskarżeniu. Jak trafnie wskazuje J. Gudowski nie zasługują na poparcie 

poglądy, w myśl których do środków zaskarżenia wniesionych z naruszeniem przymusu 

adwokacko-radcowskiego zastosowanie znajduje także art. 130 § 5 k.p.c.174  

Uwagi poczynione w odniesieniu do art. 871 k.p.c. pozostają aktualne w stosunku do 

wprowadzonego na grunt Kodeksu postępowania cywilnego ponad dziesięć lat później  

art. 5782 k.p.c. Przepis ten został dodany na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 

2018 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego175 z dniem 27.08.2018 r., ale 

swoją treścią wyraźnie nawiązuje do znanego już wcześniej przymusu adwokacko-

radcowskiego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. W tym przypadku przymus 

adwokacko-radcowski został ustanowiony w sprawach o odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji 

haskiej z 1980 r. (art. 5782§ 1 k.p.c.). Tożsamy jest przy tym zakres podmiotowy wyłączeń 

przymusu, natomiast nieco szerzej ustawodawca uregulował przedmiotowy zakres 

wyłączeń, poza bowiem powielonym z art. 871 k.p.c. wskazaniem, że przymus nie 

obowiązuje w przypadku wniosków o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika 

z urzędu, dodatkowo przyjęto, że także wniosek o wszczęcie tego postępowania strona może 

złożyć samodzielnie.  

W Kodeksie postępowania cywilnego nie odnajdujemy natomiast regulacji odnoszących 

się do możliwości ograniczenia zdolności postulacyjnej uczestników (stron) z uwagi na 

okoliczności natury faktycznej, za które na podstawie powstałego w tym kontekście 

 
172 J. Gudowski [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. 

Postępowanie rozpoznawcze, art. 871, Lex el. nb 14 – 16, odczyt 31.12.2019 r. 
173 Postanowienie SN z 25.09.1998 r., II UKN 240/98, OSNP 1999/20/668. 
174 J. Gudowski [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. 

Postępowanie rozpoznawcze, art. 871, Lex el. nb 6 – 8, odczyt 31.12.2019 r. 
175 Dz. U. z 2018 r., poz. 416. 
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orzecznictwa uznaje  się: nieporadność czy też brak rozeznania w przepisach prawa, które 

uniemożliwiają danemu podmiotowi skuteczne dochodzenie i ochronę swoich praw przed 

sądem, brak znajomości języka polskiego, niepełnosprawność, czy chorobę psychiczną, jeśli 

dana osoba nie została ubezwłasnowolniona (w tym ostatnim przypadku, gdyby osoba chora 

została ubezwłasnowolniona, brak zdolności postulacyjnej byłby konsekwencją braku 

zdolności procesowej). Mowa tu zatem o takich okolicznościach, które są brane przez sąd 

pod uwagę, przy ocenie zasadności ustanowienia dla strony (uczestnika) pełnomocnika 

z urzędu. Jednocześnie należy jednak zaznaczyć, że wystąpienie jednej z ww. okoliczności 

nie skutkuje niejako automatycznym ustanowieniem pełnomocnika z urzędu dla strony. Sąd 

w takim przypadku winien bowiem wyłącznie pouczyć stronę w trybie art. 5 k.p.c. oraz art. 

212§ 2 k.p.c. o przysługującym jej prawie do złożenia takiego wniosku. Ostatecznie zatem 

to od woli uczestnika (strony) zależeć będzie, czy zdecyduje się skorzystać 

z przysługującego jej prawa.  

Mówiąc o skutkach zaistnienia braku zdolności postulacyjnej uczestnika z uwagi na 

okoliczności faktyczne i konsekwencjach, jakie zdarzenie to niesie ze sobą dla postępowania 

należy zauważyć, że ukształtowane na tym tle orzecznictwo jest bardzo szerokie 

i niejednolite. Powstałe rozbieżności są jednak w istocie konsekwencją wielości stanów 

faktycznych, w jakich rozważane było wystąpienie braku zdolności postulacyjnej uczestnika 

postępowania. W tym kontekście trafne wydają się także rozważania doktryny wskazujące 

na konieczność oceny skutków braku zdolności postulacyjnej uczestnika w kontekście 

okoliczności sprawy i indywidualnych cech danego podmiotu (czy to uczestnika 

postępowania, czy jego przedstawiciela). Nie można zatem przyjmować generalnego 

założenia, że naruszenie prawa procesowego w związku z brakiem zdolności postulacyjnej 

uczestnika prowadzi wprost do nieważności postępowania176. Jak bowiem trafnie wskazuje 

Sąd Najwyższy o ile samo niepouczenie uczestnika postępowania o jego prawie do 

wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu czy też oddalenie 

takiego żądania co do zasady nie usprawiedliwia zarzutu nieważności postępowania wskutek 

pozbawienia uczestnika możności obrony swych praw, to już w sytuacji gdy uczestnik 

swoim zachowaniem wykazuje nieznajomość reguł postępowania, nieporadność, 

prowadzącą do tego, że przy faktycznym lub prawnym skomplikowaniu sprawy nie jest 

w stanie wykorzystać prawnych możliwości prawidłowego jej prowadzenia, a zwłaszcza 

gdy z uwagi na stan zdrowia psychicznego nie jest w stanie podjąć właściwych czynności 

 
176 W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971 r., s. 37 

i 157. 
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procesowych uchybienie przez sąd obowiązkom wynikającym z art. 5 k.p.c.  

i art. 212 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. może świadczyć o pozbawieniu uczestnika 

możliwości obrony swych praw, a w konsekwencji prowadzić do nieważności postępowania 

na podstawie art. 379 pkt 5 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.177  

Poczynione powyżej rozważania pozostają co do zasady aktualne także w przypadku 

osoby małoletniej. Co prawda w doktrynie toczy się spór o wzajemną relację zdolności 

procesowej i postulacyjnej178, jednak w przypadku osób małoletnich można przyjąć, że przy 

braku ograniczeń natury faktycznej i prawnej małoletniemu, który z uwagi na wiek posiada 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych i powiązaną z nią zdolność procesową będzie 

przysługiwała także zdolność postulacyjna. Z oczywistych zatem względów, tj. z uwagi na 

brak zdolności procesowej w sprawach z zakresu prawa spadkowego, osobie małoletniej nie 

przysługuje zdolność postulacyjna w sprawach spadkowych.  

Porównując sytuację osoby małoletniej posiadającej zdolność postulacyjną z pozycją 

osoby dorosłej można założyć, że w przypadku osób małoletnich częściej będzie się 

aktualizować problem braku zdolności postulacyjnej z uwagi na zaistnienie okoliczności 

natury faktycznej. Wydaje się bowiem, że małoletni, który ukończył trzynasty rok życia, co 

do zasady nie będzie posiadał na tyle dobrego rozeznania w przepisach prawa, aby móc 

samodzielnie reprezentować się w postępowaniu sądowym. Aby zatem urzeczywistnić 

przysługujące mu prawo do obrony sąd winien nie tylko korzystać z możliwości udzielania 

małoletniemu uczestnikowi (stronie) pouczeń (art. 5 w związku z art. 13 § 1 k.p.c.), czy 

zwrócić uwagę na zasadność ustanowienia dla takiej osoby pełnomocnika z urzędu (art. 212 

§ 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), ale również oceniać możliwości małoletniego do 

samodzielnego działania w sprawie przez pryzmat jego dojrzałości i warunków 

intelektualnych. W kontekście osoby małoletniej niewłaściwe wydaje się bowiem badanie 

jej faktycznej zdolności postulacyjnej tylko przez pryzmat stanu zdrowia psychicznego 

uczestnika. W przypadku spraw toczonych z udziałem osób małoletnich wydaje się, że do 

nieważności postępowania ze względu na pozbawienie uczestnika (strony) możliwości 

obrony jego praw może dojść także w przypadku nieprzyznania fachowego pełnomocnika 

 
177 Por. postanowienie SN z 2.12.2015 r., IV CZ 58/15, Legalis nr 1398617; oraz wyroki SN  

z 14.02.2013 r., II CSK 385/12, Legalis nr 719217; z 20.10.2016 r., II CSK 72/16, Legalis nr 1564919. 
178 M. Sawczku wskazuje, że zdolność postulacyjna nie wiąże się ze zdolnością postulacyjną (por. M. 

Sawczku, Zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1963 r., s. 79 – 80). W. Broniewicz 

zdolność postulacyjną wiąże z pełnomocnictwem wskazując, że jest do udziału w postępowaniu cywilnym bez 

konieczności korzystania z zastępstwa pełnomocnika (por. A. Marciniak [w:] W. Broniewicz, I. Kunicki, 

A. Marciniak, Postępowanie cywilne ..., s. 201). S. Dalka przekonuje natomiast, wydaje się, że najbardziej 

zasadnie, że w istocie zdolność postulacyjna wynika ze zdolności procesowej (S. Dalka, Sądowe postępowanie 

cywilne: Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk 1984, s. 206.). 
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z urzędu, w sytuacji gdy spełniły się ku temu warunki, z uwagi na niedojrzałość osoby 

małoletniej biorącej udział w sprawie179. Osoba małoletnia, posiadająca ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych i działająca w związku z tym w postępowaniu 

samodzielnie, wydaje się być bowiem uczestnikiem (stronom) o „słabszej” pozycji 

procesowej, niż biorące udział w postępowaniu osoby dorosłe. Ma ona bowiem nie tylko 

mniejsze rozeznanie w przepisach prawach, ale również mniejsze doświadczenie życiowe, 

a w praktyce zazwyczaj nie dysponuje też środkami finansowymi, które umożliwiałyby jej 

skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Dlatego też mając na uwadze 

specyficzną sytuację, w jakiej znajduje się osoba małoletnia w postępowaniu w przypadku, 

gdy posiada zdolność procesową, należy zastanowić się, czy nie byłoby zasadne 

ustanawianie dla takiej osoby również bez jej wniosku, pełnomocnika z urzędu. Oczywiście 

nie można wykluczyć, że osoba małoletnia mimo młodego wieku będzie sprawnie 

prowadzić postępowanie, wyjątki takie nie zmieniają jednak ogólnego obrazu pozycji osób 

małoletnich w postępowaniu cywilnym. Postulat de lege ferenda uzasadnia zwłaszcza 

ostatnia nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w ramach, której doprecyzowano 

wymagania stawiane kuratorowi reprezentującemu dziecko. Ustawodawca 

w art. 991 § 1 k.r.o. wskazuje, że co do zasady kuratorem małoletniego winien być adwokat 

lub radca prawny posiadający dodatkowe umiejętności szczegółowo opisane w przepisie. 

Jedynie wyjątkowo ustawodawca zezwala na ustanowienie dla osoby małoletniej kuratora 

posiadającego tylko wykształcenie wyższe prawnicze albo nieposiadającego takiego 

wykształcenia w ogóle. Skoro zatem tak wysokie wymagania, niewątpliwie słusznie, 

stawiane są kuratorowi repezentującemu dziecko, to wydaje się równie zasadne 

umożliwienie sądowi działanie z urzędu w zakresie decyzji o ustanowieniu dla małoletniego 

posiadającego zdolność procesową, pełnomocnika z urzędu. Wymagania stawiane 

kuratorowi najlepiej obrazują bowiem jak istotne jest zapewnienie dziecku w postępowaniu 

sądowym należytej ochrony prawnej, skoro ono samo nie jest w stanie jej sobie zapewnić.  

Mówiąc natomiast o ograniczeniach zdolności procesowej z uwagi na okoliczności 

natury prawnej należy wskazać, że osoba małoletnia niezależnie od tego czy posiada 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a tym samym powiązaną z nią zdolność 

procesową, czy też nie posiada zdolności procesowej, co do zasady będzie pozbawiona 

zdolności postulacyjnej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, w tym 

w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego. Inaczej także niż osoba dorosła, osoba 

 
179 Por. wyroki SN: z 8.12.2009 r. I UK 195/09, OSNP 2011/13-14/190; z 14.04.2016 r., II UK 102/15, 

Lex nr 2086106. 



97 

 

małoletnia z uwagi na ograniczenia wynikające z jej młodego wieku, nie będzie mogła 

skorzystać z wyłączeń podmiotowych przymusu adwokacko – radcowskiego określonych 

w § 2 art. 871 k.p.c. oraz art. 5782 k.p.c. Co więcej, jeśli nawet małoletni w sprawie 

spadkowej, czy innej sprawie cywilnej, reprezentowany będzie przez przedstawiciela 

ustawowego, chcąc wystąpić ze skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności 

z prawem prawomocnego orzeczenia, skargą o wznowienie postępowania, czy też 

wnioskiem o wyłączenie sędziego, do których rozpoznania właściwy będzie Sąd Najwyższy, 

musi mieć ustanowionego pełnomocnika profesjonalnego, któremu pełnomocnictwa udzieli 

przedstawiciel ustawowy – małoletni niedysponujący zdolnością procesową nie jest bowiem 

władny do udzielania umocowania.  Wyjątkiem w tym przypadku będzie sytuacja, w której 

przedstawicielem osoby małoletniej jest osoba piastująca jedno ze stanowisk, o których 

mowa w art. 871 § 2 k.p.c. Zgodnie bowiem z dyspozycją tego przepisu przymus adwokacko-

radcowski nie odnosi się także do osób pełniących wskazany w nim zawód, które 

w postępowaniu występują w charakterze przedstawiciela ustawowego strony (uczestnika 

postępowania). Niedochowanie obowiązku zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika 

w przypadkach określonych przez ustawodawcę będzie niosło dla małoletniego takie same 

konsekwencje, jak dla pozostałych uczestników postępowania, tj. będzie skutkowało 

odrzuceniem środka zaskarżenia lub zwrotem pisma procesowego wniesionego przez 

przedstawiciela ustawowego osobiście. Uchybienia w tym zakresie nie podlegają 

konwalidacji. 

3.7 Pozycja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych 

3.7.1 Osoba małoletnia jako uczestnik postępowania nieprocesowego 

Postępowanie nieprocesowe, inaczej niż proces cywilny, nie opiera się na zasadzie 

dwustronności. Oznacza to, że wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu 

nieprocesowym tak względem siebie, jak i wobec sądu zajmują tę samą pozycję, 

tj.  są uczestnikami postępowania. Nie jest przy tym wykluczone, aby jedynym uczestnikiem 

postępowania był jego wnioskodawca, niekiedy bowiem dochodzi do sytuacji, w których 

przymiot osoby zainteresowanej w sprawie w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. posiada tylko 

jeden podmiot.  Jednocześnie ustawodawca nie ograniczył czasowo możliwości 

przystąpienia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika żadnemu podmiotowi, którego 

praw dotyczy postępowanie. Oznacza to, że osoba, która wykaże swój interes prawny 

w udziale w postępowaniu w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. może przystąpić do sprawy aż 
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do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Poprzez wzięcie udziału w sprawie staje 

się jej uczestnikiem. Gdyby natomiast okazało się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem 

postępowania, sąd winien wezwać go do udziału w sprawie (art. 510 § 2 k.p.c.). Na odmowę 

dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie. Określenie osób 

zainteresowanych udziałem w sprawie, co do zasady, należy do wnioskodawcy, który 

zgodnie z wymogami art. 511 w związku z art. 187 i art. 126 § 1 pkt 1 k.p.c. powinien 

oznaczyć we wniosku imię i nazwisko lub nazwę uczestników, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników. Przepisy nie określają jakimi przymiotami ma legitymować 

się uczestnik postępowania, z wyjątkiem konieczności posiadania interesu prawnego we 

wzięciu udziału w sprawie – art. 510 k.p.c. i zdolności sądowej (art. 64 § 1 k.p.c.). Nic nie 

stoi zatem na przeszkodzie, aby osoba małoletnia była uczestnikiem lub wnioskodawcą 

w postępowaniu nieprocesowym.  

Kwestią odmienną jest jednak możliwość samodzielnego reprezentowania przez 

uczestnika swoich interesów w sprawie. Brak zdolności procesowej po stronie osób 

małoletnich nie tylko uniemożliwia im samodzielne działanie w postępowaniu, ale również 

sprawia, że pozostali uczestnicy postępowania nie mogą inicjować względem nich 

skutecznych czynności procesowych. Ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla osoby 

małoletniej warunkuje zatem możliwość prowadzenia postępowania. W konsekwencji, 

w przypadku skierowania do sądu wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego 

przez osobę małoletnią, nieposiadającą zdolności procesowej sąd, mając na uwadze, że jest 

to bezwzględna, pozytywna przesłanka procesowa, zobowiązuje wnioskodawcę do 

uzupełnienia tego braku zgodnie z art. 70 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. pod rygorem 

odrzucenia wniosku (art. 199 § 1 pkt 3 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). W przypadku 

zainicjowania postępowania przez inny podmiot, w którym jako uczestnik ma wziąć udział 

osoba małoletnia (lub inna osoba nieposiadająca zdolności procesowej) sąd badając wniosek 

w fazie wstępnej powinien zobowiązać wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych 

poprzez oznaczenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej (art. 130 § 1 w związku 

z art. 13 § 2 k.p.c.). Niewywiązanie się z tego zobowiązania w ustawowym terminie winno 

skutkować zwrotem wniosku (art. 126 § 1 w zw. z art. 130 § 1 i art. 13 § 2 k.p.c.). Jeśli 

natomiast w odpowiedzi na zobowiązanie sądu (lub wcześniej) wnioskodawca wyjaśni, że 

małoletni nie ma przedstawiciela ustawowego, sąd powinien z urzędu wyznaczyć właściwy 

podmiot do reprezentowania interesów osoby małoletniej (art. 70 § 1 w związku 

z art. 13 § 2 k.p.c.), pozostawiając postępowanie bez biegu do chwili ustanowienia 

przedstawiciela. W takim przypadku zwrot wniosku będzie niedopuszczalny, tak samo jak 
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w sytuacji, gdy sąd uprzednio nadał już sprawie bieg.  Zidentyfikowanie braku zdolności 

sądowej po stronie uczestnika postępowania, już po nadaniu sprawie biegu uzasadnia 

zawieszenie postępowania w myśl art. 177 § 1 pkt 6 w związku z art. 13 § 2 k.p.c., jeśli 

wnioskodawca nie wskazał w zakreślonym terminie danych przedstawiciela ustawowego 

osoby małoletniej lub nie poinformował sądu o konieczności wyznaczenia przedstawiciela 

z urzędu. Prowadzenie postępowania mimo braku przedstawiciela ustawowego osoby 

małoletniej może prowadzić do nieważności postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.) i stanowić 

podstawę skargi o wznowienie postępowania (art. 401 pkt 2 k.p.c.). W przypadku 

następczego braku zdolności procesowej sąd zawiesza postępowanie z urzędu 

(art. 174 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). Postępowanie zawieszone może ulec 

umorzeniu w trybie art. 182 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

Ustawodawca od generalnej zasady braku zdolności procesowej osób małoletnich 

przewidział jednak wyjątki. Dotyczą one w postępowaniu nieprocesowym osób, które 

ukończyły trzynasty rok życia i są stroną w sprawie z zakresu prawa rodzinnego, 

opiekuńczego i kurateli. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 573 § 1 k.p.c. osoba pozostająca 

pod władzą rodzicielską, opieką albo kuratelą ma zdolność do podejmowania czynności 

w postępowaniu dotyczącym jej osoby, chyba że nie ma zdolności do czynności prawnych. 

Owa poszerzona względem art. 65 § 2 k.p.c., zdolność procesowa osób o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych, dotyczy jednak wyłącznie osoby małoletniego, a nie jego 

majątku, tj. głównie spraw uregulowanych w art. 579 – 59821 k.p.c. Takie rozwiązanie 

przyjęte przez ustawodawcę należy uznać za trafne. O ile bowiem małoletni, który ukończył 

trzynasty rok życia jest zazwyczaj dojrzały na tyle, aby właściwie ocenić swoją sytuację 

życiową i podejmować w tym zakresie działania zgodne z szeroko rozumianym dobrem 

dziecka, to zwykle nie będzie jeszcze w stanie właściwie prowadzić swoich spraw 

majątkowych. Uprawnienie nadane małoletnim mocą art. 573 § 1 k.p.c. może zostać 

ograniczone przez sąd opiekuńczy niezaskarżalnym postanowieniem, jeśli przemawiają za 

tym względy wychowawcze. Wydając orzeczenie w tym przedmiocie sąd winien mieć na 

uwadze zasadność podejmowanej decyzji, stopień dojrzałości małoletniego oraz charakter 

sprawy. Jednocześnie przed jej podjęciem należy zapoznać się ze stanowiskiem 

małoletniego i mieć na względzie jego rozsądne życzenia. Konsekwencją ograniczenia 

zdolności procesowej osoby małoletniej jest wstąpienie do sprawy jego przedstawiciela 

ustawowego, który zazwyczaj bierze udział w postępowaniu jako jego uczestnik. 

W powołanych kategoriach spraw względem małoletniego występuje zatem swego rodzaju 

podwójna reprezentacja jego interesów. W sprawie oprócz małoletniego, samodzielnie 
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reprezentującego swoje interesy, może bowiem brać udział także jego przedstawiciel 

ustawowy180. 

Poza sprawami uregulowanymi w art. 579 – 59821 k.p.c. zdolność procesowa będzie 

przysługiwała także małoletniej kobiecie, która ukończyła szesnaście lat i ubiega się o zgodę 

na zawarcie związku małżeńskiego181.   

W pozostałych kategoriach spraw rozpoznawanych w ramach postępowania 

nieprocesowego, o zdolności procesowej małoletniego decydować będzie treść art. 65 – 71 

k.p.c., stosowanych na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. Małoletni będzie zatem wymieniany jako 

uczestnik postępowania, którego interesy reprezentuje przedstawiciel ustawowy, 

a w przypadku jego braku wyznaczony przez sąd na podstawie art. 99 k.r.o. kurator.  

Brak zdolności procesowej nie pozbawia jednak małoletniego możliwości zajęcia 

stanowiska w sprawie. Sąd zawsze, kiedy uzna to za zasadne, może wysłuchać małoletniego, 

jeśli tylko spełnione zostaną przesłanki podmiotowe dotyczące dziecka (art. 576 § 2 k.p.c.). 

Uprawnienie to odnosi się do wszystkich kategorii spraw, w tym postępowań dotyczących 

jego majątku (art. 576 § 2 k.p.c.).182 Rozwiązanie to realizuje zatem zapisy Wytycznych 

Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 

dzieciom, w których w odniesieniu do uczestnictwa osób małoletnich w postępowaniach 

sądowych wskazano m.in., że „Należy przestrzegać prawa dzieci do uzyskania informacji 

o przysługujących im prawach, do zapewnienia odpowiednich możliwości uzyskania 

dostępu  do  wymiaru  sprawiedliwości  oraz  do  konsultacji  i  bycia  wysłuchanymi  podczas  

postępowań,  w  których  uczestniczą  lub  które  ich dotyczą. Obejmuje to nadanie 

odpowiedniej wagi opiniom dzieci z uwzględnieniem ich dojrzałości oraz wszelkich 

trudności z komunikacją, jakie mogą mieć, tak aby ich uczestnictwo miało sens.”183.  

3.7.2 Nasciturus jako uczestnik spraw z zakresu postępowań spadkowych  

Jak wskazano powyżej, mimo sporów co do zdolności sądowej nasciturusa doktryna 

pozostaje zgodna w kwestii braku po jego stronie zdolności procesowej. Ustawodawca, na 

gruncie przepisów prawa materialnego przewiduje jednak postępowania, które mogą toczyć 

 
180 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 24.01.1964 r., I CR 56/63, OSNCP 1964, nr 10, poz. 215. 
181 Por. J. Gudowski [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. 

Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, art. 561, Lex el. odczyt 08.10.2018 r.; 

odmiennie, nietrafnie S. Madaj, Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, Warszawa 1978, s. 76. 
182 P. Pruś [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II.  

Art. 506-1217, art. 573, Lex el., nb 3 – 6, odczyt 8.10.2018 r.  
183 Monografia nr 5 Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiar sprawiedliwości 

przyjaznego dzieciom przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 17.11.2010 r. wraz z 

uzasadnieniem, s. 17 – 18.  
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się z udziałem nasciturusa jako uczestnika postępowania. Należą do nich między innymi 

sprawy z zakresu prawa spadkowego. Art. 927 § 2 k.c. stanowi bowiem wprost, że dziecko 

w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.  

Z uwagi na brak zdolności procesowej nasciturus zgodnie z art. 66 k.p.c. może 

podejmować czynności procesowe tylko przez stosownie do tego umocowaną osobę trzecią. 

Prawo do reprezentacji nasciturusa nie zostało jednak przyznane żadnemu podmiotowi 

ex lege.  W szczególności podkreśla się, że prawa do reprezentacji nasciturusa z mocy prawa 

nie mają jego rodzice, ponieważ władza rodzicielska powstaje dopiero z chwilą urodzenia 

się dziecka (art. 92 k.r.o.)184. Skoro zatem właściwe przepisy nie wskazują podmiotu 

uprawnionego do reprezentacji dziecka nienarodzonego, jego umocowanie musi wynikać z 

orzeczenia sądu, którego podstawą wydania będzie art. 182 k.r.o. Zgodnie z jego dyspozycją 

sąd ustanawia dla nasciturusa kuratora dla ochrony przyszłych praw dziecka – kurator 

ventris.  Celem takiej reprezentacji dziecka poczętego, ale nienarodzonego jest zachowanie 

istniejących w okresie prenatalnym praw podmiotowych czy korzystnych dla nasciturusa 

stanów faktycznych, które nabędzie on z chwilą żywego urodzenia.185 

3.7.3 Osoba małoletnia jako świadek 

Dowód z zeznań świadka, to jeden z najpopularniejszych, obok dowodu 

z dokumentów, rodzaj środków dowodowych powoływanych przez strony oraz uczestników 

postępowań cywilnych. Popularność dowodu z zeznań świadka wynika niewątpliwie z jego 

stosunkowo łatwej dostępności. Ustawodawca uregulował ten rodzaj środka dowodowego 

w art. 259 – 277 k.p.c., wskazując wszystkie najważniejsze kwestie z nim związane, 

tj. między innymi sposób przeprowadzania dowodu, podmiotowe ograniczenia 

dopuszczalności dowodu z zeznań świadka, prawa i obowiązki świadka oraz strony 

(uczestnika), która powołuje dowód tego rodzaju. Kodeks postępowania cywilnego nie 

zawiera jednak definicji legalnej pojęcia „świadek”. W doktrynie przyjmuje się natomiast, 

że świadkiem w znaczeniu procesowym jest każda osoba, wezwana przez sąd w takim 

charakterze do stawiennictwa na rozprawie celem złożenia zeznań lub zobowiązana do 

złożenia zeznań w trybie art. 2711k.p.c., niezależnie od tego czy faktycznie zeznania takie 

zostaną przez nią złożone. Nierzadko zdarza się bowiem, że sąd dopiero w trakcie lub po 

odebraniu zeznań od świadka ustala, iż dana osoba nie może występować w sprawie jako 

 
184 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012 s. 234 – 235.  
185 G. Matusik, Pozycja prawna kuratora (…), Rejent 2017, nr 2, s. 103 i n. 



102 

 

świadek albo nie posiada informacji, które mogłyby być przydatne dla rozstrzygnięcia 

sprawy186.  

O tym kto w postępowaniu cywilnym nie może występować w charakterze świadka 

stanowią wprost art. 259 – art. 260 k.p.c. Przepisy te zawierają enumeratywne wyliczenie 

podmiotów bądź ich cech, które uniemożliwiają im występowanie w sprawie jako 

świadek187. Ustawodawca co do zasady nie wprowadza jednak ograniczeń wiekowych dla 

świadków – możliwe jest zatem, jeśli zachodzi taka konieczność, aby w charakterze świadka 

wzięło udział w postępowaniu nawet małe dziecko.188 Kwestię zdolności małoletniego do 

bycia świadkiem należy jedynie rozważać w kontekście art. 259 pkt 1 k.p.c. Przepis ten 

stanowi, że świadkiem nie może być osoba niezdolna do postrzegania lub komunikowania 

swoich spostrzeżeń. Sąd mając zatem na uwadze postawę małoletniego, stopień jego 

dojrzałości oraz własne doświadczenie ocenia czy małoletni był zdolny do postrzegania 

w czasie, gdy miały miejsce zdarzenia mające być przedmiotem jego zeznań, a ponadto czy 

na dzień składania zeznania jest zdolny do komunikowania swoich spostrzeżeń.189 

Jednocześnie podkreślić należy, że ewentualna niezdolność do bycia świadkiem, 

 
186 K. Knoppek [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 

Tom I. Artykuły 1-366, art. 258, Lex el., nb 1, 4, odczyt 9.10.2018 r. 
187 Odmiennie kwestia ta uregulowana jest w prawie niemieckim (Zivilprozessrechts), w którym 

dominuje przekonanie, że świadkiem nie może być tylko strona oraz jej przedstawiciel ustawowy. Dalsze 

ograniczenia ustawowe zdaniem przedstawicieli doktryny mogłyby skutkować ograniczeniem praw strony do 

obrony jej interesów. (tak: B. Kaczmarek, Małoletni świadek w procesie cywilnym – zagadnienia wybrane, 

Przegląd Prawa i Administracji LXXXI, Wrocław 2009, s. 50 -51.)  
188 Wyjątkiem jest tu jedynie przepis art. 430 k.p.c., zgodnie z którym w charakterze świadków  

w sprawach małżeńskich nie mogą być przesłuchiwani małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni 

stron, jeśli nie ukończyli lat siedemnastu. Zakaz ustanowiony mocą art. 430 k.p.c. ma charakter bezwzględnie 

obowiązujący, wiążąc tak sąd jak i strony postępowania. Wprowadzenie go do kodeksu postępowania 

cywilnego jest niewątpliwie przejawem troski ustawodawcy o szeroko rozumiane dobro dziecka, które z uwagi 

na szczególny charakter spraw małżeńskich, niewątpliwie nie powinno być angażowane w spory dotyczące 

pożycia małżeńskiego. W tym miejscu zaznaczyć należy jednak, że omawiany zakaz nie odnosi się do 

uregulowanego w art. 2161 prawa dziecka do bycia wysłuchanym. Oznacza to zatem, że małoletni także  

w sprawach małżeńskich może zająć stanowisko np. co do sytuacji własnej osoby po orzeczeniu rozwodu stron. 

(Więcej na temat wysłuchania małoletniego: ppkt 3.7.4.). Niejasna pozostaje natomiast kwestia powoływania 

w charakterze świadków małoletnich przysposobionych przez małżonków. Art. 430 k.p.c. stanowi, że „zstępni 

stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków”, osoby 

pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia nie zostały zatem objęte dyspozycją tego przepisu,  

a w konsekwencji wydaje się, że winny być zaliczone do grona małoletnich, którzy zgodnie z brzmieniem 

powołanego przepisu nie mogę być przesłuchiwani w charakterze świadka w sprawie ze stosunków 

małżeńskich do ukończenia trzynastego roku życia. Takie rozwiązanie wydaje się być raczej niedopatrzeniem 

ustawodawcy, a nie celowym zabiegiem, nie można bowiem znaleźć racjonalnego uzasadnienia dla rozróżnia 

pozycji procesowej zstępnych stron i osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Zwłaszcza 

jeśli weźmie się pod uwagę, że zgodnie z art. 261 § 1 k.p.c. tak zstępni stron jak i osoby pozostające z nimi  

w stosunku przysposobienia mają prawo odmowy składania zeznań. Należałoby zatem rozważyć możliwość 

nowelizacji omawianego przepisu poprzez nadanie mu treści „Małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu,  

a zstępni stron oraz osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia, którzy nie ukończyli lat 

siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.”. 
189 K. Knoppek [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 

Tom I. Artykuły 1-366, art. 258, Lex el., nb 4, odczyt 9.10.2018 r. 
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w rozumieniu art. 259 pkt 1 k.p.c., musi być faktyczna i aktualna w czasie190, gdyby zatem 

małoletni jedynie przejściowo znajdował się np. w stanie odurzenia, ale okoliczność ta 

ustałaby na dzień składania zeznań i nie miałaby wpływu na postrzeganie przez małoletniego 

zdarzenia, do którego odnoszą się jego zeznania, to sąd nie miałby podstaw do uznania, że 

w sprawie występuje przeszkoda, o której mowa w art. 259 pkt 1 k.p.c. 

Kierując się dobrem osób małoletnich występujących w postępowaniu w charakterze 

świadków, chcąc ograniczyć im negatywnych, stresujących przeżyć, jakie towarzyszą 

udziałowi w postępowaniu sądowym ustawodawca zwolnił małoletnich świadków, mocą 

art. 267 k.p.c., z obowiązku składania przyrzeczenia. Wprowadzając powyższą zasadę do 

Kodeksu ustawodawca miał na uwadze, że osoby młode/dzieci często w ogóle nie 

rozumiałyby wagi składanego w ramach przyrzeczenia zobowiązania, co z kolei 

pozbawiałoby go jakiegokolwiek sensu, zwłaszcza że treść przyrzeczenia odwołuje się 

wprost do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, której małoletni przed 

ukończeniem siedemnastego roku życia nie ponoszą (art. 10 § 1 k.k.). W konsekwencji 

powyższego, sąd nie poucza świadka, który nie ukończył lat siedemnastu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Nie oznacza to oczywiście, 

że złożone przez nich zeznania mają inną moc dowodową niż zeznania osób, 

które przyrzeczenie składały. Jak bowiem podkreśla się w doktrynie fakt złożenia zeznania 

bez przyrzeczenia nie przesądza o jego mniejszej mocy dowodowej. Przyrzeczenie nie jest 

odbierane po to aby sąd nie miał wątpliwości co do prawdomówności świadka, lecz by 

podkreślić wagę zeznania.191 Jednocześnie podkreślić należy, że omówione zwolnienie nie 

odnosi się do przesłuchiwanych w sprawie małoletnich, którzy ukończyli siedemnaście lat, 

ponieważ osoba taka może ponosić już odpowiedzialność na zasadzie art. 10 § 1 k.k., jeśli 

zostanie pouczona przez sąd o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub 

złoży przyrzeczenie.  

Małoletnim świadkom, tak jak świadkom pełnoletnim, przysługuje prawo odmowy 

składania zeznań lub odpowiedzi na pytania (art. 266 § 1 k.p.c.) o czym sąd winien ich 

pouczyć przed przystąpieniem do czynności przesłuchania. Na tle tej regulacji wykształcił 

się pogląd, uznawany przez autorkę za błędny, którego zwolennicy przekonują, że 

oświadczenie w trybie art. 266 § 1 k.p.c. może w imieniu małoletniego złożyć jedynie jego 

przedstawiciel ustawowy. Zwolennicy takiego stanowiska wskazują na brak zdolności 

 
190 Wyrok SN z 7.09.2000 r., I CKN 872/00, Lex nr 530682.  
191 T. Ereciński [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. 

Postępowanie rozpoznawcze, art. 267, Lex el., nb 3, odczyt 04.11.2018 r. 
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procesowej małoletniego, treść art. 98 k.r.o., który uprawnia przedstawicieli ustawowych do 

działania za małoletniego oraz brak możliwości podjęcia przez małoletniego świadomej 

decyzji o odmowie składania zeznań lub odpowiedzi na pytania z uwagi na jego 

niedojrzałość192. Sprzeciwiając się takiemu stanowisku należy przede wszystkim zaznaczyć, 

że choć istotnie małoletni nie posiada zdolności procesowej, to jednak jako świadek nie jest 

stroną postępowania. Odmowa składania zeznań lub odpowiedzi na pytania nie jest 

natomiast czynnością procesową. W konsekwencji fakt braku zdolności procesowej 

małoletniego świadka nie wpływa na skorzystanie przez niego z prawa do odmowy 

składania zeznań lub odpowiedzi na pytania. Podobnie na możliwość skorzystania przez 

małoletniego z prawa do odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytania nie ma 

wpływu brak zdolności do czynności prawnych oraz nieponoszenie przez dziecko 

odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań (w przypadku małoletnich, którzy nie 

ukończyli lat siedemnastu). Trudno z resztą wyobrazić sobie sytuację, w której małoletni 

świadek byłby zmuszany do składania zeznań lub odpowiedzi na pytania, tylko dlatego, że 

jego przedstawiciel ustawowy nie chciałby złożyć w imieniu małoletniego oświadczenia 

z art. 266 § 1 k.p.c.193 W konsekwencji przesłuchując małoletniego świadka sąd 

zobowiązany jest pouczyć go o przysługującym mu prawie odmowy składania zeznań lub 

odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnić na czym prawo to w istocie polega, w sposób 

odpowiedni dla wieku, dojrzałości oraz stopnia rozwoju osoby małoletniej.  

Kolejną kwestią wymagającą uwagi w przypadku małoletnich świadków jest sposób 

doręczania im wezwań na rozprawę. Art. 133 § 1 k.p.c. odnosi się jedynie do sposobu 

doręczenia korespondencji małoletnim będącym stroną w procesie lub uczestnikiem 

postępowania nieprocesowego stanowiąc, że jeśli stroną jest osoba fizyczna niemająca 

zdolności procesowej doręczeń dokonuje się jej przedstawicielowi ustawowemu. Mając na 

uwadze powyższe oraz fakt braku odrębnych regulacji odnoszących się do małoletnich 

świadków należy przyjąć, że powołany przepis winien być w takim przypadku stosowany 

odpowiednio. W konsekwencji wezwanie, w którym sąd określi personalia świadka, sąd, 

sygnaturę sprawy, dane podmiotów toczących spór i przedmiot sprawy, miejsce i czas 

przesłuchania, oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków 

świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do 

sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku, należy doręczyć przedstawicielowi 

 
192 B. Kaczmarek, Małoletni świadek w procesie cywilnym – zagadnienia wybrane,  

Przegląd Prawa i Administracji LXXXI, Wrocław 2009, s. 61 – 63. 
193 Tamże. 
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ustawowemu małoletniego. Wydaje się bowiem, że tylko w ten sposób można 

zagwarantować stawiennictwo małoletniego na wskazanym przez sąd terminie rozprawy. 

W przypadku niewywiązania się przez dorosłego świadka z obowiązku stawiennictwa 

i nieusprawiedliwienia nieobecności, sąd zgodnie z art.  74 § 1 k.p.c. skazuje go na grzywnę, 

po czym wzywa powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skazuje świadka na 

kolejną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. W przypadku świadka 

małoletniego jedynym możliwym rozwiązaniem wydaje się być skierowanie do jego 

przedstawiciela ustawowego ponownego wezwania. Obowiązujące przepisy nie pozwalają 

na obciążanie małoletniego karą porządkową. Ponadto jej nakładanie wydaje się bezcelowe, 

jeśli weźmie się pod uwagę trudności w egzekucji z często niewielkiego lub nieistniejącego 

majątku osoby małoletniej. Co więcej obecnie brak jest także podstawy prawnej do 

nałożenia tego rodzaju sankcji na przedstawicieli ustawowych osoby małoletniej. 

Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem nie jest przecież obowiązkiem procesowym, 

dlatego też nie może być egzekwowany w ramach przepisów o karach porządkowych, które 

mogą być nakładane na świadka. Jak trafnie wskazuje zatem B. Kaczmarek w przypadku 

próby wyegzekwowania od małoletniego świadka obowiązku stawiennictwa na rozprawie 

mamy do czynienia z lex imperfecta194. 

Do przesłuchania małoletniego świadka może dojść zarówno na posiedzeniu 

jawnym, przy drzwiach zamkniętych, niejawnym, a jeśli jego wiek i umiejętności na to 

pozwalają także w trybie art. 2711 k.p.c. – zależnie od decyzji sądu prowadzącego 

postępowanie. Podczas przesłuchania małoletniego świadka, w przypadku posiedzeń 

jawnych oraz niejawnych, na sali może być obecny jego przedstawiciel ustawowy, chyba że 

sąd uzna to za niewłaściwe. Wątpliwości rodzą się natomiast w przypadku spraw 

rozpoznawanych na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych. Jeśli przedstawiciel ustawowy 

małoletniego nie zostanie wskazany przez jedną ze stron jako osoba zaufana  

(art. 154 § 1 k.p.c.), jego obecność na sali rozpraw co do zasady byłaby niedopuszczalna. 

Wydaje się jednak, że z uwagi na szczególnych charakter dowodu jakim jest przesłuchanie 

małoletniego świadka oraz konieczność zapewnienia małoletniemu poczucia 

bezpieczeństwa zasadnym byłoby zezwolenie przedstawicielowi ustawowemu małoletniego 

na obecność przy przesłuchaniu.  

 
194 Tamże, s. 59 – 61. 
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3.7.4 Instytucja wysłuchania osoby małoletniej 

Prawo do posiadania własnych opinii i wyrażania ich przysługuje każdemu 

człowiekowi. Potwierdzenie powyższego stanowi treść art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, w którym stwierdzono, że „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii 

i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, 

otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez 

względu na granice.”195. Podobnie w art. 19 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych196 

wskazano, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego kształtowania opinii i wypowiedzi, 

z poszanowaniem praw i wolności innych osób oraz bezpieczeństwa publicznego. 

W późniejszym okresie o prawie człowieka do posiadania i wyrażania opinii przypomniano 

w art. 10 Konwencji Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności197, zakreślając jednocześnie w art. 10 ust. 2 granice korzystania z tego prawa, 

wskazując między innymi na konieczność zagwarantowania powagi i bezstronności władzy 

sądowej.  

Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.198 po raz pierwszy zwróciła natomiast 

bezpośrednio uwagę na potrzebę umożliwienia małoletniemu zajęcia stanowiska 

w sprawach dotyczących jego osoby. Zgodnie z art. 12 Konwencji dziecko, które jest zdolne 

do kształtowania własnych poglądów, winno mieć zapewnione prawo do ich swobodnego 

wyrażania we wszystkich sprawach dotyczących dziecka (art. 12 ust. 1 Konwencji). Dla 

należytej realizacji tego prawa należy umożliwić małoletniemu wypowiadanie się w każdym 

postępowaniu sądowym i administracyjnym dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami 

proceduralnymi prawa wewnętrznego (art. 12 ust. 2 Konwencji). Brzmienie powołanego 

przepisu pozostawia zatem ustawodawcy krajowemu szeroki zakres możliwości 

kształtowania wewnętrznych instrumentów prawnych, które zapewnią należytą realizację 

prawa małoletniego do wypowiedzi i uczestniczenia w procesie współdecydowania o jego 

losie. Jednocześnie jednak urzeczywistnia on rolę dziecka jako strony lub podmiotu 

postępowania cywilnego, zmieniając jego pozycję „cichego obserwatora postępowania”, 

 
195 http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html, odczyt 24.02.2020 r. 
196 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku  

dnia 19.12.1966 r., Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167. 
197 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie  

dnia 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2.,  

Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284. 
198 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

dnia 20.11.1989 r., Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526. 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html
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na jednego ze współdecydentów, mających realny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie 

sądu. Jak trafnie zauważa bowiem A. Łopatka199 przyjęta regulacja pozwala dziecku brać 

udział w procesie decyzyjnym dotyczącym losów jego osoby. Z kolei 

art. 13 ust. 1 Konwencji gwarantuje dzieciom prawo do swobodnej wypowiedzi 

i pozyskiwania informacji, we wszystkich sferach życia, określając jednocześnie w ust. 2 

konieczne i przewidziane przez prawo ograniczenia, uprawnień określonych w ust.1. 

Na gruncie prawa polskiego ograniczeniami takimi będzie poszanowanie władzy 

rodzicielskiej, polskich tradycji i obyczajów związanych z miejscem dziecka w rodzinie 

i poza nią200. Przyjęte przez Polskę rozwiązanie, co do ograniczeń w zakresie stosowania  

art. 12 – 16 Konwencji jest krytykowane przez niektórych przedstawicieli doktryny. E. Czyż 

wskazuje, że uderza ona w fundamentalne założenia Konwencji wskazujące na prawo 

dziecka do samostanowienia, adekwatnie do wieku i dojrzałości, co w zderzeniu 

z tradycyjnym postrzeganiem miejsca dziecka w rodzinie i poza nią może okazać się 

niemożliwe do pogodzenia201. W świetle wyników badań empirycznych przeprowadzonych 

na potrzeby niniejszej rozprawy, które potwierdzą między innymi, że przepis 

art. 576 § 2 k.p.c. jest przez sądy sporadycznie stosowany, wydaje się, że obawy te są 

uzasadnione, nawet jeśli małoletni efektywnie realizują przyznane im uprawnienia do 

swobodnego wyrażania swoich opinii w innych obszarach życia.   

Szerzej o prawach małoletniego do bycia wysłuchanym oraz jego prawach 

procesowych stanowi Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka sporządzona 

w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. Konwencja202 ta stanowi bezpośrednią konsekwencję 

treści rekomendacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1121 z 1990 r., 

w której wskazano, że dzieci posiadają prawa, które mogą wykonywać samodzielnie, nawet 

wbrew woli osób dorosłych203. Określając cel Konwencji w jej art. 1 wskazano, że jest nim 

„promowanie – dla dobra dzieci – ich praw, przyznanie dzieciom praw procesowych oraz 

ułatwienie ich wykonywania poprzez zapewnienie, że dzieci, osobiście albo za 

pośrednictwem innych osób lub instytucji, będą informowane i uprawnione do 

uczestniczenia w dotyczących ich postępowaniach przed organem sądowym”. Dalej 

Konwencja wskazuje na konieczność zapewnienia małoletnim prawa do bycia 

 
199 A. Łopatka, Dziecko – jego prawa człowieka, Warszawa 2000, s. 70. 
200 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

20.11.1989 r., Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526 
201 E. Czyż, Prawa dziecka, Warszawa 2002, s. 11. 
202 Dz. U. z 2000 r., nr 107, poz. 1128. 
203 Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1121, 1990 r. 
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informowanym i wyrażania stanowiska w toku postępowania (art. 3), zastrzegając przy tym, 

że małoletniemu należy przekazywać informacje adekwatne do jego wieku i rozeznania 

(art. 2 lit. d)). Zgodnie natomiast z art. 6 Konwencji w sprawach dotyczących dzieci, 

tj. postępowaniach w sprawach rodzinnych, zwłaszcza dotyczących wykonywania 

odpowiedzialności rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka i prawa do kontaktów z nim 

(art. 1 ust. 3 Konwencji), sąd w procesie decyzyjnym powinien wziąć pod uwagę ich 

stanowisko, jeśli są zdolne do wyrażania swoich opinii, którą może uzyskać od dziecka także 

w sposób nieformalny. Jednocześnie sąd winien też upewnić się, że małoletni który według 

przepisów prawa wewnętrznego posiada dostateczne rozeznanie uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje i miał możliwość do zajęcia stanowiska w sprawie, które nie powinno być przez 

sąd ignorowane. Zakres praw należnych każdemu dziecku Europejska Konwencja 

bezsprzecznie zatem rozszerza i doprecyzowuje zapewniając małoletniemu czynny udział 

zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Takie rozwiązanie wydaje się być 

naturalną kontynuacją rozwiązań, które Komitet Ministrów Rady Europy ferował w 

zaleceniu nr R(84)8, wskazując w zasadzie  na powinność zapoznania się przez odpowiedni 

organ, zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej lub jej 

wykonywania, dotyczącej podstawowych interesów dziecka, ze stanowiskiem dziecka, jeśli 

stopień jego dojrzałości na to pozwala204. Powyższe nakłada zatem na sąd obowiązek 

każdorazowego rozeznawania się co do stopnia rozwoju osoby małoletniej, który 

uzależniony jest nie tylko do wieku dziecka, ale także od jego cech indywidualnych 

i stosownie do uzyskanego wyniku, wzięcia pod uwagę rozsądnego stanowiska 

małoletniego, który tym samym uzyskuje rzeczywisty wpływ na ostateczny wynik 

postępowania. Mocą art. 1 ust. 4 Konwencji państwa przystępujące do Konwencji zostały 

dodatkowo zobligowane do wskazania w trybie szczegółowo opisanym przynajmniej trzech 

rodzajów spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem sądowym, do których 

konwencja będzie stosowana. Celem ustawodawcy było zatem zapobiegnięcie sytuacji, 

w której Państwa – Strony ograniczałyby się jedynie do samej ratyfikacji tego aktu prawa 

międzynarodowego, nie wcielając jednocześnie jego postanowień w życie, co należy 

niewątpliwie uznać za rozwiązanie trafne. 

W świetle polskiego ustawodawstwa prawo małoletniego do bycia wysłuchanym, 

stanowi jedno z praw konstytucyjnych. Art. 72 ust. 3 Konstytucji RP nakłada na organy 

władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za małoletniego, obowiązek wysłuchania 

 
204 Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(84)4 z 28.02.1984 r. 
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i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka w procesie ustalania jego praw. Tym 

samym na gruncie konstytucyjnym utworzony został aktywny status małoletniego, który 

może korzystać nie tylko z praw określonych w art. 72 Konstytucji RP, ale wszelkich 

wolności konstytucyjnych odnoszących się do „każdego” lub „każdego obywatela”. 

Oczywistym jest, że nie z każdego prawa małoletni może korzystać samodzielnie, zwłaszcza 

jeśli weźmie się pod uwagę regulacje kodeksowe odnoszące się do kwestii zdolności 

procesowej i zdolności do czynności prawnych małoletniego. Wątpliwości nie budzi także 

fakt, że ustanowiona w art. 72 ust. 3 Konstytucji zasada proceduralna ma charakter 

bezwzględnie obowiązujący tylko w zakresie odnoszącym się do obowiązku wysłuchania 

dziecka205. Sądom, innym organom, a także opiekunom małoletniego ustawodawca krajowy, 

na wzór przepisów międzynarodowych, pozostawił prawo do oceny kwestii racjonalności 

życzeń małoletniego oraz stopnia dojrzałości małoletniego.  

W przypadku postępowań sądowych określenie sposobu, trybu i miejsca 

przesłuchania małoletniego pozostawione zostały ustawodawcy, który dopiero w roku 2008 

mocą ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw206, wprowadził na grunt Kodeksu postępowania cywilnego art. 2161 

oraz nadał nowe brzmienie art. 576 § 2.  

Zgodnie z art. 2161 k.p.c. sąd ma obowiązek w sprawach dotyczących małoletniego 

dziecka, tj. osoby, która nie ukończyła lat osiemnastu, wysłuchać jej, jeśli jego rozwój 

umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają. Uwzględniając powyższe 

okoliczności sąd uwzględni rozsądne życzenia małoletniego i jego stanowisko w sprawie. 

Samo wysłuchanie dziecka powinno odbyć się w tzw. przyjaznej atmosferze, obligatoryjnie 

poza salą posiedzeń sądowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba w obecności biegłego 

specjalisty.  

Przedstawiciele doktryny wskazują, że wysłuchanie małoletniego stanowi czynność 

procesową o wyjątkowym charakterze207. Jego zadaniem jest bowiem przyznanie 

małoletniemu podmiotowości procesowej, bez przyznawania mu zdolności procesowej. 

Można zatem uznać je za rodzaj środka dowodowego. Z drugiej strony przypomina ono 

przedstawianie przez uczestników postępowania poglądu w sprawie.208 Biorąc jednak pod 

 
205 L. Garlicki, M. Derlatka [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja …, art. 72, Lex el., nb 14, 

odczyt 14.11.2018 r. 
206 Dz. U. Nr 220, poz. 1431. 
207 K. Weitz, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. 

Postępowanie rozpoznawcze, art. 2161, Lex el., nb 3, odczyt 14.11.2018 r. 
208 M.M. Cieśliński, Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym (art. 2161 k.p.c.), PS 2012, nr 6, s. 64.  
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uwagę miejsce jakie art. 2161 k.p.c. zajmuje w Kodeksie, tj. wśród przepisów o rozprawie, 

za właściwy należy uznać drugi z wymienionych poglądów. Przepis ten stanowi bowiem 

swego rodzaju kontynuację art. 216 k.p.c., uprawniającego sąd do nałożenia na stronę lub 

strony obowiązku osobistego stawiennictwa na rozprawie, w przypadku zaistnienia potrzeby 

bardziej szczegółowego ustalenia stanu sprawy. Cel wprowadzonej w art. 2161 k.p.c. 

instytucji wysłuchania małoletniego zdaje się być zatem tożsamy z celem przepisu 

bezpośrednio go poprzedzającego. Uzyskanie stanowiska małoletniego niewątpliwie 

pozwala sądowi na uzyskanie szerszego poglądu na sprawę i bardziej szczegółowe 

określanie jej stanu. Uznanie za właściwy poglądu o zbieżnej roli art. 216 i art. 2161 k.p.c. 

powinno też prowadzić do wniosku, że wysłuchania małoletniego w trybie art. 2161 k.p.c. 

może dokonać wyłącznie sąd, zgodnie z obowiązującą w procesie cywilnym zasadą 

bezpośredniości. Nie wydaje się bowiem właściwe powierzenie tego obowiązku innemu 

podmiotowi, nawet jeśli byłby nim biegły specjalista i czynienie przez sąd ustaleń co do 

stopnia dojrzałości, stanu zdrowia, rozwoju umysłowego oraz rozsądnych życzeń dziecka 

wyłącznie w oparciu o relację osoby trzeciej. Szczególnie, że ocena samego wniosku 

o wysłuchanie dziecka zaliczana jest przez Sąd Najwyższy do kompetencji składu 

orzekającego w sprawie, a nie jedynie jego przewodniczącego.209 Ponadto biegły specjalista 

może być obecny przy czynności wysłuchania małoletniego, nie ma zatem wątpliwości, że 

dobro dziecka pozostanie zapewnione. Z drugiej jednak strony, należy mieć na względzie, 

że normy prawa międzynarodowego przewidują możliwość wysłuchania dziecka z pomocą 

podmiotów trzecich, tj. mediatora, specjalistów z opiniodawczego zespołu sądowych 

specjalistów oraz kuratora sądowego.210 Krytycy sposobu implementacji rozwiązań prawa 

międzynarodowego, na grunt prawa polskiego zauważają także, że obowiązujące przepisy 

prawa polskiego sugerują wysłuchanie małoletniego w każdej sprawie, która dotyczy jego 

osoby. Wolą ustawodawcy międzynarodowego było natomiast ograniczenie tej czynności 

procesowej do spraw, w których wysłuchanie małoletniego jest absolutnie niezbędne.211 

Powyższe rozważania odnoszące się do art. 2161 k.p.c., pozostają aktualne, także 

w odniesieniu do art. 576 § 2 k.p.c., który stanowi odpowiednik powyższego przepisu 

w postępowaniu nieprocesowym.212 W przypadku art. 576 § 2 k.p.c. po nowelizacji 

 
209 Wyrok SN z 13.12.2013 r., SNO 35/13, Lex nr 1409019. 
210 R. Sas, http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP-Monografie/6/53-

61.pdf, s. 58, odczyt 14.11.2018 r.  
211 Tamże. 
212 J. Bodio [w:] A. Jakubecki, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom 

I. Art. 1-729, art. 576, Lex el., nb 4, odczyt 24.02.2020 r. 
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dokonanej w roku 2008, najważniejszymi kryteriami przy wysłuchaniu dziecka są jego 

cechy indywidualne takie jak stan zdrowia, stopień rozwoju umysłowego i dojrzałości, a nie 

charakter sprawy lub jej waga. Samo wysłuchanie powinno być, tak jak w przypadku 

procesu, przeprowadzone w przyjaznych dla małoletniego okolicznościach, poza salą 

sądową. Istotne jest bowiem stworzenie atmosfery intymności, zaufania i niekrępowanie 

wypowiedzi małoletniego, która powinna raczej przybrać formę swobodnej wypowiedzi 

jedynie nakierowywanej przez organ wysłuchujący na właściwe tory, tj. na kwestie istotne 

dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto przedstawiciele doktryny zwracają uwagę na 

konieczność odformalizowania samej procedury wysłuchania. Pomocne może być w tym 

zakresie zrezygnowanie z tradycyjnego protokołu wysłuchania na rzecz sporządzenia 

nagrania z wysłuchania. W przesłuchaniu może także wziąć udział biegły specjalista lub 

inna osoba, która pomoże małoletniemu lepiej znieść odbycie tej czynności procesowej. 

Zwraca się jednak uwagę, że niepożądana jest obecność w trakcie wysłuchania rodziców lub 

opiekunów prawnych małoletniego, którzy mogą krępować go w czasie wypowiedzi213.  

Zanim doszło do nowelizacji omówionego art. 576 k.p.c., przepis ten przewidywał 

jedynie wysłuchanie przedstawiciela ustawowego osoby, której dotyczy postępowanie. 

Pozostawało to w oczywistej sprzeczności z regulacjami międzynarodowymi. Dlatego też 

ustawodawca dążył do rozwijania tego instrumentu procesowego, starając się realizować 

między innymi postanowienia Rekomendacji nr R/84/4 Komitetu Ministrów Rady Europy 

z 28 lutego 1984 r. w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz Konstytucji RP.  

Mimo braku jasnych regulacji ustawowych Sąd Najwyższy sformułował w swoich 

orzeczeniach zasadę wysłuchania małoletniego. Wskazywał, że choć małoletni nie powinien 

być uczestnikiem postępowania o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o odebranie 

dziecka, to jednak zasadne jest wysłuchanie go w trybie ówczesnego art. 574 k.p.c. Co 

więcej w ocenie Sądu Najwyższego z uprawnienia tego sąd może rezygnować tylko 

w sytuacjach wyjątkowych, gdyby wysłuchanie to nie było celowe214. 

Mimo wielu zbieżności omówionych regulacji art. 2161 i art. 576 k.p.c. istnieje 

pomiędzy nimi także zasadnicza różnica. Przepis art. 2161 k.p.c. przewiduje stosowanie 

instytucji wysłuchania małoletniego w sprawach dotyczących jego osoby, a zatem 

w sprawach o prawa niemajątkowe. Art. 576 § 2 k.p.c. ograniczeń takich nie zawiera. 

W konsekwencji należy zatem przyjąć, że w przypadku postępowań prowadzonych w trybie 

 
213 J. Gudowski [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. 

Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016, s. 285 – 287.   
214 Uchwała SN z 26.01.1973 r., III CZP 101/71, OSNC 1973/7-8/118.  
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nieprocesowym do wysłuchania może dojść w każdej kategorii spraw, rozstrzygającej tak 

spory o prawa majątkowe jak i niemajątkowe. Druga rozbieżność odnosi się do kryteriów 

oceny rozsądnych życzeń małoletnich – i jak trafnie zauważa J. Słyk215 brak jest dla niej 

uzasadnienia funkcjonalnego. Stosownie do brzmienia omawianych przepisów życzenia 

dziecka w postępowaniu nieprocesowym zostaną uwzględnione zgodnie z istniejącymi 

możliwościami i ich rozsądnym charakterem. Natomiast w procesie zostaną one 

uwzględnione stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i dojrzałości 

dziecka.  

3.8 Osoba małoletnia w sprawach spadkowych w świetle badań empirycznych 

Celem zobrazowania rzeczywistej pozycji osoby małoletniej w sprawach spadkowych 

analizie poddano sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, złożenie oświadczenia 

o odrzuceniu spadku, dział spadku oraz uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia, 

w których udział wzięły łącznie 202 osoby małoletnie. Najwięcej – 133 osoby małoletnie 

występowały w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, najmniej – 4 w sprawach 

o złożenie oświadczenia o odrzucenie spadku. Postępowania o złożenie oświadczenia 

o odrzucenie spadku były jednocześnie najmniej liczną kategorią spraw spadkowych – 

analizie poddano tylko trzy sprawy tego rodzaju.   

W 32 sprawach o stwierdzenie nabycia spadku uczestnikiem postępowania był więcej 

niż jeden małoletni. W 31 sprawach dziecko było jedynym małoletnim uczestnikiem 

postępowania, w 20 sprawach małoletni byli rodzeństwem, w 2 postępowaniach byli 

spokrewnieni, ale nie byli rodzeństwem. W jednej sprawie małoletni byli rodzeństwem 

przyrodnim, w 9 byli jednocześnie rodzeństwem i spokrewnionymi w inny sposób 

z pozostałymi małoletnimi uczestnikami postepowania. Co ważne w 31 postępowaniach, 

w których uczestnikami było małoletnie rodzeństwo, dzieci miały tego samego 

przedstawiciela lub przedstawicieli ustawowych. Nawet w 6 sprawach, w których sąd za 

zasadne uznał ustanowienie dla małoletnich kuratora z uwagi na możliwy konflikt interesów 

między małoletnimi a rodzicem, będącym zarazem przedstawicielem ustawowym 

i uczestnikiem postępowania, dla małoletnich ustanowiono wspólnego kuratora.  

 
215 J. Słyk, Aspekty prawne wysłuchania dziecka, http://fdds.pl/wp-

content/uploads/2016/05/Slyk_J_2015_Aspekty_prawne_wysluchania_dziecka.pdf, s. 18 i n., 

odczyt 14.11.2018r. 
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Tylko w jednej sprawie o złożenie oświadczenie o odrzuceniu spadku występowało 

dwoje małoletnich, będących jednocześnie rodzeństwem reprezentowanym przez tych 

samych przedstawicieli ustawowych – rodziców.  

Postępowania o dział spadku toczyły się z udziałem 21 osób małoletnich, z czego 

w 2 sprawach brało udział dwoje małoletnich, a w 3 postępowaniach, trzech małoletnich. 

W jednej sprawie, w której udział brało więcej niż jeden małoletni byli oni ze sobą 

spokrewnieni, ale nie byli rodzeństwem, w pozostałych przypadkach małoletni byli 

rodzeństwem reprezentowanym przez rodziców – przedstawicieli ustawowych.  

W 4 postępowaniach dla małoletnich ustanowiono kuratora do reprezentowania ich 

w sprawie z uwagi na potencjalny konflikt interesów pomiędzy dzieckiem a rodzicem. We 

wszystkich tych sprawach udział brał jednak tylko jeden małoletni. Sądy co do zasady nie 

dostrzegały zatem nawet potencjalnej możliwości sprzeczności interesów pomiędzy 

małoletnim rodzeństwem, której ryzyko powstania w sprawach działowych wydaje się być 

dość realne.   

 W postępowaniach o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia 

(art. 690 k.p.c.) udział wzięły 44 osoby małoletnie. W 22 postępowaniach uczestniczyło 

jedno dziecko, w 11 postępowaniach dwoje dzieci, przy czym tylko w jednym przypadku 

byli oni ze sobą spokrewnieni, ale nie byli rodzeństwem. W żadnym z postępowań dla 

małoletniego nie ustanowiono kuratora, w jednej sprawie przedstawicielem dziecka był 

opiekun prawny, w pozostałych reprezentantem osoby małoletniej pozostawali rodzice.  

 

Tabela 4 Liczba małoletnich uczestników w poszczególnych sprawach spadkowych 

Liczba 

małoletnich  

Liczba spraw 

o stwierdzenie 

nabycia spadku 

Liczba 

postępowań 

o złożenie 

oświadczenia 

o odrzuceniu 

spadku  

Liczba 

postępowań 

o dział 

spadku 

Liczba 

postępowań  

o uchylenie 

się od 

skutków 

prawnych 

oświadczenia 

1 31 2 8 22 

2 15 1 2 11 

3 10 0 3 0 

4 3 0 0 0 

5 1 0 0 0 

6 i więcej  3 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne  
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 Przedstawicielem ustawowym małoletniego, który najczęściej reprezentował 

interesy małoletnich w postępowaniu byli rodzice reprezentujący 111 małoletnich 

w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, z czego dla 11 małoletnich dodatkowo rodzice 

ustanawiali pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata. Rodzice najczęściej 

reprezentowali też małoletnich w sprawach o dział spadku. 16 małoletnich było 

reprezentowanych przez rodziców z czego dla 9 małoletnich przedstawiciele ustawowi 

zdecydowali o ustanowieniu pełnomocnika profesjonalnego. Przedstawicielstwo rodziców 

zdominowało także sprawy o uchylenie się od skutków oświadczenia woli – reprezentowali 

oni 43 małoletnich, ustanawiając pełnomocnika dla 7 z nich. Tylko jedna osoba w tej 

kategorii spraw była reprezentowana przez opiekuna prawnego – babcię. W sprawach 

o złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku troje małoletnich było reprezentowanych 

przez rodziców oraz pełnomocnika procesowego, natomiast jedną osobę reprezentował 

rodzic działający samodzielnie. Taki obraz reprezentacji sprawowanej wobec 202 

małoletnich pozwala stwierdzić, że w praktyce stosunkowo rzadko w sprawach spadkowych 

dochodzi do wyłączenia reprezentacji rodziców czy to na podstawie art. 98 § 2 k.r.o., czy 

też z uwagi na niesprawowanie przez nich władzy rodzicielskiej. Sądy zasadniczo nie 

dostrzegały możliwości powstania choćby potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy 

dzieckiem a rodzicem, nawet jeśli ten ostatni występuje w sprawie w podwójnej roli, 

tj. przedstawiciela ustawowego dziecka i uczestnika postępowania. Co potwierdza także 

fakt, że na 113 przeanalizowanych spraw tylko w 9 sądy zdecydowały o ustanowieniu dla 

małoletnich kuratora ad actum.  
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Tabela 5 Przedstawiciele ustawowi małoletnich w poszczególnych sprawach spadkowych 

Przedstawiciel 

ustawowy 

Liczba 

małoletnich w 

sprawach o 

stwierdzenie 

nabycia spadku 

Liczba 

małoletnich w 

sprawach o 

dział spadku 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o uchylenie 

się od 

skutków 

oświadczenia 

woli 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o odrzucenie 

spadku  

rodzic 100 7 36 1 

rodzic wraz z 

pełnomocnikiem216   

11 9 7 3 

kurator ad actum  10 5 0 0 

opiekun prawny 6 0 1 0 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Odnosząc się do kwestii pozycji jaką małoletni zajmował w każdym 

z analizowanych postępowań należy wskazać, że w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku 

14 małoletnich brało udział w postępowaniu w charakterze wnioskodawców, a 119 jako 

uczestnicy postępowania. W charakterze uczestnika występowali wszyscy małoletni 

w sprawach o dział spadku oraz 6 małoletnich w sprawach o uchylenie się od skutków 

oświadczenia woli. W tych ostatnich 38 małoletnich wskazywanych było jako 

wnioskodawcy. Sprawy o odrzucenie spadku, z oczywistych względów zawsze toczyły się 

na wniosek przedstawicieli ustawowych małoletniego, dlatego małoletni występują w nich 

tylko w roli wnioskodawców.  

 Przeprowadzone badania pozwalają także na nakreślenie bardziej szczegółowego 

obrazu osób małoletnich będących uczestnikami omawianych postępowań spadkowych. 

W przypadku spraw o stwierdzenie nabycia spadku uczestnikami postępowań było 25 

małoletnich kobiet i 68 małoletnich mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby wieku 

między 11 a 15 lat (49 osób) oraz mieszkańcy wsi (40 osób) i miast powyżej 100 000 

mieszkańców do 500 000 mieszkańców (43 osoby). W sprawach o dział spadku udział 

wzięło 13 małoletnich kobiet oraz 8 małoletnich mężczyzn, przy czym najliczniejsza grupa 

 
216 Więcej na temat reprezentacji małoletniego przez pełnomocnika ppkt 5.3. 
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osób była podobnie jak w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku w wieku między 

11 a 15 lat (11 osób). Po 6 osób zamieszkiwało na wsi oraz w mieście powyżej 100 000 

mieszkańców do 500 000 mieszkańców, 3 osoby mieszkały w mieście do 50 000 

mieszkańców, 2 w mieście powyżej 500 000 mieszkańców, a 4 osoby w mieście powyżej 

50 000 do 100 000 mieszkańców. Z kolei w sprawach prowadzonych na podstawie 

art. 690 k.p.c. wśród 44 uczestników były 24 małoletnie kobiety i 20 małoletnich mężczyzn. 

Najliczniejsze grono stanowiły dzieci między 6 a 10 rokiem życia – 16 osób i dzieci do lat 

pięciu – 13 osób. Zdecydowanie najwięcej spośród nich mieszka w miastach powyżej 

500 000 mieszkańców.  W małej grupie spraw o odrzucenie spadku udział wzięły dwie 

małoletnie kobiety i dwóch mężczyzn, reprezentujących wszystkie grupy wiekowe 

i zamieszkujący wyłącznie w miastach powyżej 100 000 do 500 000 mieszkańców.  

 

Tabela 6 Wiek małoletnich uczestników w poszczególnych sprawach spadkowych 

Wiek  Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o stwierdzenie 

nabycia 

spadku 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o dział spadku 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o uchylenie się 

od skutków 

oświadczenia 

woli 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o odrzucenie 

spadku  

0 – 5lat 26 2 13 1 

6 – 10 lat 35 2 16 1 

11 – 15 lat  49 11 8 1 

16 i więcej lat 16 2 4 1 

Brak danych  7 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 7 Miejsce zamieszkania małoletnich uczestników w poszczególnych sprawach 

spadkowych 

Miejsce 

zamieszkania 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o stwierdzenie 

nabycia 

spadku 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o dział 

spadku 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o uchylenie się 

od skutków 

oświadczenia 

woli 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o odrzucenie 

spadku 

Wieś 40 6 9 0 

Miasto do 50 tys. 

mieszkańców 

17 3 8 0 

Miasto pow. 50 do 

100 tys. mieszkańców 

5 4 2 0 

Miasto pow. 100 tys. 

do 500 tys. 

43 6 8 4 

Miasto powyżej 500 

tys.  

26 0 16 0 

Poza granicami kraju 2 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne  

 

 We wszystkich omawianych sprawach spadkowych, z wyjątkiem postępowań 

o odrzucenie spadku, największą grupą uczestników są osoby, dla których spadkodawca był 

wstępnym.  W sprawach o odrzucenie spadku spadkodawca najczęściej był natomiast 

dalszym krewnym małoletniego. W żadnym z postępowań, z oczywistych względów, 

spadkodawca nie był natomiast zstępnym spadkobiercy.  

 

Tabela 8 Relacja między małoletnim uczestnikiem postępowania a spadkodawcą 

Rodzaj relacji 

spadkobiercy 

do małoletniego  

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o stwierdzenie 

nabycia 

spadku 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o dział 

spadku 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o uchylenie 

się od skutków 

oświadczenia woli 

Liczba 

małoletnich 

w sprawach 

o odrzucenie 

spadku 

zstępny 0  0 0 0 

wstępny 92 21 31 1 

dalszy krewny 37 0 12 3 

rodzeństwo 4 0 1 0 

Źródło: opracowanie własne  
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 Mając na uwadze rozważania wcześniejszych podrozdziałów należy także 

zaznaczyć, że w żadnej z rozpoznawanych spraw sąd nie skorzystał z możliwości 

wysłuchania osoby małoletniej w trybie art. 576 § 2 k.p.c. We wszystkich sprawach sąd 

opierał się wyłącznie na treści stanowiska przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, 

nie uznając za konieczne odebranie jej stanowiska w sprawie. Oczywiście nie powinien 

dziwić fakt, że sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy przedstawiciele ustawowi 

małoletniego dysponują zezwoleniem sądu opiekuńczego na dokonanie danej czynności 

prawnej lub procesowej. Wówczas można bowiem założyć, że w ramach postępowania 

prowadzonego w trybie art. 583 lub art. 593 k.p.c. małoletni miał już możliwość zajęcia 

stanowiska przed sądem, a tym samym wywarł realny wpływ na treść orzeczenia władzy 

opiekuńczej. Jeśli jednak do prowadzenia postępowania nie jest wymagana zgoda sądu 

opiekuńczego to zasadne mogłoby się wydawać odebranie stanowiska od osoby małoletniej, 

szczególnie jeśli tak jak w analizowanych sprawach osoby starsze niż 10 lat stanowią blisko 

50 % małoletnich uczestników postępowania.  

3.9 Podsumowanie  

Rozważania teoretycznoprawne traktujące o pozycji osoby małoletniej w postępowaniu 

nieprocesowym w ogólności ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych w ppkt 3.2. – 

3.4. spraw: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku oraz o uchylenie się od skutków 

prawnych oświadczenia, prowadzą do wniosku, że sytuacja małoletnich w postępowaniach 

sądowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat uległa istotnym i pożądanym 

zmianom. Ustawodawca tak międzynarodowy, jak i ostatecznie krajowy, dostrzegł potrzebę 

zapewnienia małoletnim realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władzę 

sądowniczą dotyczące ich osoby i majątku. Niewątpliwie uprawniona jest teza postawiona 

w niniejszym rozdziale, że w świetle istniejących regulacji z zakresu prawa procesowego 

cywilnego zmieniła się rola dziecka w postępowaniu cywilnym, który z pozycji cichego 

obserwatora procesu przeszedł, przynajmniej w teorii, do roli jednego ze współdecydentów 

postępowania. Mimo zatem, że dziecko na gruncie stanowiących główny przedmiot badania 

rozprawy spraw spadkowych nie posiada zdolności procesowej i postulacyjnej – z przyczyn 

omówionych w ppkt 3.6. i 3.7. – po znowelizowaniu regulacji art. 576 § 2 k.p.c., 

wprowadzającej na grunt postępowania nieprocesowego instytucję wysłuchania dziecka, 

małoletni zyskał możliwość wyrażania swoich opinii w sprawie, które nie mogą być przez 

sąd ignorowane.  
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 Pozytywną ocenę istniejących regulacji ustawowych burzy jednak obraz postępowań 

spadkowych wyłaniający się z opracowanych przez autorkę badań empirycznych. Wnioski 

płynące z badań wskazują, że rozwiązania ustawodawcze nie są w praktyce 

wykorzystywane, co przyczynia się do powstania wrażenia iluzoryczności ochrony praw 

osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. 

W przeważającej liczbie analizowanych przypadków interesy osób małoletnich 

w sprawach spadkowych reprezentowali rodzice, którzy zdają się często nie mieć ku temu 

odpowiednich kompetencji. Na tle przeprowadzonych badań można zidentyfikować tak 

istotne problemy jak: brak rozeznania przedstawicieli ustawowych osób małoletnich 

w przepisach prawa, nierozumienie skutków przyjęcia spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza czy niedostateczne zaangażowanie tych osób w sprawowanie reprezentacji. 

Ewentualne braki w zakresie wiedzy co do prawa przedstawicieli ustawowych osób 

małoletnich nie są uzupełniane o wiedzę i doświadczenie profesjonalnych pełnomocników 

(adwokatów i radców prawnych). Prezentowane w pracy wyniki badań aktowych pokazują, 

że przedstawiciele ustawowi tylko w niewielkim odsetku postępowań decydują się na 

skorzystanie z usług radcy prawnego lub adwokata, nie wnioskują też o ustanowienie dla 

osoby małoletniej pełnomocnika z urzędu. Sądy, w świetle istniejącego ustawodawstwa, nie 

dysponują natomiast uprawnieniami, które umożliwiałyby ustanowienie dla dziecka 

pełnomocnika z urzędu bez wniosku przedstawiciela ustawowego. Wydaje się, że 

wprowadzenie w tym zakresie zmian poprzez przyznanie sądom takich uprawnień, nie tylko 

w sprawach spadkowych, ale w postępowaniu cywilnym w ogóle, mogłoby realnie poprawić 

pozycję osoby małoletniej, przyczyniając się jednocześnie do realizacji obowiązku ochrony 

praw i dobra dziecka. 

Stany faktyczne opisane w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia 

pozwalają także założyć, że w rzeczywistości to nie opieszałość sądów, ale rodziców 

stanowi źródło potencjalnego zagrożenia interesów osoby małoletniej. Kwestia ta zostanie 

szczegółowo omówiona w kolejnych rozdziałach, już teraz można jednak zasygnalizować, 

że rodzice często podejmują działania zmierzające do ochrony interesów osób małoletnich 

w postępowaniach spadkowych zbyt późno. Uniemożliwia to natomiast, nawet w przypadku 

sprawnego procedowania przez sądy, uzyskanie niektórych orzeczeń w terminach 

określonych przepisami prawa materialnego217. Ponadto nie można także nie zauważyć, że 

osoby małoletnie w analizowanych sprawach zazwyczaj występowały w charakterze 

 
217 Więcej na ten temat: rozdział 5.  
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uczestników postępowania. Sytuacja taka miała miejsce nawet wówczas, gdy małoletni byli 

spadkobiercami. Bierna postawa przedstawicieli ustawowych osób małoletnich, częściowo 

wynika zapewne ze szczególnego charakteru postępowań spadkowych, w których nie 

występuje raczej element sporu pomiędzy uczestnikami, ale dążenie do osiągnięcia 

wspólnego celu. Świadczy to jednak również o daleko posuniętej obojętności 

przedstawicieli ustawowych, zwłaszcza rodziców, którzy z niezrozumiałych i niemożliwych 

do zidentyfikowania na podstawie badań aktowych powodów, nie dążą do uregulowania 

sytuacji majątkowej dzieci.  

Postawę sądów należy ocenić szczególnie negatywnie, jeśli weźmie się pod uwagę 

kwestię korzystania w praktyce z dyspozycji art. 567 § 2 k.p.c. Przeprowadzone badania 

pokazują, że przepis ten jest stosowany w postępowaniach spadkowych niezwykle rzadko. 

Sądy zasadniczo nie zapoznają się z poglądem małoletniego na sprawę, nawet jeśli jego wiek 

wskazuje na dostateczne rozeznanie dziecka co do jego sytuacji życiowej oraz majątkowej 

rodziny. Wagę zidentyfikowanego problemu podkreśla fakt, że na konieczność 

uwzględnienia głosu dziecka, w przypadku orzekania o należnych mu prawach 

i obowiązkach uwagę zwraca nie tylko polski ustawodawca, ale również ustawodawca 

międzynarodowy218.  

Wskazane powyżej problemy burzą pozytywną ocenę rozwiązań, które w praktyce nie 

są właściwie wykorzystywane, a tym samym wbrew założeniom ustawodawcy nie 

przyczyniają się do lepszej ochrony praw osób małoletnich. 

 

  

 
218 Więcej na ten temat ppkt 3.7.4. 
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Rozdział 4. Podmioty uprawnione do reprezentacji osoby małoletniej 

w postępowaniach spadkowych 

4.1  Uwagi ogólne  

W aktualnym stanie prawnym niedopuszczalne jest samowolne ingerowanie w sferę 

prawną innej osoby. Aby zatem czynności podejmowane przez reprezentanta mogły 

wywoływać skutek prawny między podmiotem reprezentowanym a osobą trzecią niezbędne 

jest oparcie jego działań o stosowne umocowanie219. Zgodnie z dyspozycją art. 96 k.c. 

umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie 

(przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). 

W przypadku osób fizycznych nieposiadających zdolności do czynności prawnych, a tym 

samym zdolności procesowej, dla ich udziału w postępowaniu sądowym niezbędny jest 

udział w sprawie przedstawiciela ustawowego. O tym kto może nim być decydują przepisy 

prawa materialnego. Przedstawicielem ustawowym osoby małoletniej mogą być: 

1. rodzice (art. 98 k.r.o.) lub jedno z rodziców (art. 94 § 1 i 2 k.r.o.); 

2. opiekun prawny (art. 94 § 3 k.r.o.); 

3. kurator (art. 99 w związku z art. 98 § 2, art. 157 i art. 159 § 1 k.r.o.); 

4. kurator nasciturusa (art. 182 k.r.o.). 

Zagadnienia związane z reprezentacją wykonywaną przez wymienione podmioty wobec 

osoby małoletniej będą stanowiły główny przedmiot rozważań niniejszego rozdziału. Jego 

struktura została zorganizowana w taki sposób, aby najpierw możliwe było wskazanie czym 

w istocie jest „reprezentacja”, jakie są ogólne założenia co do jej sprawowania, 

a następnie ustalić jak jest ona obecnie uregulowana w kontekście reprezentacji małoletnich 

w postępowaniach spadkowych. Końcowo opisane zostaną natomiast wyniki badań 

empirycznych oraz wnioski de lege ferenda w zakresie odnoszącym się do podmiotów 

pełniących funkcję przedstawicieli ustawowych osób małoletnich w sprawach spadkowych.  

4.2 Pojęcie reprezentacji  

Pojęcie „reprezentacja” choć pojawiające się bardzo często w polskim 

ustawodawstwie dotychczas nie doczekało się jeszcze definicji legalnej. Także 

w piśmiennictwie brak jest jednolitego stanowiska co do kompleksowej definicji 

 
219 H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki 

między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 k.r.o.  oraz związanych z nimi 

regulacji KPC (art. 453–458, 579–589), art. 98, Pojęcie reprezentacji dziecka. Umocowanie, Warszawa 2019, 

Legalis el. odczyt 7.01.2020 r. 
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„reprezentacji”. Przedstawiciele doktryny zwracają uwagę na konieczność rozróżnienia 

pojęcia „reprezentacja” używanego w stosunku do osób fizycznych oraz osób prawnych. Jak 

bowiem słusznie się zauważa w przypadku osób prawnych problematyczne będzie już samo 

ustalenia czy działania konkretnego podmiotu powinny być uznawane za działanie osoby 

prawnej, czy też wyłącznie za działania jej reprezentanta, które osobie prawnej mogą być 

przypisane tylko w zakresie skutków czynności podjętych przez ten podmiot. W przypadku 

osób fizycznych nie ma natomiast wątpliwości, że reprezentacja służy wyłącznie do 

poszerzenia możliwości dokonywania działań przez osoby trzecie w imieniu i na rzecz 

konkretnej osoby220. Z uwagi na temat niniejszego opracowania dalsze uwagi dotyczyć będą 

wyłącznie pojęcia „reprezentacji” odnoszącego się do osób fizycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem postępowania cywilnego nieprocesowego.  

Dla ustalenia czym jest „reprezentacja” osób fizycznych należy odwołać się do 

przepisów prawa materialnego i pojęcia przedstawicielstwa zawartego w art. 95 k.c. 

W doktrynie trafnie wskazuje się bowiem, że pojęcie „przedstawicielstwo” to synonim 

„reprezentacji”, która stanowi swego rodzaju wykładnik przedstawicielstwa221. 

Za przyjęciem takiego założenia przemawia między innymi treść przepisów Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego odnoszących się do problematyki reprezentacji dziecka. 

Ustawodawca wskazuje tam, że „rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka” 

(art. 98 § 1 k.r.o.), aby dalej określać sytuacje, w których nie mogą oni „reprezentować” 

dziecka i działania jakie w takim przypadku należy podjąć (art. 98 § 2 i n. k.r.o.). 

O „reprezentacji” i „przedstawicielstwie ustawowym” mowa jest także w licznych 

przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Dla przykładu można tu choćby odwołać się 

do przepisów o: nieważności postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.), wznowieniu postępowania 

(art. 401 i n. k.p.c.), udziale w postępowaniu osób nieposiadających zdolności procesowej 

(art. 69 k.p.c.) czy też pełnomocnikach procesowych (art. 86 k.p.c.). Ustawodawca posługuje 

się tutaj zarówno określeniem „przedstawiciel ustawowy”, jak i „reprezentacja” tak jak 

miało to miejsce w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale również pojęciem „zastępstwo” 

– w przypadku przepisów o przymusie adwokacko-radcowskim (art. 871 § 1 k.p.c.).  

Pojęcie „przedstawicielstwo” mieści się w pojęciu „zastępstwa”, w ramach którego 

doktryna rozróżnia zastępstwo pośrednie, bezpośrednie oraz czynności faktyczne 

dokonywane przez zastępcę za kogoś innego. Przy uwzględnieniu powyższego podziału 

 
220 W. Szydło, Pojęcie reprezentacji uwagi teoretycznoprawne, Acta Universitatis Wratislaviensis 

Przegląd Prawa i Administracji LXXXII, Wrocław 2010 r., s. 36.  
221 K. Korzan, Podmioty postępowania nieprocesowego cz. II, Rejent 2005 r., nr 5, s. 33. 
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przedstawicielstwo (reprezentację) należy uznać za zastępstwo bezpośrednie. Jego istota 

sprowadza się do dokonywania czynności prawnych przez przedstawiciela, w oparciu 

o posiadane umocowanie, w imieniu innej osoby (mocodawcy) z bezpośrednim skutkiem 

prawnym dla niej. Konsekwencją działań należycie umocowanego przedstawiciela będzie 

zatem powstanie po stronie reprezentowanego praw lub obowiązków222. Niektórzy 

przedstawiciele doktryny dążąc do maksymalnego doprecyzowania działań, które mogą 

składać się na tak zdefiniowaną reprezentację dokonują podziału reprezentacji na kategorie. 

Najbardziej trafny wydaje się być podział dokonany przez A. Kidybę, który wyróżnia 

reprezentację sensu largissimo, sensu largo i sensu stricto. Pod pojęciem reprezentacji sensu 

largissimo autor rozumie uprawnienie przedstawiciela do działania w imieniu osoby 

reprezentowanej we wszelkiego rodzaju stosunkach prawnych z każdej gałęzi prawa, 

a ponadto podejmowanie działań niebędących działaniami prawnymi. W istocie będzie to 

zatem umocowanie do podejmowania wszelkich działań w imieniu mocodawcy wobec osób 

trzecich. Jako reprezentację sensu largo A. Kidyba rozumie podejmowanie przez osobę 

umocowaną w imieniu mocodawcy działań faktycznych i prawnych w sferze prawa 

cywilnego, dla wywoływania skutków cywilnoprawnych. Działanie to będzie zatem 

dotyczyć tylko stosunków cywilnoprawnych. Reprezentacja sensu stricto to zdaniem autora 

uprawnienie do składania i przyjmowania przez reprezentanta w imieniu reprezentowanego 

oświadczeń woli z zakresu stosunków cywilnoprawnych223.  

W przypadku postępowania cywilnego tak procesowego jak i nieprocesowego, 

mówiąc o udziale osoby działającej na podstawie umocowania w imieniu innej osoby, 

przedstawiciele doktryny zazwyczaj posługują się właśnie pojęciem „reprezentacja” 

obejmując nim kwestie związane z przedstawicielstwem ustawowym oraz 

pełnomocnictwem224. Chcąc zatem zdefiniować pojęcie „reprezentacja” na gruncie 

postępowania cywilnego można pokusić się o stwierdzenie, że jest to ogół działań osoby 

właściwie umocowanej do podejmowania czynności procesowych, w imieniu innej osoby 

uprawnionej (reprezentowanego). Zakres reprezentacji w ujęciu procesowym jest zatem co 

do zasady zbieżny z pojęciem przedstawicielstwa zawartym w art. 96 k.c. Za reprezentantów 

procesowych uznaje się natomiast podmioty wymienione w powyższym przepisie, 

 
222 K. Kopaczyńska – Pieczniak, [w:] A. Kidyba (red.), Kodek cywilny, Komentarz. Tom I.  

Część ogólna, art. 95, WKP 2012, Lex el., nb 1, odczyt 5.01.2020 r.  
223 A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993 r., s. 88 – 90.  
224 Por. W. Siedlecki [w:] J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, 

Warszawa 1980 r., s. 43 oraz J. Jodłowski [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 2000 

r., s. 252 i n. 
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tj. przedstawicieli ustawowych (rodzice, opiekun, kurator, doradca tymczasowy) oraz 

pełnomocników procesowych (w przypadku osób fizycznych pełnomocnikiem 

w postępowaniu sądowym może być adwokat lub radca prawny oraz inne osoby 

wymienione w art. 87 k.p.c.). Podmioty te mogą brać udział w postępowaniu sądowym, jeśli 

posiadają ku temu stosowne umocowanie, które muszą wykazać przy pierwszej czynności 

procesowej. Brak należytego umocowania przedstawiciela ustawowego oraz pełnomocnika 

sąd bierze pod uwagę w każdym stanie sprawy. Konsekwencją nieusunięcia braków 

formalnych w tym zakresie będzie nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). 

Poszukując źródeł umocowania należy odnieść się do dyspozycji art. 96 k.c., zgodnie 

z którym umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie 

(przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). 

Dla skuteczności przedstawicielstwa, poza właściwym umocowaniem, niezbędne jest także 

posiadanie przez reprezentanta zdolności do reprezentowania strony w postępowaniu 

cywilnym, tj. zdolności sądowej oraz procesowej. Ponadto przedstawiciel procesowy musi 

działać w imieniu reprezentowanego a podejmowana przez niego czynność procesowa nie 

może być wyłączona z zakresu czynności, których może dokonać 225. Jeśli natomiast ustawa 

wymaga od przedstawiciela zezwolenia innego organu dla skutecznego dokonania 

czynności procesowej lub prawnej niezbędne będzie uprzednie uzyskanie przez niego 

takiego zezwolenia a następnie przedłożenie go sądowi226.  

Wykonując swoje obowiązki w zakresie reprezentowania interesów określonej osoby 

w postępowaniu cywilnym zarówno przedstawiciel ustawowy jak i pełnomocnik podejmują 

szereg działań mających wpływ na przebieg postępowania, których celem jest realizacja 

uprawnień procesowych podmiotu reprezentowanego i doprowadzenie do zakończenia 

postępowania w sposób przez niego oczekiwany. Każda czynność podejmowana w toku 

postępowania przez uprawniony do tego podmiot w sposób świadomy, mogąca wobec 

obowiązujących przepisów prawa wywrzeć wpływ na przebieg postępowania, nazywana jest 

czynnością procesową227. W doktrynie zaznacza się, że pojęcie to nie może być uznawane 

za synonim pojęcia „czynność prawna”, nie mniej zwraca się także uwagę na występujący 

pomiędzy nimi ścisły związek. Kwestie, które pozwalają odróżnić od siebie oba pojęcia to 

 
225 W. Gawrylczuk, Przedstawicielstwo, MOP 2000 r., nr 12, s. 761 – 762.  
226 Jako przykład można tu wskazać art. 156 k.r. i o., który nakłada na przedstawiciela ustawowego 

małoletniego obowiązek uzyskania zgody sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które 

dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Art. 98 § 2 k.r.o. zabrania natomiast rodzicom jako przedstawicielom 

ustawowym dziecka reprezentowania osoby dziecka między innymi przy czynnościach prawnych między 

dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską. 
227 K. Korzan, Podmioty postępowania …, s. 39. 
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skutek procesowy jaki wywołuje czynność procesowa oraz moment podjęcia każdej 

z czynności. Czynność procesowa podejmowana jest bowiem tylko w ramach 

postępowania228 i wywołuje zamierzony przez podmiot ją podejmujący skutek tylko 

wówczas, gdy zostanie dokonana we właściwej formie, czasie i warunkach. Niedochowanie 

tych wymogów prowadzi do bezskuteczności czynności procesowej (art. 167 k.p.c.).  

Podsumowując powyższe rozważania można wskazać, że pojęcie „reprezentacja” 

używane na gruncie prawa cywilnego procesowego w stosunku do osób fizycznych odnosi 

się do działań przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, podejmowanych w imieniu 

i na rzecz reprezentowanego, zgodnie z posiadanym umocowaniem, w ramach postępowania 

sądowego, nakierunkowanych na wywołanie określonego skutku procesowego. 

4.3 Standardy reprezentacji osoby małoletniej w świetle Wytycznych Komitetu 

Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 

dzieciom 

Ustawodawca międzynarodowy już w tzw. Deklaracji Genewskiej przyjętej przez 

Radę Generalną Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom 13 lutego 1923 r.229, 

a następnie przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów 16 listopada 1924 r. zwracał uwagę 

na szczególną rolę jaką w życiu społeczeństwa zajmuje dziecko stanowiące przedmiot opieki 

ze strony osób dorosłych, które winny zapewnić mu wszystko najlepsze co posiadają. 

Kolejne akty prawa międzynarodowego traktujące o prawach dzieci w sposób coraz bardziej 

szczegółowy i precyzyjny określały nie tylko zakres praw przysługujących każdej osobie 

małoletniej, ale także powinności wobec nich osób dorosłych.  

Sytuacją niecodzienną zwłaszcza dla osoby małoletniej jest niewątpliwie jej udział 

w postępowaniu sądowym. Jak wskazano powyżej w efekcie działań 

ustawodawcy międzynarodowego współcześnie rola dziecka w postępowaniach sądowych 

dotyczących jego osoby i majątku znacząco ewoluowała. Dziecko z pozycji cichego 

obserwatora przeszło do roli aktywnego uczestnika postępowania, którego głos w sprawie 

winien być przez sąd brany pod uwagę. Ustawodawca ma przy tym zawsze na uwadze, że 

dziecko w konfrontacji z osobą dorosłą w postępowaniu sądowym z uwagi między innymi 

na swój stopień rozwoju, doświadczenie życiowe oraz możliwości finansowe, zajmuje 

słabszą pozycję. Sytuacja taka nie jest pożądana, dlatego też kolejne akty prawa 

międzynarodowego dotyczące ochrony praw dzieci nakładają na Państwa – Strony szereg 

 
228 Tamże.  
229 http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html, odczyt 24.02.2020 r. 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html
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obowiązków, których realizacja ma wpłynąć na poprawę pozycji osób małoletnich 

w postępowaniu sądowym. W tym kontekście niezwykle istotna wydaje się być kwestia 

właściwej reprezentacji interesów osoby małoletniej w postępowaniu sądowym.  

Generalną gwarancję właściwej reprezentacji dziecka w postępowania sądowym 

zawiera Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu 

25 stycznia 1996 r.230 W jej art. 9 wskazano, że w przypadku wystąpienia konfliktu 

interesów pomiędzy dzieckiem a podmiotem, na którym zgodnie z prawem wewnętrznym 

spoczywa odpowiedzialność rodzicielska skutkująca brakiem możliwości reprezentacji 

dziecka w postępowaniu sądowym przez ten podmiot, właściwy organ sądowy winien mieć 

możliwość wyznaczenia specjalnego przedstawiciela reprezentującego dziecko w tym 

postępowaniu. Państwa-Strony winny zatem rozważyć przyznanie organowi sądowemu w 

postępowaniach dotyczących dzieci prawa do wyznaczania odrębnego przedstawiciela 

reprezentującego dziecko, w uzasadnionych przypadkach – adwokata. Dalej 

w art. 10 Konwencji stwierdzono natomiast, że o ile nie narusza to dobra dziecka, 

w dotyczących dziecka postępowaniach przed organem sądowym przedstawiciel powinien:  

a) dostarczać dziecku wszystkich istotnych informacji, jeżeli jest ono uznane według 

prawa wewnętrznego za mające wystarczające rozeznanie;  

b) dostarczać dziecku wyjaśnień dotyczących ewentualnych skutków jego 

stanowiska i czynności dokonywanych przez przedstawiciela, jeżeli jest ono uznane według 

prawa wewnętrznego za mające wystarczające rozeznanie;  

c) określić stanowisko dziecka i przedstawić je organowi sądowemu.  

Od woli Państw-Stron zależy natomiast rozszerzenie ww. obowiązków także na podmioty, 

na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska. Powyższe postanowienia Konwencji 

określają zatem swego rodzaju minimalne standardy, jakie Państwa – Strony winny 

zapewnić osobom małoletnim biorącym udział w postępowaniu sądowym, jeśli ich 

reprezentantem nie może być osoba, na której zgodnie z nomenklaturą Konwencji 

„spoczywa odpowiedzialność rodzicielska”. Przenosząc powyższe na grunt prawa polskiego 

można stwierdzić, że omówione regulacje znajdują zastosowanie wówczas, gdy rodzic nie 

może reprezentować osoby małoletniej w postępowaniu sądowym z uwagi na istniejący 

konflikt interesów, a zatem o sytuacji uregulowanej w art. 98 § 2 k.r.o. 

Na kształt polskiego ustawodawstwa dotyczącego realizacji praw dzieci aktualnie 

największy wpływ zdaje się mieć ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz Rady Europy. 

 
230 Dz. U. z 2000 r., nr 107, poz. 1128. 
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Dlatego też zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na przyjęte dnia 17 listopada 2010 r. przez 

Komitet Ministrów Rady Europy Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości 

przyjaznego dziecku231, których celem było sprawne dostosowanie systemów sądownictwa 

do szczególnych praw, potrzeb i interesów dziecka. Dokument ten został opracowany 

we współpracy z programem „Budowanie Europy dla dzieci i z dziećmi” i odnosi się do 

najważniejszych kwestii związanych z udziałem osoby małoletniej w postępowaniu 

sądowym, w tym do stanowiącego główny temat opracowania problemu reprezentacji osób 

małoletnich w sądowych postępowaniach spadkowych. Zgodnie z jego założeniami rolą 

Państw – Stron jest usunięcie istniejących dla osób małoletnich barier w dostępie do sądu. 

Za przeszkody uznaje się tutaj koszty postępowania oraz brak doradztwa prawnego. Słusznie 

zauważa się także, że zastępstwo małoletnich w postępowaniu sądowym przez ich rodziców 

nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym.232 Komitet wskazał, że dzieci powinny mieć 

prawo do doradztwa prawnego i przedstawicielstwa ustawowego w ich własnym imieniu 

w postępowaniach, w których istnieje lub może istnieć konflikt między interesem dziecka 

a interesem rodziców lub innych zaangażowanych stron. W przypadkach uzasadnionych, 

gdy sprzeczność interesów dziecka i rodziców jest oczywista, właściwy organ winien 

wyznaczyć kuratora procesowego lub innego niezależnego przedstawiciela w celu 

reprezentowania poglądów i interesów dziecka. Dodatkowo niezależnie od woli rodziców 

należy zagwarantować małoletniemu odpowiednie przedstawicielstwo i prawo do bycia 

reprezentowanym233.  

Zdaniem Komitetu zasadne jest zagwarantowanie dzieciom dostępu do nieodpłatnej 

pomocy prawnej na takich samych warunkach, jak osoby dorosłe, lub na warunkach 

łagodniejszych. Jednocześnie gwarantując im pomoc ze strony prawników, którzy byliby 

odpowiednio przeszkoleni w dziedzinie praw dziecka i kwestii powiązanych, a ponadto 

posiadaliby umiejętność porozumienia się z dziećmi na poziomie adekwatnym do ich stopnia 

rozumienia problemu. Trzeba bowiem zaznaczyć, że bez mała wszystkie akty prawa 

międzynarodowego zwracające uwagę na potrzebę zagwarantowania dzieciom 

w postępowaniu sądowym między innymi prawa do informacji podkreślają, że dane te 

winny być im przekazane w sposób zrozumiały, adekwatny do ich możliwości 

intelektualnych i stopnia rozwoju. W przypadku Wytycznych założenie to jest powielane. 

 
231 https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1 
232 Więcej na ten temat patrz: pkt 6.3 – 6.5 oraz rozdział 7.  
233 https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-

01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1
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Dodatkowo autorzy zaznaczają, że dzieci winny być uznawane za pełnoprawnych klientów 

posiadających własne prawa, a prawnicy reprezentujący dzieci powinni przedstawiać opinię 

dziecka. Komitet z góry zatem stara się zapobiegać sytuacjom, w których mimo 

ustanowienia przez właściwy organ profesjonalnego zastępstwa prawnego dla osoby 

małoletniej, jej wola nie byłaby brana pod uwagę. Wytyczne stanowią tym samym 

wskazówkę dla pełnomocników, którzy muszą pamiętać, że reprezentują w sprawie swojego 

małoletniego klienta, a nie jego rodziców czy opiekunów. To niewątpliwie bardzo cenna 

i słuszna uwaga, stanowiąca kolejny krok do urzeczywistnienia roli małoletniego 

w postępowaniu sądowym, zwłaszcza że Wytyczne nakładają na pełnomocników 

obowiązek informowania dzieci, w sposób adekwatny do ich wieku i stopnia dojrzałości, 

o skutkach wyrażanych przez nie poglądów i opinii. Na ile to zatem możliwe Komitet stara 

się zagwarantować dzieciom, tak jak osobom dorosłym, realizację prawa do podejmowania 

decyzji przy dostępie do pełnej gamy informacji234.  

O złożoności problemu jakim jest ochrona i promowanie praw dziecka, zwłaszcza 

w postępowaniu sądowym, najlepiej świadczą losy programu Rady Europy „Budowanie 

Europy dla dzieci i z dziećmi” prowadzonego od roku 2006. Wymiar sprawiedliwości 

przyjazny dziecku stanowi jeden z głównych filarów strategii Rady Europy na rzecz praw 

dziecka właśnie dzięki wspomnianemu programowi, tymczasem w „Strategii Rady Europy 

na rzecz praw dziecka” opracowanej na lata 2016 – 2021 wskazano, że choć w momencie 

sporządzenia tego dokumentu program „Budowanie Europy…” obowiązywał już od blisko 

10 lat i doprowadził do szeregu pożądanych zmian, w tym w zakresie udziału osób 

małoletnich w postępowaniach sądowych, wciąż niezbędne były dalsze działania na rzecz 

zmiany sposobu postrzegania i traktowania osób małoletnich jako posiadaczy pełni praw. 

Zwrócono uwagę, że w istocie „wymiar sprawiedliwości stworzony [jest przyp. autorki] dla 

osób dorosłych”, a przeprowadzone na potrzeby programu badania dowiodły, że prawa 

 
234 Tamże.; Opisane założenia stopniowo w drodze kolejnych nowelizacji wprowadzane są do polskiego 

porządku prawnego. Proces ten jest jednak stosunkowo żmudny i długotrwały. Wystarczy bowiem zauważyć, 

że omówione Wytyczne pochodzą z roku 2010 r., a polski ustawodawca dopiero w roku 2019 znowelizował 

przepisu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie przepisów o reprezentacji dziecka przez kuratora. 

Nowelizacji dokonano ustawą z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy 

- Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 20.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1146). Polski 

ustawodawca potrzebował zatem aż dziewięciu lat, aby dostrzec, że zasadne jest ustanawianie dla małoletniego 

kuratora w osobie pełnomocnika profesjonalnego lub prawnika, zezwalając tylko w wyjątkowych przypadkach 

na pełnienie tej roli przez osoby nieposiadające wykształcenia wyższego prawniczego. Na skutek wspominanej 

nowelizacji wprowadzono do Kodeksu także wymóg ukończenia przez osobę mającą pełnić rolę kuratora 

osoby małoletniej szkolenia dotyczącego zasad reprezentacji dziecka, jego praw lub potrzeb – nie określając 

jednak przy tym jaki podmiot jest uprawniony do przeprowadzania tego rodzaju szkoleń, ani czy powinny one 

spełniać jakieś szczególne wymogi. 
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dzieci do bycia wysłuchanymi, poinformowanymi, chronionymi i niedyskryminowanymi 

nie zawsze są przestrzegane w praktyce, nawet jeśli obowiązek taki wynika 

z ustawodawstwa235.  

4.4 Przedstawiciele ustawowi małoletniego w postępowaniach spadkowych 

4.4.1 Rodzice   

Umocowanie rodziców do reprezentacji małoletnich dzieci znajduje swoje źródło 

w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 98 i n. k.r.o.), dlatego też są oni uznawani za 

przedstawicieli ustawowych małoletnich. Reprezentacja dziecka przez jego rodziców 

zaliczana jest przez przedstawicieli doktryny do zespołu praw i obowiązków składających 

się na władzę rodzicielską236. Co prawda w art. 95 § 1 k.r.o. reprezentacja małoletniego nie 

została wymieniona jako jeden z elementów władzy rodzicielskiej, ustawodawca zaliczył do 

nich: obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą dziecka  

(art. 95 – 961 i 100 k.r.o.) i jego majątkiem (art. 100 – 105 k.r.o.) oraz do wychowania 

dziecka z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 – 961 k.r.o.), jednak konstrukcja 

wspomnianego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że zawarty w nim katalog ma charakter 

otwarty ze względu na zwrot „w szczególności”, którym posłużył się w nim ustawodawca 

wymieniając elementy władzy rodzicielskiej. Możliwość reprezentacji dziecka (art. 98 – 

993 k.r.o.) uznawana jest przy tym wraz z prawem i obowiązkiem wysłuchania dziecka 

i uwzględniania w miarę możliwości jego rozsądnych życzeń (art. 95 § 4 k.r.o.) za narzędzia 

pozwalające na realizację praw i obowiązków wskazanych w art. 95 § 1 k.r.o. 

Naczelną zasadą prawa rodzinnego, a tym samym także podstawową zasadą 

określającą sposób, w jaki rodzice winni sprawować władzę rodzicielską, jest dążenie 

w każdej sprawie do realizacji dobra osoby małoletniej i interesu społecznego  

(art. 95 § 3 k.r.o.). Rodzice sprawując władzę rodzicielską powinni zatem w taki sposób 

korzystać z należnych im praw oraz wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków, aby 

wszelkie podejmowane przez nich działania były zgodne z szeroko rozumianym interesem 

 
235 https://rm.coe.int/strategia-rady-europy-na-rzecz-praw-dziecka-2016-2021-/1680931c80; Problem 

ten istnieje w praktyce także w Polsce. W dalszych częściach niniejszej pracy, opartych na badaniach 

aktowych, wykazane zostanie, że w istocie sądy nie zawsze stosują się do zaleceń wynikających z prawa 

międzynarodowego oraz rozwiązań dostępnych na gruncie polskiego ustawodawstwa. Osoby małoletnie nadal 

są pomijane w procesie decyzyjnym sądu dotyczącym osoby i majątku dziecka. Szczególnie widoczne jest to 

w postępowaniach prowadzonych przed sądami opiekuńczym w trybie art. 583 i art. 593 k.p.c., w których sądy 

wydają zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka kierując się 

zasadniczo wyłączenie stanowiskiem przedstawicieli ustawowych. 
236 H. Ciepła, Zarząd majątkiem dziecka, Rodzina i Prawo 2012 r., nr 20 – 21, s. 33.  

https://rm.coe.int/strategia-rady-europy-na-rzecz-praw-dziecka-2016-2021-/1680931c80
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dziecka, który winien być oceniany według kryteriów obiektywnych, zgodnie z powszechnie 

przyjętymi w społeczeństwie regułami, stosownie do indywidualnych cech i predyspozycji 

osoby małoletniej, a także z uwzględnieniem właściwości rodziny i środowiska, w którym 

się wychowuje237.  Należy bowiem pamiętać, na co trafnie uwagę zwrócił Sąd Najwyższy, 

że „Władza rodzicielska, ze względu na swój charakter, wykazuje jako prawo podmiotowe 

szczególne cechy. Jej zasadniczą właściwość stanowi to, że jej atrybuty są zarazem 

obowiązkiem rodziców, podstawowym zaś celem jest funkcja ochronna względem 

dziecka”238. 

Uregulowane w art. 98 § 1 k.r.o. przedstawicielstwo ustawowe rodziców umocowuje 

ich zarówno do podejmowania w imieniu dziecka czynności materialnoprawnych, jak 

i czynności przed sądami czy organami administracji. Wskazany artykuł wprowadza zasadę 

samodzielnej reprezentacji dziecka przez każdego z rodziców posiadającego władzę 

rodzicielską, która w piśmiennictwie nazywana jest także zasadą dwóch przedstawicieli239. 

Dziecko ma bowiem w istocie dwóch reprezentantów, którzy pozostają niezależni od siebie, 

a w związku z tym mogą skutecznie i samodzielnie podejmować w imieniu małoletniego 

czynności względem osób trzecich oraz organów państwowych, bez potrzeby uzyskiwania 

zgody drugiego z rodziców. Wyjątkiem od powyższej zasady będą tzw. istotne sprawy 

dziecka, oceniane według kryterium subiektywnego z uwzględnieniem sytuacji dziecka 

w konkretnej rodzinie240, o których zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o. rodzice rozstrzygają wspólnie, 

a w przypadku braku porozumienia rozstrzyga je sąd opiekuńczy. Podjęcie przez rodzica 

czynności w imieniu małoletniego zaliczanych do kategorii spraw istotnych bez 

porozumienia z drugim z rodziców i bez wymaganego zezwolenia sądu będzie 

równoznaczne z przekroczeniem zakresu umocowania, prowadzącym do bezwzględnej 

nieważności podjętej czynności. W przypadku złożenia przez rodziców w tym samym czasie 

oświadczeń ze sobą sprzecznych żadne z nich nie wywoła zamierzonych przez 

reprezentantów skutków241. Zezwolenie sądu będzie rodzicom również niezbędne do 

 
237 Tamże. 
238 Uchwała składu 7 sędziów SN z 8 marca 2016 r., III CZP 98/05, OSNC 2006/10/158.  
239 J. Gwiazdomorski, w: J.St. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, cz. 1, 

Ossolineum 1985, s. 834 
240 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 98, Lex el., nb 2,  

odczyt 9.01.2020 r. 
241 H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki 

między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 k.r.o.  oraz związanych z nimi 

regulacji KPC (art. 453–458, 579–589), art. 98, Wykonywanie reprezentacji dziecka, Sprzeczność oświadczeń, 

Legalis el. odczyt 8.01.2020 r. 
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dokonania w imieniu dziecka lub przez dziecko za ich zgodą czynności przekraczających 

zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego (art. 101 § 3 k.r.o.) 242.  

Zawarte w art. 98 § 1 k.r.o. zastrzeżenie „jeżeli dziecko pozostaje pod władzą 

rodzicielską” pozwala na postawienie tezy, że rodzice są przedstawicielami ustawowymi 

dziecka, jeśli przysługuje im władza rodzicielska. Władzy rodzicielskiej pozbawieni są 

z mocy prawa rodzice nieposiadający zdolności prawnej, a także rodzice nieposiadający 

zdolności do czynności prawnych (art. 94 § 1 k.r.o.). Rodzice, którzy nie mają pełnej 

zdolności do czynności prawnych (w praktyce są to zazwyczaj osoby małoletnie będące 

rodzicami lub osoby ubezwłasnowolnione) uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad 

osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka 

postanowi inaczej (art. 96 § 2 k.r.o.). Ponadto władzy rodzicielskiej nie posiadają rodzice, 

którzy zostali jej pozbawieni (art. 111 k.r.o.), lub wobec których została ona zawieszona 

(art. 110 k.r.o.).  W przypadku zaistnienia jednej z ww. okoliczności prawo do 

reprezentowania osoby małoletniej wygasa. Tożsamy skutek będzie ze sobą niosło: 

1. wyrażenie zgody na przysposobienie w trybie art. 1191 k.r.o.; 

2. uzyskanie przez dziecko pełnoletności (art. 92 k.r.o.); 

3. upełnoletnienie osoby małoletniej (art. 10 k.c.); 

4. inne okoliczności prowadzące do wygaśnięcia władzy rodzicielskiej. 

Na władzę rodzicielską, a tym samym na umocowanie rodziców do reprezentacji 

dziecka wpływ może mieć również orzeczenie sądu o ograniczeniu obojgu bądź jednemu 

z rodziców władzy rodzicielskiej (art. 58 § 1a, 93 § 2, 107 lub 109 k.r.o.). Rzeczone 

rozstrzygnięcie wydawane jest wówczas, gdy dobro dziecka, wobec którego rodzice 

sprawują władzę rodzicielską jest zagrożone. W takiej sytuacji sąd może na podstawie 

art. 109 k.r.o. wydać odpowiednie zarządzenie, określające rodzaj sankcji nakładanych na 

rodziców. Katalog środków pozostawionych do dyspozycji sądu w art. 109 § 2 k.r.o. może 

zostać zróżnicowany z uwagi na stopień ich dolegliwości. Najłagodniejsze, określone 

w art. 109 § 1 pkt 1 k.r.o. obligują rodziców oraz małoletniego do określonego 

postępowania. Rozwiązania przewidziane w pkt 2 powołanego przepisu, wpływają w sposób 

zdecydowanie dalej idący na zakres wykonywania przedstawicielstwa ustawowego. Na tej 

podstawie sąd może między innymi wskazać, jakie czynności nie mogą być przez rodziców 

dokonywane bez zezwolenia sądu albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim 

podlega opiekun. Nie wpłynie to zatem na możliwość wykonywania przedstawicielstwa 

 
242 Więcej na ten temat patrz ppkt 5.5. oraz 5.6. 
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małoletniego, jednak czynność dokonana w imieniu małoletniego bez wymaganego 

zezwolenia sądu będzie uważana za nieważną. Najdalej idącą konsekwencją ograniczenia 

przez sąd władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 § 1 k.r.o. jest zastosowanie dyspozycji pkt 5 

tego artykułu, tj. umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo u innych osób czy 

instytucji wymienionych w tym przepisie. W takim przypadku dochodzi bowiem w myśl 

art. 1121 k.r.o. do podziału sposobu wykonywania wobec małoletniego pieczy 

i reprezentacji. W konsekwencji rodzice zostają pozbawieni obowiązku i prawa 

wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, zachowując pozostałe obowiązki i prawa 

niewymienione w art. 1121 k.r.o. w tym prawo do decydowania o jego sprawach 

majątkowych i reprezentowania w tym zakresie jego interesów. Możliwość ograniczenia 

przedstawicielstwa ustawowego rodziców stwarza także art. 109 § 3 k.r.o., na podstawie 

którego sąd opiekuńczy może powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu 

w tym celu kuratorowi, który będzie wówczas reprezentował małoletniego także w tym 

zakresie jako przedstawiciel ustawowy w ewentualnych postępowaniach sądowych243.  

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść ponadto wówczas, gdy rodzice 

małoletniego żyją w rozłączeniu. Należy bowiem zauważyć, że czynnikiem wpływającym 

pośrednio na powstanie prawa rodziców do bycia przedstawicielami ustawowymi dziecka 

jest fakt pochodzenia dziecka od nich, a tym samym istnienia pomiędzy przedstawicielem 

a reprezentowanym więzi pokrewieństwa. Zdarzeniem bezpośrednio kreującym 

umocowanie jest natomiast fakt pozostawania dziecka pod władzą rodzicielską244. 

Ustawodawca nie uzależnia jednak w żaden sposób możliwości pozostawania 

reprezentantem dziecka od sytuacji życiowej rodziców, okoliczności faktycznego 

zamieszkiwania z małoletnim, czy też sprawowania pieczy. Możliwe jest zatem aby władzę 

rodzicielską, a tym samym przedstawicielstwo, wykonywali rodzice małoletniego 

pozostający w rozłączeniu. Kierując się dobrem małoletniego sąd pozostawiając władzę 

rodzicielską obojgu rodzicom, może powierzyć jej wykonywanie jednemu z nich. Wówczas 

niezbędne będzie ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców i określenie jego 

praw i obowiązków wobec dziecka. W takiej sytuacji rodzic, któremu władza została 

ograniczona, będzie mógł być jego przedstawicielem tylko w takim zakresie, jaki wynika 

 
243 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 98, Legalis 2019, nb 4 – 10, 

odczyt 9.01.2020 r. 
244 H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki 

między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 k.r.o.  oraz związanych z nimi 

regulacji KPC (art. 453–458, 579–589), art. 98 Pojęcie reprezentacji dziecka, Źródło przedstawicielstwa 

dziecka, Legalis el. odczyt 8.01.2020 r. 
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z orzeczenia sądu i tylko co do osoby dziecka, nigdy co do jego majątku245. W orzecznictwie 

podkreśla się, że decydując o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej tylko 

jednemu z rodziców, sąd winien maksymalnie precyzyjnie wskazać, jakiego rodzaju 

czynności z zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej przysługują temu z rodziców, 

którego władza zostaje ograniczona246. Jednocześnie nie wyklucza się sytuacji, w których 

w konsekwencji ograniczenia władzy rodzicielskiej, rodzic może zostać pozbawiony 

przedstawicielstwa ustawowego, jeśli pozostawione mu obowiązki i prawa nie są związane 

z reprezentacją małoletniego247. Takie rozumowanie stanowi swego rodzaju dostosowanie 

treści uchwały Sądu Najwyższego z roku 1958 r., w której wskazano, że „To z rodziców, 

któremu w wyroku orzekającym rozwód sąd nie powierzył wykonywania władzy 

rodzicielskiej nad dzieckiem, a jedynie przyznał uprawnienia w zakresie nadzoru nad 

wychowaniem dziecka i utrzymywania z nim stosunków osobistych, nie jest 

przedstawicielem ustawowym tego dziecka (…)”248. Aktualnie wiadomym jest bowiem, na 

co zwrócono uwagę powyżej, że ograniczając władzę rodzicielską jednemu z rodziców sąd 

musi dokładnie określić zakres należnych mu praw i obowiązków. Za niewłaściwe uznaje 

się zatem stwierdzenie o przyznaniu uprawnień „w zakresie nadzoru nad wychowaniem 

dziecka”. Z kolei prawo do kontaktów z dzieckiem nie jest zaliczane do elementów władzy 

rodzicielskiej, przysługuje ono bowiem nawet rodzicom pozbawionym władzy 

rodzicielskiej. Dlatego bardziej adekwatne wydaje się stwierdzenie, że ten z rodziców, który 

na mocy orzeczenia nie jest uprawniony do wykonywania władzy rodzicielskiej i nie posiada 

żadnych uprawnień w zakresie prawa reprezentowania dziecka, jest pozbawiony 

przedstawicielstwa ustawowego, o którym mowa w art. 98 k.r.o.  

Powyższe rozważania pozostają aktualne także w stosunku do rodziców, którzy 

nigdy nie zawarli związku małżeńskiego, osób rozwiedzionych, pozostających w separacji 

prawnej, czy takich, których małżeństwo zostało unieważnione. 

Na wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej, także w zakresie 

reprezentacji małoletniego nie ma wpływu fakt ukończenia przez niego trzynastego roku 

życia i uzyskania ograniczonej zdolności do czynności prawnej oraz będącej tego 

konsekwencją czynności procesowej, chyba że ustawa wprost wyłącza możliwość 

wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej. Jak bowiem trafnie wskazuje się 

 
245 Por. uchwała SN z 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968/ 5/ 77. 
246 Uchwała SN z 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSNC 1968/5/77. 
247 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 98, Legalis 2019, nb 7,  

odczyt 9.01.2020 r. 
248 Uchwała SN z 9.05.1958 r., III CR 4/58, Lex nr 1632619. 
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w doktrynie, okoliczność uzyskania przez małoletniego zdolności do dokonywania 

niektórych czynności prawnych, czy też samodzielnego występowania w postępowaniu 

sądowym nie wyłącza przedstawicielstwa ustawowego jego rodziców, także co do 

czynności, które małoletni może podejmować samodzielnie (art. 17 k.c., art. 65 k.p.c.)249.  

Dla porządku nadmienić należy, że poza omówionymi regulacjami wpływ na 

przedstawicielstwo ustawowe rodziców mają także inne unormowania ustawowe dotyczące 

między innymi zarządu: zarobkami dziecka, przedmiotami oddanymi mu do swobodnego 

użytku, czy też przedmiotami otrzymanymi przez dziecko w ramach darowizny lub z tytułu 

spadkobrania, jeśli taka była wola darczyńcy albo spadkodawcy.  

Ustawodawca w art. 98 § 2 k.r.o. określił także przypadki, w których ex lege, z uwagi 

na szeroko rozumiane dobro dziecka przedstawicielstwo ustawowe rodziców jest 

wyłączone250. Ratio legis tej regulacji stanowi potencjalna sprzeczność interesów 

małoletniego z interesami rodziców. W konsekwencji co do zasady wyłączona jest 

możliwość reprezentacji małoletniego przez rodziców przy czynnościach między dziećmi 

pozostającymi pod ich władzą rodzicielską (art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o.). Żaden z rodziców nie 

może również reprezentować dziecka przy czynnościach prawnych z jednym z rodziców lub 

jego małżonkiem (art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o.). W rzeczonych sprawach dla zapewniania 

właściwej reprezentacji interesów małoletniego sąd opiekuńczy ustanawia kuratora251. 

Wskazane wyłączenia nie odnoszą się natomiast do czynności skutkujących bezpłatnym 

przysporzeniem na rzecz dziecka oraz dotyczących należnych dziecku od drugiego 

z rodziców środków utrzymania i wychowania, choć w doktrynie wskazuje się na 

konieczność rozszerzenia tej regulacji na obowiązek alimentacyjny macochy i ojczym252.  

Rozważania odnoszące się do reprezentacji dziecka przez rodziców pozostają także 

aktualne w odniesieniu do osób przysposabiających i przysposobionych, niezależnie od 

rodzaju przysposobienia. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazane są trzy postacie 

przysposobienia: pełne, niepełne oraz całkowite. W przypadku pierwszego z nich 

przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego oraz członkiem jego rodziny. 

W drugim przypadku skutki przysposobienia prowadzą wyłącznie do powstania stosunku 

rodzicielskiego bez zrywania związku przysposobionego z jego biologiczną rodziną. 

 
249 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 98, Legalis 2019, nb 14, 

odczyt 9.01.2020 r. 
250 Więcej na ten temat ppkt 4.5.  
251 Więcej na ten temat ppkt 4.4.3. 
252 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 98, Legalis 2019, nb 18, 

odczyt 9.01.2020 r. 
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Natomiast w trzecim przypadku fakt przysposobienia nie jest ujawniony rodzicom 

biologicznym, którzy udzielają tzw. zgody blankietowej na przysposobienie253. Każdy 

z wymienionych rodzajów przysposobienia prowadzi jednak do powstania stosunku 

rodzicielskiego pomiędzy przysposobionym i przysposabiającym, dlatego też w razie 

potrzeby reprezentacji osoby małoletniej w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu 

z zakresu prawa spadkowego zastosowanie znajdzie między innymi art. 98 k.r.o. Sam rodzaj 

przysposobienia będzie wpływał wyłącznie na krąg spadkobierców i uprawnienia 

małoletniego do dziedziczenia.  

4.4.2 Opiekun prawny 

W nauce prawa wyróżniamy trzy rodzaje pojęcia opieka. Przedstawiciele doktryny oraz 

ustawodawca posługują się pojęciami: opieki społecznej; opieki faktycznej oraz opieki 

prawnej. Przedmiot zainteresowania niniejszej pracy stanowi przede wszystkim pojęcie 

opieki prawnej uregulowanej w art. 145 i n. k.r.o. w zakresie, w jakim odnosi się ono do 

osób małoletnich. Jak trafnie wskazuje M. Nazar pod pojęciem opieki prawnej należy 

rozumieć sprawowanie pieczy nad osobą nieporadną (małoletnią lub ubezwłasnowolnioną 

całkowicie) zgodnie ze zobowiązującym do tego tytułem prawnym254 - orzeczeniem sądu 

opiekuńczego.  

W przypadku osób małoletnich opieka prawna stanowi swego rodzaju substytut władzy 

rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy ustanawiając dla małoletniego opiekę kieruje się zasadą 

powszechności opieki i zasadą ustanawiania opieki z urzędu. Pierwsza z nich obliguje sąd 

do ustanowienia opieki dla małoletniego dziecka, jeśli żaden z rodziców, nie sprawuje 

władzy rodzicielskiej, nawet jeśli nad małoletnim sprawowana jest właściwa opieka 

faktyczna (art. 94 § 3 k.r.o.). Mowa tu zatem o takich sytuacjach, gdy: żadnemu z rodziców 

nie przysługuje władza rodzicielska (art. 93 § 2, art. 111 § 1 k.r.o.), władza rodzicielska 

została zawieszona (art. 110 § 1 k.r.o.), rodzice nie żyją lub nie mają pełnej zdolności do 

czynności prawnych (art. 94 § 1 k.r.o.), albo gdy rodzice są nieznani (art. 94 § 3 k.r.o.). Jeśli 

natomiast jedno z rodziców wykonuje władzę rodzicielską ustanowienie opieki nie będzie 

możliwe. Ponadto sąd opiekuńczy zgodnie z zasadą ustanawiania opieki z urzędu, jest 

zobowiązany do ciągłego badania czy w stosunku do określonego dziecka lub dzieci nie ma 

potrzeby ustanowienia opieki prawnej255.  

 
253 J. Ignatowicz [w:] J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz,  

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993 r., s. 563. 
254 M. Nazar [w:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016 r., s. 630.  
255 Uchwała SN z 9.06.1976 r., III CZP 46/75, OSNC 1976/9/184.  
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Choć Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje w sposób szczegółowy kwestie związane 

z powstaniem i sprawowaniem opieki prawnej, w polskim ustawodawstwie nie występuje 

opieka prawna ex lege. Do jej powstania zawsze niezbędne będzie wydanie przez sąd 

opiekuńczy stosownego orzeczenia o charakterze konstytutywnym, w którym wskazywana 

jest osoba zobowiązana do objęcia funkcji opiekuna. Zgodnie z art. 152 k.r.o. obowiązek 

wynikający z orzeczenia sądu opiekuńczego ma charakter cywilnoprawny i jest obwarowany 

sankcją odszkodowawczą na podstawie art. 415 i art. 471 k.c. oraz sankcją administracyjną 

– grzywną, na co wskazuje treść art. 598 § 1 w związku z art. 163 § 1 i art. 13 § 2 k.p.c.256 

Objęcie opieki powinno nastąpić niezwłocznie (art. 153 k.r.o.) przez złożenie przyrzeczenia 

wskazanego w art. 590 k.p.c. Po jego złożeniu sąd opiekuńczy wydaje opiekunowi 

zaświadczenie, które ten ostatni będzie zobowiązany zwrócić po ustaniu opieki lub 

zwolnieniu opiekuna (art. 591 k.p.c.).  

Dla właściwego sprawowania opieki niezbędny jest odpowiedni dobór osób, którym 

opieka prawna nad małoletnim zostanie powierzona, tj. osób, które mogą zagwarantować 

małoletniemu należyte wychowanie. Przede wszystkim osoba sprawująca nadzór musi być 

osobą dorosłą, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Ustawodawca  

w art. 148 k.r.o. wskazał negatywne przesłanki podmiotowe odnoszące się do osoby 

opiekuna. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu nie może być ustanowiona opiekunem osoba, 

która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw 

publicznych, a także osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie 

wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna (art. 148 § 1 i 2 k.r.o.). Opiekunem 

małoletniego nie może być ponadto ustanowiona osoba, która została pozbawiona władzy 

rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 

albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo 

popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której 

orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, 

edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się 

z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu 

(art. 148 § 1a k.r.o.). Art. 149 k.r.o. określa ponadto okoliczności, którymi sąd opiekuńczy 

winien się kierować dokonując wyboru osoby opiekuna. W Zaleceniach Kierunkowych 

z 1976 r. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że optymalnym rozwiązaniem byłoby powierzanie opieki 

 
256 L. Kociucki [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 152, Legalis 2019, nb 1, 

odczyt 18.01.2020 r. 
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małżonkom, ponieważ zapewnia to dziecku naturalne warunki rozwoju. Jednocześnie 

jednak zastrzegł, że nie jest to zasada bezwzględnie obowiązująca.  Zdaniem Sądu 

„Ustanowienie opieki jednoosobowej powinno mieć miejsce wtedy, gdy ze względu na 

szczególne okoliczności konkretnego wypadku jest to bardziej pożądane, np. gdy 

sprawowania opieki chce się podjąć samotna osoba, związana uczuciowo - najczęściej ze 

względu na pokrewieństwo - z małoletnim. Przyczyną ustanowienia opieki jednoosobowej 

mogą być także trudności jakie napotyka powierzenie jej małżonkom”257.  

Sprawowanie opieki, podobnie jak wykonywanie władzy rodzicielskiej, powinno 

odbywać się w taki sposób, aby zagwarantowana była realizacja zasady dobra dziecka, która 

stanowi kryterium rozstrzygające przy ustanawianiu opieki i orzekaniu przez sąd w czasie 

jej sprawowania. Zgodnie z art. 155 § 1 k.r.o. opiekun prawny sprawuje pieczę nad osobą 

i majątkiem małoletniego pozostającego pod opieką, a także jest uprawniony do jego 

reprezentacji. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie zastosowanie znajdują 

odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej. Podstawowy zakres praw i obowiązków 

opiekuna jest więc tożsamy z prawami i obowiązkami rodziców sprawującymi władzę 

rodzicielską (art. 95 § 1 k.r.o.), jeśli małoletni pozostający pod opieką zamieszkuje 

z opiekunem. W doktrynie zasadnie podkreśla się jednak, że stosując odpowiednio przepisy 

o władzy rodzicielskiej do opieki należy mieć na uwadze, iż rodzice są najbliższymi 

krewnymi dziecka, a zatem ze stosunku władzy rodzicielskiej wynikają dla nich prawa, które 

chronią również ich interes258. Czynnikiem znacząco odróżniającym sprawowanie opieki od 

wykonywania władzy rodzicielskiej jest wynikający z art. 155 § 1 k.r.o. obowiązek stałego 

nadzoru sądu opiekuńczego nad opiekunami. Rodzice co do zasady nie podlegają takiemu 

nadzorowi, chyba że wymaga tego troska o dobro dziecka. Ponadto inaczej niż rodzice, 

zgodnie z art. 156 k.r.o. opiekun jest zobowiązany do uzyskiwania zezwolenia sądu 

we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego – 

rodzice w tym zakresie muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego tylko, jeśli nie mogą w tym 

przedmiocie osiągnąć kompromisu. Ponadto opiekun zobowiązany jest informować 

o decyzjach w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego, jego 

rodziców, którzy uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego 

wychowaniu (art. 158 k.r.o.). 

 
257 Tamże. 
258 J. Gajda [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 155, Warszawa 2018, 

Legalis el., nb 1 – 16, odczyt 18.01.2020 r. 
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Jeśli opiekun nie wykonuje właściwie opieki, sąd opiekuńczy na podstawie art. 168 k.r.o. 

wydaje odpowiednie zarządzenia nadzorcze, które w odniesieniu do władzy rodzicielskiej 

mogą zostać uznane za odpowiednik zarządzeń określonych w art. 109 k.r.o. Ustawodawca 

nie określił przy tym katalogu zarządzeń nadzorczych jakie sąd opiekuńczy może wydać 

wobec opiekuna i małoletniego. Wynika z tego, że co do zasady sąd uprawniony jest do 

wydania każdego zarządzenia, jakie uzna za stosowne w okolicznościach danej sprawy.  

Opieka podobnie jak władza rodzicielska może wygasnąć lub ustać. Do ustania opieki 

dochodzi wówczas, gdy jej dalsze sprawowanie jest bezprzedmiotowe, tzn., gdy małoletni 

pozostający pod opieką osiągnął pełnoletność, gdy przywrócona została nad nim władza 

rodzicielska albo gdy małoletni zmarł259. Konsekwencją ustania opieki będzie jej 

wygaśnięcie. Ponadto do wygaśnięcia opieki dochodzi w związku z wydanym przez sąd 

orzeczeniem o zwolnieniu opiekuna z opieki. Orzeczenie tego rodzaju może być wydane 

przez sąd: 

1. na wniosek opiekuna z uwagi na ważne powody uniemożliwiające mu dalsze jej 

sprawowanie (art. 169 § 1 k.r.o.); 

2. z urzędu, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest 

niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, 

które naruszają dobro pozostającego pod opieką (art. 169 § 2 k.r.o.).  

4.4.3 Kurator 

Pojęcia kurateli nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ani w Kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym, ani w Kodeksie postępowania cywilnego, ani też w żadnej innej 

ustawie. W doktrynie wskazuje się na podobieństwa kurateli i opieki, które ostatecznie 

przesądziły o uregulowaniu obu tych instytucji w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym260. 

Mowa tu przede wszystkim o zakresie zadań jakie pełnią, tj. roztaczania pieczy nad osobami 

lub majątkiem osób, które nie mogą samodzielnie dbać o swoje interesy. Jednocześnie 

jednak zauważa się, że między opieką a kuratelą występują znaczące różnice. Opieka 

gwarantuje bowiem osobie, która pod nią pozostaje starania o całokształt jej spraw, 

tak osobistych jak i majątkowych, kuratela zabezpiecza natomiast interesy reprezentowane 

w konkretnym, często bardzo wąskim zakresie. Ponadto opieka dotyczy wyłącznie osób 

 
259 J. Gajda [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 170, Warszawa 2018, 

Legalis el., nb 1 – 5, odczyt 18.01.2020 r. 
260 Pod rządami ustawy z 27.06.1950 r. Kodeks rodzinny (Dz. U. z 1950 r., nr 34, poz. 308) oraz ustawy 

z 18.07.1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz. U. nr 34, poz. 311) instytucje te uregulowane były 

odrębnie – opieka w ramach Kodeksu rodzinnego, kuratela w ramach p.o.p.c. 
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fizycznych, dla których co do zasady ustanawiana jest na czas nieoznaczony, natomiast 

kuratela może dotyczyć także osób prawnych i zazwyczaj ustanawiana jest dla realizacji 

konkretnego celu. W końcu można też stwierdzić, że opieka jest co do zasady instytucją 

jednolitą, z wyjątkiem opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, natomiast 

w odniesieniu do kurateli zwraca się uwagę na jej niejednolitość i daleko idące 

zróżnicowanie261.  

Z uwagi na podobieństwo kurateli do opieki oraz jej niejednolitość regulacje 

kodeksowe odnoszące się do kurateli są bardzo ograniczone, a w nauce dominuje liberalna 

wykładnia art. 178 § 1 k.r.o., zgodnie z którą kuratora ustanawia się w przypadkach 

przewidzianych w ustawie, jeśli tylko jest to niezbędne dla ochrony praw jednostki lub 

interesu społecznego, niezależnie od tego czy podstawę ustanowienia kuratora stanowić 

będą przepisy prawa materialnego czy procesowego262. Na zróżnicowany charakter kurateli 

uwagę zwrócił także Sąd Najwyższy zaznaczając, że kuratela występuje w różnych działach 

prawa cywilnego oraz poza nim263. Możliwość jej ustanowienia przewidują bowiem nie 

tylko przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale również prawa cywilnego procesowego 

i materialnego.  

W świetle ustawodawstwa Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyróżnia się kuratelę: 

1. dla małoletniego powoda w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko nieżyjącemu 

mężowi matki (art. 70 § 2 k.r.o.), 

2. dla małoletniego powoda w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, 

jeżeli mężczyzna, który uznał ojcostwo, nie żyje (art. 82 § 3 k.r.o.), 

3. dla małoletniego powoda w sprawie o ustalenie ojcostwa, gdy domniemany ojciec 

nie żyje (art. 84 § 2 k.r.o.), 

4. dla małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską, jeżeli żadne z rodziców nie 

może go reprezentować (art. 99 k.r.o.), 

5. dla małoletniego, jeśli darczyńca lub spadkodawca zastrzegł, że przedmioty 

przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem 

sprawowanym przez rodziców i gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy 

(art. 102 k.r.o.), 

 
261 J. Ignatowicz [w:] J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz,  

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993 r., s. 713, por. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo 

rodzinne, Warszawa 2005 s. 365, G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 

178, I. Charakterystyka ogólna kurateli, Lex el., odczyt 28.01.2020 r. 
262 Tamże. 
263 Postanowienie SN z 14.12.1998r., III CKN 971/98, Lex nr 1215098. 

https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(70)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(82)par(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(84)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(99)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(102)&cm=DOCUMENT
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6. dla dziecka, w razie niewłaściwego wykonywania przez rodziców zarządu jego 

majątkiem (art. 109 § 3 k.r.o.), 

7. w sprawie o rozwiązanie przysposobienia, w przypadku śmierci przysposabiającego 

(art. 125 § 2 k.r.o.), 

8. dla małoletniego pozostającego pod opieką, jeśli wymaga tego jego dobro, do czasu 

objęcia opieki przez opiekuna (art. 147 k.r.o.), 

9. dla małoletniego, jeśli opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu 

opieki (art. 157 k.r.o.), 

10. dla małoletniego, jeśli opiekun nie może reprezentować osoby pozostającej 

pod opieką (art. 159 k.r.o.), 

11. dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, jeżeli jest to potrzebne 

do strzeżenia przyszłych praw dziecka (art. 182 k.r.o.), 

12. dla osoby niepełnosprawnej w przypadkach wskazanych w art. 183 § 1 k.r.o., 

13. dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić 

swoich spraw w przypadkach wskazanych w art. 184 § 1 k.r.o. 

W ramach Kodeksu cywilnego ustawodawca przewiduje możliwość ustanowienia 

kuratora dla: 

1. dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (art. 16 § 2 k.c.), 

2. dla osoby prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw z powodu braku 

powołanych do tego organów (art. 42 § 1 k.c.). 

Z kolei przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dają możliwość ustanowienia 

kuratora: 

1. dla strony niemającej zdolności procesowej w przypadkach określonych  

w art. 69 k.p.c., 

2. dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane, w myśl art. 143 k.p.c., 

3. w przypadku śmierci jednego lub obu małżonków w sprawach o unieważnienie 

małżeństwa (art. 447 § 1 k.p.c.) oraz o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa  

(art. 447 § 2 k.p.c.), 

4. w sprawie wszczętej z powództwa prokuratora: o ustalenie macierzyństwa lub 

ojcostwa, jeżeli osoby te nie żyją (art. 454 § 1 k.p.c.), o zaprzeczenie macierzyństwa, jeżeli 

kobieta oraz mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem jej 

macierzyństwa nie żyją (art. 454 § 11 k.p.c.), o zaprzeczenie ojcostwa męża matki dziecka, 

jeżeli ten nie żyje (art. 454 § 2 k.p.c.), o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dla 

mężczyzny, który uznał ojcostwo, ale już nie żyje (art. 454 § 3 k.p.c.), 

https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(109)par(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(125)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(147)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(157)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(182)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(183)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(184)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(16)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(42)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(69)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(143)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(447)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(447)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(454)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(454)par(1(1))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(454)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(454)par(3)&cm=DOCUMENT
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5. dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie (art. 556 § 1 k.p.c.), 

6. do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę (art. 666 § 1 k.p.c.), 

7. dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.), albo nie 

mającego zdolności procesowej (art. 818 § 1 k.p.c.), 

8. jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora 

spadku (art. 819 § 2 k.p.c.), 

9. po zajęciu wierzytelności, gdy należyte wykonanie praw dłużnika lub wierzyciela 

tego wymaga (art. 908 § 1 k.p.c.), 

10. celu dopilnowania praw osoby, której miejsce pobytu nie jest znane i której  

z powodu nieobecności nie można dokonywać doręczeń (art. 928 k.p.c.). 

Wymienione regulacje nie wyczerpują oczywiście katalogu przepisów, które 

przewidują możliwość ustanowienia kuratora, mając jednak na uwadze tematykę niniejszej 

pracy szczegółowej analizie poddana zostanie instytucja kuratora dla dziecka pozostającego 

pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców lub opiekunów nie może reprezentować 

(art. 99 i n. k.r.o.) oraz dla nasciturusa (art. 182 k.r.o.). Instytucje te omówione zostaną  

w kontekście regulacji art. 69 k.p.c. Nie ma bowiem wątpliwości, że zarówno kurator 

ustanowiony na mocy art. 99 k.r.o., art. 159 w związku z art. 99 k.r.o., jak i na podstawie 

art. 182 k.r.o. jest umocowany do reprezentowania małoletniego, a tym samym jest jego 

przedstawicielem ustawowym w rozumieniu art. 96 k.c.   

Jak zauważono powyżej przedstawicielami ustawowymi małoletniego pozostającego 

pod władzą rodzicielską są jego rodzice, którym przysługuje prawo do samodzielnej 

reprezentacji (art. 98 § 1 k.r.o.). Jeśli jednak żadne z rodziców nie może reprezentować 

dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, w postępowaniu cywilnym reprezentuje je 

kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy – kurator ad actum (art. 99 k.r.o). Mówiąc 

o niemożności reprezentacji dziecka przez rodziców należy mieć oczywiście na uwadze 

przepisy o wyłączeniu reprezentacji dziecka przez rodziców z uwagi na potencjalną 

sprzeczność interesów reprezentanta i reprezentowanego, tj. art. 98 § 2 k.r.o.264. Przepis art. 

99 i n. k.r.o. znajdą ponadto zastosowanie do przypadków określonych w art. 159 k.r.o. 

regulujących kwestię wyłączenia reprezentacji dziecka przez opiekuna prawnego – 

o powyższym wprost stanowi art. 99 § 3 k.r.o. 

Do 2019 r. Kodeks nie regulował szczegółowo kwestii związanych z wymogami, 

jakie winna spełniać osoba będąca kuratorem. Art. 99 k.r.o. miał wówczas następującą treść: 

 
264 Por. J. Słyk [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 99, Legalis 2019, 

nb 4 – 8, odczyt 31.01.2020 r. 

https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(556)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(666)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(802)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(818)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(819)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(908)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(928)&cm=DOCUMENT


142 

 

„Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą 

rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy”. Stan taki istniał, 

mimo że zarówno ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja o wykonywaniu praw 

dzieci, sporządzona w Strasburgu 25 stycznia 1996 r.265, jak i przyjęte 17 listopada 2010 r. 

przez Komitet Ministrów Rady Europy Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości 

przyjaznego dziecku266 wskazywały dość szczegółowo jakie wymogi winien spełniać 

kurator reprezentujący dziecko oraz jakie obowiązki spoczywają na nim względem 

małoletniego267.  Impulsem do działania dla ustawodawcy stały się dopiero orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., które wyraźnie wskazywały na konieczność podjęcia 

działań w celu usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych w kwestii 

reprezentacji małoletnich268. Orzeczenia te, choć dotyczące postępowań karnych, wywarły 

pozytywny wpływ także na ustawodawstwo cywilne. Pierwszy projekt nowelizacji 

art. 99 k.r.o. pochodzi z 2015 r.269 i stanowił bezpośrednią odpowiedź na treść 

wspomnianego powyżej postanowienia TK z 11 lutego 2014 r.270 W senackim projekcie 

ustawy proponowano wówczas nadanie art. 99 k.r.o. następującej treści: „§ 1 Jeżeli żadne 

z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, 

reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. § 2. Kuratorem może zostać 

ustanowiony adwokat lub radca prawny, a jeżeli stopień skomplikowania sprawy tego nie 

wymaga, także przedstawiciel organizacji pozarządowej posiadający wyższe wykształcenie 

prawnicze. § 3. Jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie dobro dziecka, kurator reprezentujący 

je w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym udziela rodzicom dziecka 

na piśmie niezbędnych informacji o przebiegu tego postępowania i podjętych w jego toku 

czynnościach.”. Projektowane wówczas rozwiązania można uznać za spełniające minimum 

wymagań stawianych kuratorowi reprezentującego małoletniego na gruncie prawa 

międzynarodowego. Nadal jednak nie realizowały one wszystkich założeń Wytycznych  

z 17 listopada 2010 r., nie wskazywały bowiem między innymi jakie obowiązki względem 

osoby małoletniej ma kurator, co wydaje się elementem niezbędnym dla zapewnienia 

dziecku należytej realizacji jego praw. Ostatecznie projekt ten nie został jednak uchwalony.  

 
265 Dz. U. z 2000 r., nr 107, poz. 1128. 
266 https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-

01aa75ed71a1 
267 Więcej na ten temat patrz: pkt 5.2.  
268 Por. postanowienie TK z 11.02.2014 r., S 2/14, OTK Seria A 2014 nr 2, poz. 19 oraz wyrok TK 

z 21.01.2014 r., SK 5/12, OTK Seria A 2014 nr 1, poz. 2.  
269 Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, druk senacki 739, 739S,  

druk sejmowy nr 3105, Sejm VII kadencji) 
270 S 2/14, OTK Seria A 2014 nr 2. 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25006488&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1
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Na potrzebę znowelizowania art. 99 k.r.o. między innymi poprzez rozszerzenie 

katalogu spraw, w których kurator reprezentujący małoletniego winien być ustanawiany oraz 

określenie kwalifikacji jakie winien posiadać podmiot pełniący funkcję takiego kuratora 

wskazywali także w piśmie z 27 czerwca 2016 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, 

Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich271. Rzecznicy trafnie zauważali, że 

obowiązujące wówczas regulacje były niezgodne nie tylko z treścią powoływanego 

postanowienia TK, ale również niespójne z Europejską Konwencją o wykonywaniu praw 

dziecka i Wytycznymi Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru 

sprawiedliwości przyjaznego dziecku. Odwołując się do wspomnianego powyżej, 

ostatecznie nieuchwalonego senackiego projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego podkreślali, że dla zapewnienia dziecku profesjonalnej reprezentacji 

niezbędne jest określenie wymagań jakie winna spełniać osoba będąca kuratorem 

reprezentującym dziecko. Zasadnie zwracano też uwagę na słabszą względem pozostałych 

uczestników postępowania, pozycję osób małoletnich w postępowaniu sądowym, 

podkreślając przy tym, że już w 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka sygnalizował 

nieprawidłowości w działaniach kuratorów272, których rola w postępowaniach cywilnych 

prowadzonych z udziałem małoletnich ciągle wzrasta z uwagi na wykładnię art. 98 § 1 k.r.o. 

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wskazywał bowiem, że do wyłączenia reprezentacji 

dziecka przez rodziców, a tym samym konieczności ustanowienia kuratora reprezentującego 

interesy dziecka w sprawie, dochodzi wówczas, gdy istnieje choćby tylko hipotetyczna 

możliwość sprzeczności interesów rodzica i dziecka w postępowaniu.  

Rzecznik Praw Dziecka w informacji o działalności RPD za rok 2016273 podał, że 

w odpowiedzi na powyższe pismo Minister Sprawiedliwości wskazał, iż trwają prace nad 

zmianami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a przepisy dotyczące kwalifikacji jakie 

powinien posiadać kurator zostaną zmodyfikowane przy najbliższej nowelizacji Kodeksu274. 

Ostatecznie nowelizacji art. 99 k.r.o. dokonano trzy lata później, ustawą z 16 maja 2019 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego275, która weszła w życie 20 września 2019 r. Rzeczona nowelizacja co do zasady 

dostosowała regulację dotyczącą kuratora reprezentującego małoletniego w postępowaniu 

 
271 Pismo RPO IV.7021.72.2016.BB, pismo RPD ZSR.422.23.2016.MD 
272 Tamże, s. 8 – 9.  
273 http://bip.brpd.gov.pl/sites/default/files/Informacja_o_dzialalnosci_RPD_2016.pdf, odczyt 

31.01.2020 r. 
274 Tamże, s. 74 – 76.  
275 Dz.U. z 2019 r., poz. 1146. 

http://bip.brpd.gov.pl/sites/default/files/Informacja_o_dzialalnosci_RPD_2016.pdf
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sądowym tak do wymogów wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny, jak i do 

ustawodawstwa międzynarodowego. Uzasadnienie ustawy nowelizującej odwołuje się co 

prawda przede wszystkim do regulacji z zakresu prawa karnego, nie ma jednak wątpliwości, 

że przepis art. 99 i n. k.r.o. znajdują zastosowanie także w postępowaniu cywilnym, w tym 

w postępowaniu nieprocesowym.  

Jak trafnie zauważa się w doktrynie aktualne brzmienie art. 99 k.r.o. wyraźnie 

wyróżnia instytucję kuratora reprezentującego małoletniego w sprawie, od innych rodzajów 

kurateli. Ustawodawca konsekwentnie posługuje się pojęciem „kurator reprezentujący 

dziecko” we wszystkich przepisach regulujących tą instytucję. Wydaje się, że zabieg taki 

stanowi odpowiedź na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone 

w przywoływanym już postanowieniu z 11 lutego 2014 r.276 i pozwala jednocześnie na jasne 

określenie zadań i kompetencji osób pełniących funkcję kuratora reprezentującego dziecko. 

Jak słusznie wskazuje J. Słyk dzięki przeprowadzonym zmianom nie ma już potrzeby przy 

ustalaniu zasad pełnienia tej funkcji odwoływania się do przepisów Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego dotyczących kurateli, a tym samym nie ma już potrzeby sięgania do 

dyspozycji art. 178 § 2 k.r.o., a następnie art. 155 § 2 k.r.o. Do instytucji kuratora 

reprezentującego małoletniego zastosowanie znajdują zatem wyłącznie te przepisy 

regulujące władzę rodzicielską, opiekę i kuratelę, do których ustawodawca wprost odwołał 

się w art. 99 § 3 k.r.o.277 

Kurator reprezentujący małoletniego ustanawiany jest przez sąd opiekuńczy 

i zastępuje w tym zakresie rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego. Zgodnie 

z dyspozycją art. 991 § 1 k.r.o. co do zasady funkcję tę może pełnić adwokat lub radca 

prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka, tego samego 

rodzaju lub rodzajowo odpowiadających sprawie, w której wymagana jest reprezentacja 

dziecka lub ukończył szkolenie dotyczące zasad reprezentacji dziecka, praw lub potrzeb 

dziecka. Wymagania dotyczące kwalifikacji kuratora, tj. wykonywanie zawodu adwokata 

lub radcy prawnego nie nastręczają żadnych wątpliwości i muszą być ocenione pozytywnie. 

Rozwiązanie takie ma przyczynić się do zagwarantowania małoletniemu profesjonalnej 

reprezentacji jego interesów, umacniając tym samym jego pozycję w postępowaniu. Nie ma 

bowiem wątpliwości, że w okresie przed nowelizacją, gdy kuratorem małoletniego były 

zazwyczaj osoby nieposiadające w ogóle wykształcenia prawniczego, jakość reprezentacji 

 
276 S 2/14, OTK Seria A 2014 nr 2. 
277 Por. J. Słyk, art. 99 [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 99,  

Legalis 2019, nb 1 – 3, odczyt 31.01.2020 r. 
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dziecka, a tym samym poziom troski o właściwą ochronę jego praw, mogły budzić 

wątpliwości. Obecnie, poprzez wprowadzenie generalnej zasady zastępstwa małoletniego 

w postępowaniu przez kuratora będącego radcą prawnym lub adwokatem problem ten 

został, przynajmniej teoretycznie, rozwiązany. Wątpliwości budzi jednak dalsza treść 

powołanego przepisu, w której ustawodawca jako kwalifikacje kuratora reprezentującego 

dziecko wymienia: „szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka, tego samego rodzaju 

lub rodzajowo odpowiadających sprawie, w której wymagana jest reprezentacja dziecka lub 

ukończenie szkolenia dotyczącego zasad reprezentacji dziecka, praw lub potrzeb dziecka”. 

Z uwagi na daleko idącą nieprecyzyjność ustawodawcy we wskazanym zakresie, wydaje się, 

że rolą sądu opiekuńczego będzie każdorazowe, odrębne dla każdej sprawy, rozważenie 

kwestii takich jak doświadczenie zawodowe pełnomocnika profesjonalnego, jego 

specjalizacja zawodowa, ukończone dodatkowe studia, kursy i szkolenia. Sąd winien mieć 

na uwadze troskę o dobro dziecka i rzeczywisty cel omawianej regulacji, 

tj. zagwarantowanie małoletniemu wysokiej jakości reprezentacji w sprawie. Ustawodawca 

nie precyzuje bowiem ani jakiego rodzaju szkolenia winien ukończyć pełnomocnik mający 

pełnić funkcję kuratora reprezentującego dziecko, ani kto jest uprawniony do 

przeprowadzania takich kursów, ani też co należy rozumieć pod pojęciem „spraw tego 

samego rodzaju lub rodzajowo odpowiadających sprawie, w której wymagana jest 

reprezentacja dziecka”. Wydaje się, że w przypadku spraw spadkowych, dla spełnienia 

ostatniej przesłanki, tj. prowadzenia „spraw tego samego rodzaju …” wystarczające byłoby 

doświadczenie pełnomocnika w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Obecnie 

nie istnieją jednak żadne rejestry, w których poszczególni pełnomocnicy mogliby 

deklarować swoje specjalizacje. Być może celowe byłoby tworzenie przez prezesów sądów 

okręgowych lub samorządy zawodowe list pełnomocników, na wzór list biegłych sądowych, 

w których pełnomocnicy mogliby określać dziedziny prawa, w których się specjalizują. 

W przypadku braku jasnej deklaracji ze strony pełnomocników co do ich specjalizacji 

omawiany wymóg z art. 99 k.r.o. będzie bowiem w istocie przepisem martwym. Trudno 

także ocenić jak zweryfikować predyspozycje pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniach spadkowych osób małoletnich. Być może wskazanie takie jest adekwatne 

dla postępowań z zakresu prawa karnego, gdzie niejednokrotnie dziecko bierze udział 

w sprawie w charakterze osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W przypadku postępowań 

cywilnych weryfikacja tej przesłanki będzie niewątpliwie nastręczać trudności. Nie można 

także wykluczyć, że w praktyce sądy opiekuńcze dokonując wyboru kuratora do 

reprezentowania osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych będą skupiać się przede 
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wszystkim na wymogu pełnienia tej funkcji przez pełnomocnika profesjonalnego, 

pozostawiając wskazanie konkretnej osoby pełnomocnika właściwemu samorządowi. 

Wydaje się bowiem, że w obecnym stanie prawnym to właśnie samorządy adwokackie 

i radcowskie posiadają najbardziej pełne informacje co do specjalizacji i predyspozycji 

pełnomocników do pełnienia tego rodzaju funkcji.  

Regulacja art. 991
 § 1 k.r.o. nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. 

Ustawodawca dopuszcza bowiem, aby w przypadku spraw nieskomplikowanych, zwłaszcza 

gdy sąd opiekuńczy określi szczegółowo treść czynności, kuratorem reprezentującym 

dziecko została inna osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze i wykazująca 

znajomość potrzeb dziecka (art. 991 § 2 zd. 1 k.r.o.). Tym samym ustawodawca wychodzi 

z założenia, że istnieje taki katalog spraw, w których dla właściwej reprezentacji dziecka 

wystarczające będzie ukończenie przez kuratora studiów prawniczych. Podobnie jednak jak 

w przypadku omówionego art. 991 § 1 k.r.o. w gestii sądu pozostawiono ocenę „stopnia 

skomplikowania sprawy” oraz ocenę znajomości potrzeb dziecka przez kandydata do 

pełnienia funkcji kuratora, ponownie nie określając skąd sąd ma czerpać wiedzę o drugiej 

z ww. przesłanek. Najdalej idące odstępstwo od zasady profesjonalnej reprezentacji 

małoletniego zawarto w art. 991 § 2 zd. 2 k.r.o. Przepis ten dopuszcza bowiem, aby 

kuratorem małoletniego została ustanowiona osoba nieposiadająca wyższego wykształcenia 

prawniczego, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności sprawy. W projekcie ustawy 

wyjaśnia się, że mówiąc o szczególnych okolicznościach, ustawodawca miał na uwadze 

sytuacje, w których kuratorem może zostać ustanowiona osoba bliska dla małoletniego. 

W praktyce częste są bowiem przypadki, gdy kuratorem ustanawia się krewnych lub inne 

osoby, które choć nie są ani rodzicem, ani opiekunem prawnym małoletniego, mogą zostać 

uznane za osobę dla niego bliską, która z uwagi na znajomość dziecka, niezależnie od 

posiadanego wykształcenia, jest w stanie zagwarantować mu najlepszą reprezentację jego 

praw w postępowaniu.  

Rozważając zasadność stosowania na gruncie postępowań spadkowych jednej 

z wyżej omówionych regulacji dotyczących osoby kuratora reprezentującego dziecko, 

wydaje się, że choć co do zasady sprawy spadkowe zazwyczaj nie mają ani 

skomplikowanego, ani złożonego charakteru, zasadne byłoby przyjmowanie, 

że w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku, małoletniego winien 

reprezentować kurator, spełniający wymogi określone w art. 991 § 1 k.r.o. Przeprowadzone 

przez autorkę badania wykazały bowiem, że osoby nieposiadające wykształcenia 

prawniczego i nie dysponujące należytym rozeznaniem w tym zakresie z uwagi na 
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niezrozumienie instytucji takich jak: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza, złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku, 

uzyskanie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego, itp. mogą swoim zachowaniem generować negatywne skutki prawne dla 

osoby małoletniej278.  

Kurator reprezentujący małoletniego podlega takim samym ograniczeniom jak 

rodzice (art. 95 § 3 i 4 k.r.o.) oraz opiekunowie (art. 154 k.r.o.). Ponadto mając na uwadze, 

że po nowelizacji art. 991 k.r.o. ustanawia zasadę profesjonalnej reprezentacji małoletniego 

w sprawie, tj. wykonywanej przez radcę prawnego lub adwokata, należy przyjąć, że kuratora 

reprezentującego małoletniego będącego pełnomocnikiem profesjonalnym, obowiązują 

wyższe standardy w zakresie reprezentacji dziecka, niż wynikająca z orzecznictwa SN 

„maksymalna staranność” dotycząca reprezentacji wykonywanej przez rodziców279. Kurator 

reprezentujący dziecko, będący jednocześnie adwokatem lub radcą prawnym posiada 

bowiem zdecydowanie większe doświadczenie i wiedzę, które z założenia mają 

zagwarantować lepszą ochronę praw osoby małoletniej. Takie rozwiązanie pozwala 

połączyć w jednej osobie de facto dwie role, tj. przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika 

profesjonalnego. Dlatego zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że dla oceny 

prawidłowości działań kuratora ustanowionego na podstawie art. 991 § 1 k.r.o. należy brać 

pod uwagę standardy przyjmowane dla oceny działań pełnomocników profesjonalnych. Sąd 

opiekuńczy w przypadku reprezentacji dziecka wykonywanej przez kuratora nie dysponuje 

takimi narzędziami kontroli jak choćby w przypadku opiekuna, który zobowiązany jest 

między innymi do składania sprawozdań z zarządu (art. 166 i 167 k.r.o.). Nie oznacza to 

jednak, że działalność kuratora reprezentującego dziecko nie podlega żadnemu nadzorowi. 

Przede wszystkim sąd może domagać się od kuratora, zgodnie z art. 165 § 2 k.r.o. złożenia 

wyjaśnień i przedłożenia dokumentów związanych z reprezentacją dziecka. Ponadto sąd 

władny jest wydawać zarządzenia korygujące, o treści adekwatnej do stanu konkretnej 

sprawy (art. 168 k.r.o.). 

Inaczej niż w przypadku pełnomocników, kurator co do zasady powinien 

reprezentować interesy tylko jednego dziecka. Jeśli zatem w sprawie występuje więcej niż 

jeden małoletni, wobec którego zachodzą podstawy do wyłączenia reprezentacji rodziców 

lub opiekunów prawnych, co do zasady należy ustanowić jednego kuratora dla każdego 

 
278 Więcej na ten temat m.in. ppkt 3.4. i 4.8.  
279 Postanowienie SN z 12.12.2000 r., V CKN 1751/00, Lex nr 1635378. 
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małoletniego280. Koncepcja ta musi być uznana za trafną w sytuacji, gdy między małoletnimi 

występuje konflikt interesów. Niecelowe byłoby bowiem np. wyłączanie reprezentacji 

rodziców na podstawie art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o. i jednoczesne ustanawianie jednego kuratora 

dla reprezentacji interesów rodzeństwa. Dlatego, jeśli między małoletnimi występuje choćby 

teoretyczna możliwość powstania konfliktu interesów, np. w sprawie o stwierdzenie nabycia 

spadku na podstawie testamentu własnoręcznego, zasadne będzie ustanowienie tylu 

kuratorów ilu małoletnich winno być przez nich reprezentowanych w sprawie. A contrario 

można przyjąć, że dopuszczalne jest ustanowienie jednego kuratora reprezentującego 

interesy kilkorga małoletnich w sprawie, jeśli nie zachodzi między nimi sprzeczność 

interesów.  

Jak zaznaczono powyżej rolą kuratora ad actum jest troska o interesy małoletniego. 

Dlatego też mocą art. 99 § 2 k.r.o. ustawodawca uprawnił kuratora reprezentującego dziecko 

do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie 

zaskarżania i wykonywania orzeczenia. Należy zatem przyjąć, że kurator może zainicjować 

postępowania tak przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. Wydaje się, że dopuszczalne 

będzie także inicjowanie przez kuratora postępowania kasacyjnego, zwłaszcza 

że w przypadku ustanowienia kuratorem radcy prawnego lub adwokata, nie będzie potrzeby 

ustanawiania dla małoletniego pełnomocnika profesjonalnego do reprezentowania go 

w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Art. 871 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

wyłącza bowiem przymus adwokacko – radcowski, między innymi dla uczestników 

postępowania, których przedstawicielem ustawowym jest jeden z podmiotów 

wymienionych w tym przepisie, np. adwokat lub radca prawny. Kurator reprezentujący 

dziecko w sprawie nie posiada jednak pełnej swobody w tym zakresie. Ciągle aktualna 

pozostaje bowiem teza o konieczności uzyskiwania przez kuratora zezwolenia sądu 

opiekuńczego na dokonanie wszystkich ważniejszych spraw dotyczących 

reprezentowanego. Tym samym uprawnienia kuratora ustanowionego na podstawie  

art. 99 k.r.o. są mniejsze, niż uprawnienia rodziców w zakresie reprezentacji dziecka, rodzice 

bowiem są zobligowanie do uzyskania zgody sądu opiekuńczego na dokonanie czynności 

przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego (art. 101 § 3 k.r.o.). Kurator 

natomiast, tak jak opiekun, musi uzyskać zgodę na dokonanie wszystkich ważniejszych 

spraw dotyczących podopiecznego. Wydaje się natomiast, że zwrot „wszystkie ważniejsze 

sprawy dotyczące podopiecznego” użyty w art. 156 k.r.o. obejmuje szerszy zakres 

 
280 Postanowienie SN z 9.09.1997 r., I CKU 13/97, Lex nr 32373. 
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czynności, niż wynika to z art. 101 § 3 k.r.o. W tym kontekście należy zwrócić uwagę 

między innymi na stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z 23 lipca 

1998 r.281, w którym wskazano, że kurator reprezentujący dziecko w sprawie o dział spadku 

nie jest uprawniony do podejmowania czynności procesowych prowadzących do 

pozbawienia reprezentowanego dziecka spłaty należnego mu udziału spadkowego. 

Czynności takie Sąd Najwyższy zasadnie uznał za przekraczające zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego, dlatego też dla ich dokonania niezbędne jest uzyskanie zgody sądu 

opiekuńczego282.  

Znowelizowane przepisy o kuratorze reprezentującym małoletniego określają także 

wzajemne obowiązki kuratora i rodziców małoletniego, a także obowiązki kuratora 

względem reprezentowanego. Zgodnie z art. 992 § 1 k.r.o. kurator reprezentujący dziecko 

między innymi w postępowaniu sądowym ma obowiązek udzielania na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej temu z rodziców dziecka, które nie 

uczestnicy w postępowaniu, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie dobro dziecka. 

Ustawodawca określa zatem zarówno formę udzielenia informacji, jak i podstawy ich 

udzielania, jednocześnie wskazując granicę uprawnień rodzica do uzyskania informacji, tj. 

dobro dziecka. Wydaje się zatem, że wolą ustawodawcy było z jednej strony, umożliwienie 

rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej przy jednoczesnej trosce o dobro 

małoletniego, które bez wątpienia stanowi wartość nadrzędną wszelkich regulacji Kodeksu. 

Gwarancją prawidłowego wywiązywania się przez kuratora z tego obowiązku jest forma 

udzielania informacji, która pozwala sądowi na stosunkowo łatwą kontrolę charakteru 

wiadomości przekazanych rodzicom. Jest to szczególnie istotne w tych sprawach, w których 

sprzeczność interesów jednego z rodziców i dziecka jest oczywista, a informacje 

pozyskiwane na podstawie tego przepisu mogłyby być wykorzystywane przeciwko 

małoletniemu w postępowaniu sądowym.  

Ustawodawca mocą art. 992 § 1 zd. 2 oraz § 2 k.r.o. zapewnił kuratorowi dostęp do 

informacji o dziecku, jego stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej i środowisku niezbędnych do 

prawidłowej reprezentacji. W postępowaniach spadkowych dane takie mogą być 

szczególnie istotne w sprawach o dział spadku czy stwierdzenie nabycia spadku, w których 

podejmowane są często kluczowe dla przyszłości dziecka decyzje finansowe. Uzyskanie 

dostępu do takich informacji pozwoli nie tylko kuratorowi podjąć właściwą decyzję co do 

 
281 III CKU 34/98, Lex nr 1232690. 
282 Więcej na ten temat patrz ppkt 5.6. 
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strategii procesowej, ale również wystąpić do sądu opiekuńczego ze stosownym wnioskiem 

o wyrażenie zgody na dokonanie ważniejszych spraw dotyczących podopiecznego. Co 

ważne, wiadomości, które kurator reprezentujący dziecko powziął ze względu na 

wykonywane czynności, z wyjątkiem wiarygodnych informacji o przestępstwach 

popełnionych na szkodę dziecka, jest obowiązany zachować w tajemnicy. W przypadku, gdy 

kuratorem reprezentującym dziecko został ustanowiony adwokat lub radca prawny, 

tajemnica ta stanowi tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o 

adwokaturze283 lub ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych284. 

Dążąc do zmiany roli dziecka w postępowaniu sądowym i starając się urzeczywistnić 

jego wpływ na losy postępowania ustawodawca mocą art. 992 § 3 k.r.o. nałożył na kuratora 

reprezentującego dziecko obowiązek nawiązania z dzieckiem kontaktu i udzielania mu 

informacji o przebiegu postępowania i podejmowanych w nim czynnościach, a także 

konsekwencjach jakie działania te niosą ze sobą. Ponadto kurator jest zobowiązany do 

poinformowania dziecka o sposobie zakończenia postępowania i jego sytuacji prawnej. 

Wszystkie te informacje winny być przekazane dziecku, jeśli pozwala na to jego rozwój 

umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości, w sposób dla niego zrozumiały i dostosowany 

do stopnia jego rozwoju. W tym właśnie przypadku kluczowe będą umiejętności kuratora 

w zakresie komunikacji z dzieckiem, znajomości jego praw i potrzeb, o których stanowi  

art. 991 § 1 k.r.o. Ważne jest bowiem, aby kurator potrafił kompleksowo, fachowo 

a jednocześnie prosto i zrozumiale dla dziecka przekazać mu te dane, które są dla niego 

istotne, wyjaśniając ewentualne obawy dziecka związane ze sprawą.  

Końcowo wskazać należy także, że orzeczenie o ustanowieniu kuratora na podstawie 

art. 99 k.r.o. staje się skuteczne z chwilą ogłoszenia (art. 578 § 1 k.p.c.). Co do zasady rola 

kuratora reprezentującego dziecko jest ściśle określona, sąd ustanawia bowiem kuratora do 

prowadzenia konkretnej sprawy lub dokonania określonej czynności, dlatego też kuratela 

wygasa z mocy prawa, z chwilą ukończenia czynności powierzonej kuratorowi 

(art. 180 § 2 k.r.o.). W takiej sytuacji nie ma potrzeby wydania przez sąd odrębnego 

orzeczenia w tym przedmiocie. Kuratorowi po zakończeniu reprezentacji dziecka należne 

jest wynagrodzenie ustalane zgodnie z art. 993 k.r.o. Wydaje się, że wolą ustawodawcy było 

zaliczanie, w sprawach cywilnych, a zatem także w sprawach spadkowych, wynagrodzenia 

kuratora do kosztów postępowania (art. 520 k.p.c.), uznając, że stanowi ono wydatek 

w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

 
283 Dz.U. z 2019 r. poz. 1513 i 1673. 
284 Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1673 
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cywilnych285. Rozwiązanie takie budzi jednak wątpliwości przedstawicieli doktryny, którzy 

wskazują, że powyższe przepisy określają zasady ponoszenia kosztów przez uczestników 

postępowania286. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego kuratorowi 

reprezentującego adekwatne wydają się być przepisy rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu 

wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej287. 

4.4.4 Kurator ventris  

Jak wskazano na wstępie niniejszej pracy nie powinien budzić wątpliwości fakt, że 

status prawny embrionu powstałego w drodze naturalnej prokreacji i in vitro są tożsame. 

Mając na uwadze zasadę pewności obrotu oraz obowiązujący stan prawny na gruncie 

niniejszej pracy za zasadną uznano koncepcję, zgodnie z którą o nascitursie można mówić 

dopiero od chwili implementacji zarodka do organizmu matki288. Ponadto podzielono pogląd 

o warunkowej zdolności prawnej i sądowej nasciturusa w sprawach spadkowych. 

Niezależnie jednak od tego nie ma wątpliwości, że nasciturus nie posiada zdolności 

procesowej. Dostrzegając potrzebę ochrony przyszłych praw dziecka poczętego, ale jeszcze 

nienarodzonego ustawodawca w art. 182 k.r.o. przewidział możliwość ustanowienia 

kuratora do strzeżenia przyszłych praw dziecka (kurator ventris). Nie ma przy tym 

wątpliwości, że kurator ustanowiony na podstawie art. 182 k.r.o. może reprezentować 

interesy nasciturusa w postępowaniach spadkowych. Przyjęcie koncepcji o warunkowej 

zdolności prawnej i sądowej nasciturusa w postępowaniach spadkowych, pozwala także na 

uznanie, że kurator ventris jest w istocie przedstawicielem ustawowym nasciturusa 

w postępowaniach spadkowych, w których dokonuje czynności procesowych w jego 

imieniu i na jego rzecz.   

Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo i rzeczowo do ustanowienia kuratora 

ventris jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu matki  

(art. 599 k.p.c.). Zakres umocowania kuratora i czas na jaki udzielone jest mu umocowanie 

wynika z dyspozycji powołanego art. 182 k.r.o. Sąd każdorazowo w postanowieniu 

o ustanowieniu kuratora określa jednak zakres jego uprawnień kierując się przy tym 

okolicznościami sprawy, tj. przyczynami dla jakich kurator został ustanowiony289. 

 
285 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 785.  
286 J. Słyk, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 993, Legalis 2019, nb 

2, odczyt 2.02.2020 r. 
287 Dz.U. z 2018 r., poz. 536. 
288 Więcej na ten temat patrz ppkt 1.3. 
289 A. Sobota, Nasciturus jako strona …, s. 58. 
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Postanowienie sądu stanowi podstawę do wydania kuratorowi ventris zaświadczenia 

w trybie art. 604 k.p.c., którym legitymuje się on podejmując działania w imieniu 

nasciturusa (art. 68 k.p.c.). Kurator ventris sprawuje pieczę nad przyszłymi prawami dziecka 

poczętego, ale nienarodzonego, od momentu udzielenia mu umocowania do chwili 

urodzenia się dziecka. 

Podejmując decyzję o wyborze konkretnej osoby lub osób, które będą jako kuratora 

ventris reprezentować interesy dziecka poczętego, ale nienarodzonego sąd kieruje się 

przepisami o wyborze opiekuna, tj. art. 149 § 1 w związku z art. 178 § 2 k.r.o. Co do zasady 

zatem kuratorem winna być ustanowiona osoba wskazana przez matkę lub ojca290, 

względnie z uwagi na odpowiednie stosowanie powołanych przepisów do kuratora ventris, 

męża matki. W praktyce najczęściej kuratorem nasciturusa ustanawiana jest matka, bądź 

mąż matki, co niewątpliwie, należy uznać za rozwiązanie zasadne, zwłaszcza że w chwili 

urodzenia się dziecka uprawnienia kuratora ustanowionego na mocy art. 182 k.r.o. ustają 

i dalsza piecza nad małoletnim sprawowana jest przez jego rodziców wykonujących władzę 

rodzicielską (art. 92 k.r.o.). Udzielenie umocowania matce, jej mężowi lub obojgu pozwoli 

na zachowanie ciągłości co do podmiotu uprawnionego do reprezentacji nasciturusa 

a następnie małoletniego. Należy jednak pamiętać, że kuratorem ventris nie powinna zostać 

ustanowiona osoba, co do której istnieje ryzyko choćby potencjalnego tylko konfliktu 

interesów z małoletnim. Wydaje się zatem, że dokonując wyboru osoby kuratora sąd winien 

mieć na uwadze dyspozycję art. 98 § 2 k.r.o. i ukształtowane na jego tle orzecznictwo.  

Zgodnie z art. 156 w związku z art. 178 § 2 k.r.o. kurator powinien uzyskać zgodę 

sądu na dokonanie wszelkich ważniejszych czynności w sprawach dotyczących osoby 

dziecka lub jego majątku. Reprezentując interesy nasciturusa kurator ma prawo składać za 

niego oświadczenia woli oraz inicjować postępowania mające na celu ochronę praw dziecka 

poczętego, ale nienarodzonego. Do najczęściej inicjowanych postępowań sądowych zalicza 

się: żądanie zabezpieczenia spadku albo zapisu windykacyjnego (art. 633 i n. k.p.c.), 

zabezpieczenia dowodów (art. 310 i n. k.p.c.), zabezpieczenie przyszłych roszczeń 

procesowych291. Można zatem pokusić się o tezę, że działania kuratora ventris mają przede 

 
290 Jak trafnie zauważa G. Jędrejek w przypadku ojca przepis art. 149 § 1 k.r.o. doznaje pewnych 

ograniczeń, ponieważ wynikające z art. 62 § 1 k.r.o. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 

aktualizuje się dopiero w chwili urodzenia dziecka. Jeszcze bardziej problematyczne będzie stosowanie 

powyższej regulacji w stosunku do ojca dziecka, jeśli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim. 

Rozwiązaniem wydaje się być tutaj dokonanie uznanie ojcostwa na podstawie art. 75 § 1 k.r. i o., które możliwe 

jest także wobec dziecka poczętego. Tak: G. Jędrejek, Kodek rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, 

Art. 182, Lex el., nb 4, odczyt 22.12.2019 r.  
291 A. Sobota, Nasciturus jako strona …, s. 56. 
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wszystkim zmierzać do ochrony praw, z których dziecko będzie mogło skorzystać po 

urodzeniu. Dążąc do tego kurator inicjuje ww. postępowania lub podejmuje w imieniu 

dziecka niezbędne czynności procesowe. Przedstawiciele doktryny wskazują także, że skoro 

celem jest „strzeżenie przyszłych praw dziecka”, kurator nie może odrzucić w imieniu 

dziecka poczętego spadku292. Część przedstawicieli doktryny uważa taką ocenę uprawnień 

kuratora, w kontekście możliwości odrzucenia spadku w imieniu dziecka poczętego, ale 

nienaradzonego za kontrowersyjne293. Wydaje się jednak, że jest to uwaga nietrafna. Przepis 

art. 927 § 2 k.c. jasno bowiem stanowi, że dziecko może być spadkobiercą, jeśli urodzi się 

żywe. Losy nasciturusa aż do momentu jego narodzin są natomiast trudne do przewidzenia. 

Już zatem tylko z uwagi na treść powołanej regulacji należy uznać, że kurator nie może 

odrzucić spadku w imieniu dziecka poczętego, ale nienarodzonego, nawet za zgodą sądu, 

bowiem formalnie, aż do momentu urodzenia nie można zaliczać tego dziecka do grona 

spadkobierców. Art. 927 § 2 k.c. uzależnia bowiem powyższe od faktu urodzenia się dziecka 

żywego, co możliwe będzie do stwierdzenia dopiero po jego narodzinach, kiedy to 

w przypadku urodzenia żywego rozpocznie swój bieg termin do złożenia przez małoletniego 

oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku. Jeśli jednak postępowanie o stwierdzenie 

nabycia spadku toczy się przed wszczęciem postępowania, w imieniu małoletniego 

w sprawie winien brać udział kurator, którego rolą będzie podejmowanie czynności 

zabezpieczających prawa nasciturusa294. Samo postępowanie winno natomiast zostać 

zawieszone do chwili rozwiązania ciąży. W tym kontekście na uwagę zasługują rozważania 

G. Matusika, który trafnie zauważa, że w postępowaniu cywilnym nie istnieją przepisy, które 

mogłyby stanowić podstawę zawieszenia postępowania z „uwagi na oczekiwania 

wyjaśnienia, czy dziecko urodzi się żywe”. Słuszna wydaje się też przyjęta przez autora 

koncepcja, że w takiej sytuacji sąd winien zobowiązać uczestników postępowania do 

dostarczenia aktu urodzenia dziecka albo zaświadczenia o ustaniu ciąży pod rygorem 

zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.295 

Nie ma przy tym wątpliwości, że do chwili narodzin nasciturusa sprawa o stwierdzenie 

nabycia spadku nie może zostać prawomocnie rozstrzygnięta, co zasadniczo uniemożliwia 

toczenie także innych sporów z zakresu postępowania spadkowego – do ich zainicjowania 

zasadniczo niezbędne będzie bowiem postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.  

 
292 G. Jędrejek, Kodek rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 182, Lex el., nb 5, odczyt 

22.12.2019 r. 
293 A. Sobota, Nasciturus jako strona …, s. 57. 
294 Tamże, s. 56 – 57 oraz G. Matusik, Pozycja prawna kuratora ustanowionego (…), s. 106 – 111.  
295 G. Matusik, Pozycja prawna kuratora ustanowionego (…), s. 109.  
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4.5 Wyłączenie przedstawicielstwa ustawowego reprezentantów osoby małoletniej 

4.5.1 Uwagi ogólne na tle art. 98 § 2 k.r.o. 

Art. 98 § 2 k.r.o. określa sytuacje, w których z uwagi na troskę o dobro dziecka 

wyłączona jest możliwość przedstawicielstwa ustawowego rodziców. Mowa tu 

o czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod władzą rodzicielską tych 

samych rodziców lub rodzica, a także czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym 

z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym 

przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców 

środków utrzymania i wychowania. Powyższe zakazy na mocy art. 98 § 3 k.r.o. są stosowane 

odpowiednio w postępowaniach sądowych. W doktrynie zaznacza się jednak, 

że odpowiednie stosowanie art. 98 § 2 k.r.o. w postępowaniu cywilnym nie oznaczana nie 

jako „automatycznego” przeniesienia na grunt procedury cywilnej regulacji z zakresu prawa 

materialnego. Omawiając ten problem G. Jędrejek wyjaśnia, że „odpowiednie stosowanie 

przepisów” może odbywać się w ten sposób, że niektóre z nich nie będą w ogóle stosowane 

albo część przepisów będzie wykorzystywana bez zmian czy modyfikacji lub też niektóre z 

przepisów dostosuje się do konkretnego stanu faktycznego. Odrzucając dwa pierwsze 

rozwiązania autor trafnie zauważa, że art. 98 § 2 k.r.o. jako odnoszący się w istocie do prawa 

materialnego, musi być dostosowany do realiów postępowania cywilnego i zasad 

reprezentowania dziecka w sprawie sądowej296.  

W orzecznictwie i literaturze wskazuje się, że zakaz reprezentacji wynikający 

z art. 98 § 2 i 3 k.r.o. odnosi się przede wszystkim do postępowania procesowego, w którym 

sprzeczność interesów stron jest oczywista. Owej sprzeczności co do zasady nie dostrzega 

się w postępowaniach nieprocesowych, które z samej natury winny być postępowaniami 

niespornymi, dlatego też w ocenie Sądu Najwyższego wyłączenie reprezentacji rodziców 

należy w postępowaniu nieprocesowym oceniać ad casum i przyjmować je tylko wtedy, gdy 

istnieje, choćby tylko teoretyczna, możliwość sprzeczności interesów297. Wydaje się jednak, 

że wskazywana przez Sąd Najwyższy „teoretyczna możliwość sprzeczności interesów”, 

która nie jest szerzej omawiana, nie stanowi adekwatnego kryterium oceny konieczności 

wyłączenia przedstawicielstwa rodziców. Zdecydowanie bardziej trafne byłoby w tym 

przypadku odwoływanie się do pojęcia dobra dziecka, szeroko omówionego w doktrynie 

 
296 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 98, Lex el., nb 5,  

odczyt 10.01.2020 r. 
297 Por. postanowienia SN: z 9.07.2004 r., II CK 435/03, Lex nr 305047; z 21.12.2010 r., III CZP 114/10, 

Legalis nr 270267; 
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i judykaturze, a tym samym łatwiejszego do zidentyfikowania. Do pojęcia tego odwołuje się 

z resztą także Sąd Najwyższy, rozważając kwestie związane z wyłączeniem reprezentacji 

dziecka na podstawie art. 98 § 2 k.r.o. wskazując trafnie, że we wszystkich sprawach, 

w których rozstrzyga się o prawach i losach małoletniego naczelną zasadą jest ochrona praw 

i dobra dziecka. Obowiązek ten wynika bowiem nie tylko z przepisów Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego, ale przede wszystkim z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach 

Dziecka z 1989 r., która stanowi swego rodzaju dopełnienie istniejących już wcześniej 

regulacji odnoszących się do praw dzieci, przy których tworzeniu szczególny nacisk 

kładziono na ochronę dobra dziecka298.  

W razie ziszczenia się w sprawie przesłanek z art. 98 § 2 k.r.o. obowiązkiem sądu 

prowadzącego postępowanie jest zwrócenie się do sądu opiekuńczego o ustanowienie dla 

małoletniego jako uczestnika pozbawionego zdolności procesowej, kuratora. 

Art. 99 § 1 k.r.o. stanowi bowiem wprost, że dla dziecka pozostającego pod władzą 

rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia 

kuratora reprezentującego dziecko299. Przy czym, jak wskazuje się w orzecznictwie, jeśli 

w sprawie udział bierze więcej niż jedno dziecko, którego przedstawicielem ustawowym 

z uwagi na treść art. 98 § 2 k.r.o. nie może być rodzic, konieczne jest ustanowienie tylu 

kuratorów ilu małoletnich bierze udział w postępowaniu300. Rozwiązanie takie, 

bezsprzecznie zasadne, ma zapobiegać powstawaniu ewentualnych konfliktów interesów 

pomiędzy małoletnimi reprezentowanymi przez tego samego kuratora. Ponadto 

reprezentacja wielu dzieci przez tego samego kuratora przeczyłaby celowości wprowadzenia 

do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 98 § 2 pkt 1. Gdyby bowiem wielu małoletnich, 

których interesy są sprzeczne, mogło być reprezentowanych przez tego samego kuratora, to 

bezzasadne byłoby wprowadzenie zakazu przedstawicielstwa rodziców przy czynnościach 

prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską. 

4.5.2 Wyłączenie reprezentacji małoletniego na podstawie  

art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. w postępowaniach spadkowych 

Kwestią budzącą wiele wątpliwości oraz dającą pole do szerszej dyskusji jest 

stosowanie dyspozycji art. 98 § 2 i 3 k.r.o. w poszczególnych postępowaniach spadkowych. 

 
298 Uchwała SN z 13.03.2008 r., III CZP 1/08, Legalis nr 95714. 
299 Więcej na temat reprezentacji osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych przez kuratora patrz 

ppkt 4.4.3 oraz ppkt 4.4.4. 
300 Por. postanowienia SN: z 4.10.1966 r., II CZ 117/66, OSNC 1967/2/40; z 9.09.1997 r., I CKU 13/97, 

Lex nr 32373. 
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Jak bowiem zauważono powyżej, zdaniem przedstawicieli doktryny i judykatury 

w postępowaniach nieprocesowych, do których zalicza się postępowania spadkowe, co do 

zasady nie występuje sprzeczność interesów pomiędzy uczestnikami, nie mniej każdy 

przypadek winien być przez sąd interpretowany indywidualnie z uwzględnieniem naczelnej 

zasady prawa rodzinnego - dobra dziecka, mając przy tym na względzie, że konsekwencją 

wadliwej oceny potrzeby zastosowania w sprawie dyspozycji art. 98 § 2 i 3 k.r.o. może być 

nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.).  

Rozważając możliwość reprezentacji małoletniego przez rodziców 

w poszczególnych kategoriach spraw zaliczanych do postępowań spadkowych należy 

posiłkować się stosunkowo bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego, odnoszącym się 

między innymi do kwestii reprezentacji dzieci w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku 

oraz w sprawach o dział spadku. 

W pierwszej kolejności, mając na uwadze przytoczone wcześniej ogólne stanowisko 

Sądu Najwyższego co do potrzeby ustanowienia dla małoletnich uczestników postępowania 

nieprocesowego kuratora, należy wyjaśnić czym jest „sprzeczność interesów”, na którą 

powołuje się Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach. Do pojęcia tego w przypadku 

postępowania nieprocesowego doktryna i judykatura odwołują się przede wszystkim 

w kontekście art. 520 § 3 k.p.c. i rozstrzygnięć o kosztach postępowania. Stworzone na 

potrzeby rozważań o kosztach postępowania definicje „sprzeczności interesów” pozostają 

jednak aktualne także w kontekście wyłączenia przedstawicielstwa rodziców. W doktrynie 

wskazuje się bowiem, że „sprzeczność interesów” ma miejsce wówczas, gdy wobec 

stanowisk uczestników wyrażanych podczas trwania postępowania, składanych przez nich 

oświadczeń oraz wniosków, rozstrzygnięcie korzystne dla jednego z uczestników 

postępowania, będzie ze swojej istotny niekorzystne dla pozostałych. Można zatem ogólnie 

rzecz ujmując przyjąć, że w takim przypadku postępowanie nieprocesowe zbliża się swoją 

naturą do procesu, ponieważ w postępowaniu wyodrębniają się co najmniej dwa sprzeczne 

stanowiska. Przeciwnicy tego poglądu, w kontekście art. 520 § 3 k.p.c. wskazują, 

że w postępowaniu nieprocesowym de facto nigdy nie można mówić o sprzeczności 

interesów uczestników, bowiem niezależnie od ich stanowiska w sprawie, przyświeca im 

wspólny cel, jakim jest uzyskanie orzeczenia określającego ich sytuację prawną, 

np. pozwalającego na wyjście ze współwłasności301. Przenosząc powyższe na grunt 

 
301 A. Partyk, Sprzeczność interesów uczestników jako przesłanka rozstrzygnięcia o zwrocie kosztów 

postępowania poniesionych przez innego uczestnika w postępowaniu nieprocesowym, Lex el. 2014,  

odczyt 13.01.2020 r.  
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art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. oraz rozważań o wyłączeniu możliwości reprezentacji osoby 

małoletniej przez rodziców, należy skłonić się ku pierwszej z wyżej omówionych definicji 

zwrotu „sprzeczność interesów”.  Rozstrzygając bowiem o braku możliwości wykonywania 

przedstawicielstwa ustawowego przez rodziców, mając przy tym na uwadze realizację 

zasady dobra dziecka, sąd winien ocenić, czy istotnie stanowisko zajmowane 

w postępowaniu przez rodzica reprezentującego w postępowaniu interesy własne oraz 

małoletniego, jest tego rodzaju, że w przypadku korzystnego dla niego rozstrzygnięcia 

będzie ono negatywnie wpływać na sytuację małoletniego. Innymi słowy, czy stanowisko 

rodzica pozbawia małoletniego minimum praw jakie przysługiwałyby mu, gdyby nie 

przyjęta przez rodzica strategia procesowa. Charakter owej sprzeczności interesów najlepiej 

obrazują przykłady, do których w swoich orzeczeniach odnosi się Sąd Najwyższy.  

W przypadku spraw o stwierdzenie nabycia spadku Sąd Najwyższy wskazał, że co 

do zasady w sytuacji, gdy w postępowaniu bierze udział małoletni oraz rodzic występujący 

w podwójnej roli, tj. uczestnika i przedstawiciela ustawowego małoletniego nie ma podstaw 

do przyjęcia, że pomiędzy nimi zachodzi sprzeczność interesów. Kolizja taka wystąpi 

zdaniem Sądu wyjątkowo, jeśli rodzic domaga się przyznania na swoją rzecz udziału 

w spadku ponad ten wynikający z treści testamentu lub podważa ważność testamentu 

w zakresie w jakim jako spadkobierca wskazane jest dziecko. Podobnie, jeśli w testamencie 

pominięto dziecko, które byłoby spadkobiercą zgodnie z ustawą, powołując jako 

spadkobiercę jego rodziców lub rodzica, należy przyjąć, że pomiędzy małoletnim 

a przedstawicielem występuje sprzeczność interesów, co uzasadnia ustanowienie kuratora 

dla zagwarantowania właściwej realizacji interesów małoletniego302.  

Powyższe rozważania pozostają aktualne również w przypadku spraw o dział 

spadku, w których sąd ponownie obowiązany jest badać czy możliwość reprezentacji 

małoletniego przez rodziców jest wyłączona z uwagi na występującą pomiędzy nimi 

sprzeczność interesów tego rodzaju, że mogłaby naruszać dobro małoletniego. Co do zasady 

można zatem stwierdzić, że sąd w każdym postępowaniu z zakresu spraw spadkowych 

winien odrębnie badać konieczność wyłączenia przedstawicielstwa rodziców, a tym samym 

potrzebę ustanowienia dla małoletniego kuratora. 

Naruszenie w postępowaniach spadkowych dyspozycji art. 98 § 2 i 3 k.r.o. prowadzi 

co do zasady do nieważności postępowania. Dlatego też wadliwa reprezentacja osoby 

małoletniej w sprawie spadkowej może stanowić podstawę do wszczęcia, zgodnie  

 
302 Postanowienia SN: z 29.04.1993 r., II CRN 29/93, niepubl. (podaję za: postanowienie SO  

w Krakowie z 17.04.2019 r., II Ca 1811/18, Lex nr 272118); z 25.06.1996 r., II CRN 214/95, Lex nr 26273 
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z art. 679 § 1 k.p.c., postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku303. 

Jeśli jednak, jak stwierdza Sąd Najwyższy, sprzeczność interesów w postępowaniu 

spadkowym nie była możliwa do zidentyfikowania, a dziecko po osiągnięciu pełnoletności 

nie kwestionuje zapadłego w sprawie orzeczenia, nie można przyjąć, że narusza ono „interes 

Rzeczypospolitej Polskiej mimo naruszenia art. 98 § 2 i 3 k.r.o,”304.  

Z powyższym stanowiskiem niewątpliwie należy się zgodzić. Sąd Najwyższy trafnie 

identyfikuje przypadki, w których pomiędzy małoletnim uczestnikiem postępowania 

spadkowego, a jego reprezentantem występuje sprzeczność interesów prowadząca do 

naruszenia dobra dziecka, a w konsekwencji do nieważności postępowania. Co prawda, jak 

zwrócono uwagę na wstępie, Sąd Najwyższy mówiąc o ocenie w postępowaniach 

nieprocesowych, a zatem także spadkowych, podstaw do wyłączenia reprezentacji rodziców 

posługuje się nieprecyzyjnym stwierdzeniem „teoretyczna, możliwość sprzeczności 

interesów”, które należałoby zastąpić bardziej precyzyjnym i łatwiejszym do 

zidentyfikowania pojęciem „dobro dziecka” czy „dobro małoletniego”, to ogólna ocena 

argumentów i poglądów prezentowanych w orzeczeniach musi być pozytywna. 

4.5.3 Wyłączenia reprezentacji małoletniego w postępowania spadkowym  

w przypadku wielości małoletnich uczestników – rozważania na 

podstawie art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o.  

Przepis art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o. nie stanowił dotychczas przedmiotu jednoznacznej 

wypowiedzi Sądu Najwyższego w kontekście postępowań prowadzonych w trybie 

nieprocesowym. Podobnie przedstawiciele doktryny, wskazując na bezwzględne wyłączenie 

przedstawicielstwa rodziców na podstawie art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o. przy czynnościach 

prawnych między małoletnim oraz w postępowaniu procesowym, nie czynią wprost 

rozważań na temat sposobu stosowania wspomnianego przepisu w postępowaniach 

rozpoznawanych w trybie nieprocesowym305. Wydaje się jednak, że rozważania na temat 

art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. pozostają aktualne także w przypadku zawartego 

w art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o. zakazu reprezentacji małoletniego przez rodziców przy 

czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską. 

W istocie bowiem, z uwagi na specyfikę postępowań rozpoznawanych w trybie 

nieprocesowym, także między małoletnimi uczestnikami reprezentowanymi przez tego 

 
303 Postanowieniem SN z 31.05.1999 r., II CKN 348/98, Lex nr 1211742. 
304 Postanowieniem SN z 31.01.1995 r., I CRN 186/94, niepubl. (podaję za: G. Jędrejek,  

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 98, Lex el., nb 8, odczyt 16.02.2020 r.). 
305 J. Ignatowicz [w:] J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks …, s. 487. 
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samego przedstawiciela ustawowego w osobie rodzica, nie występuje konflikt interesów. 

Nie mniej mając na uwadze obowiązek troski o dobro osoby małoletniej i ochronę jej praw 

należy przyjąć, że sąd rozpoznający sprawę winien oceniać ad casum potrzebę wyłączenia 

reprezentacji rodziców na podstawie art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o., a w przypadku dostrzeżenia 

potencjalnego konfliktu interesów, który mógłby naruszać szeroko rozumiane dobro dzieci, 

orzekać o ustanowieniu dla każdego małoletniego kuratora. Przy czym zaznaczyć należy raz 

jeszcze, że w takiej sytuacji konieczne jest ustanowienie tylu kuratorów ilu małoletnich 

bierze udział w postępowaniu306. Jak już wskazywano powyżej reprezentacja dzieci przez 

tego samego kuratora, w przypadku wyłączenia przedstawicielstwa rodziców na podstawie 

art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o. przeczyłaby istocie rozwiązania zawartego w tym przepisie. 

Wątpliwości co do sprzeczności interesów małoletnich uczestników reprezentowanych 

przez kuratora byłyby bowiem nadal takie same, jak w przypadku przedstawicielstwa 

rodziców. 

Mówiąc o wyłączeniu reprezentacji na podstawie art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o. należy 

również zwrócić uwagę na zawarty w przepisie zwrot „między dziećmi pozostającymi pod 

ich władzą rodzicielską”. Ustawodawca warunkuje tym samym konieczność wyłączenia 

przedstawicielstwa rodziców od faktu sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. 

Mowa tu zatem o reprezentacji rodzeństwa zarówno biologicznego jak i przysposobionego, 

o ile rodzicom przysługuje władza rodzicielska. A contrario należy założyć, że wyłączenie 

przedstawicielstwa w omawianym przypadku nie odnosi się do czynności pomiędzy 

małoletnim, a jego pełnoletnim rodzeństwem, lub rodzeństwem, nad którym rodzicom nie 

przysługuje władza rodzicielska w związku z jej zawieszeniem lub pozbawieniem jej 

rodziców. Taka interpretacja powołanego przepisu nie budzi wątpliwości i sporów tak 

w doktrynie jak i judykaturze307.  

W świetle powyższego w istocie możliwe jest, aby rodzic brał udział w postępowaniu 

spadkowym w trojakim charakterze, tj. jako uczestnik, jako przedstawiciel ustawowy 

małoletniego dziecka oraz jako pełnomocnik pełnoletniego dziecka, o ile między tymi 

podmiotami nie występuje konflikt interesów. W przypadku jego wystąpienia 

art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. wyłączy przedstawicielstwo ustawowe rodziców wobec osoby 

małoletniej, obligując tym samym sąd do ustanowienia kuratora dla małoletniego na 

 
306 Por. postanowienia SN: z 4.10.1966 r., II CZ 117/66, OSNC 1967/2/40; z 9.09.1997 r., I CKU 13/97, 

Lex nr 32373. 
307 Por. J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 98, Legalis 2019, nb 16, 

odczyt 16.01.2020 r. 



160 

 

podstawie art. 98 § 3 k.r.o. Od decyzji dziecka pełnoletniego będzie natomiast zależało, czy 

rodzic nadal pozostanie jego pełnomocnikiem, czy też pełnomocnictwo zostanie mu 

wypowiedziane.  

W tym miejscu należy jednak postawić pytanie jakie czynności procesowe winny 

zostać podjęte przez sąd i uczestników postępowania, jeśli konflikt interesów wystąpi 

pomiędzy uczestnikami reprezentowanymi w postępowaniu przez rodzica, który występuje 

w sprawie jako przedstawiciel ustawowy małoletniego oraz pełnomocnik dorosłego dziecka. 

Art. 98 § 2 pkt 1 k.r.o. nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania, ponieważ wyraźnie 

wyłącza reprezentację tylko w odniesieniu do dzieci pozostających pod władzą rodzicielską. 

Osoba pełnoletnia, nawet jeśli jest dzieckiem swojego pełnomocnika, niewątpliwie nie może 

być zaliczona do grona osób, nad którymi sprawowana jest władza rodzicielska.  

Art. 159 k.r.o. odnoszący się do kwestii reprezentacji osób pozostających pod opieką wprost 

w § 1 pkt 2 wyklucza możliwość dokonywania jakichkolwiek czynności przez opiekuna jako 

przedstawiciela ustawowego osoby pozostającej pod opieką między innymi z wstępnymi 

i zstępnymi opiekuna. W przypadku art. 98 § 2 k.r.o. takie rozwiązanie nie zostało przez 

ustawodawcę wykorzystane. Kwestii tej nie regulują też przepisy Kodeksu cywilnego 

stanowiące o pełnomocniku (art. 86 i n. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). Wobec tego wydaje 

się, że sąd dostrzegając zagrożenie dobra dziecka z uwagi na konflikt interesów powstały 

w sprawie pomiędzy małoletnim a podmiotem reprezentowanym przez przedstawiciela 

ustawowego dziecka na podstawie pełnomocnictwa, winien wydać odpowiednie 

zarządzenia na podstawie art. 109 § 1 k.r.o.  W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się 

bowiem, że art. 109 § 1 k.r.o. ma charakter profilaktyczny uzależniając ograniczenie władzy 

rodzicielskiej od przesłanki zagrożenia dobra dziecka. Bez znaczenia dla wydania przez sąd 

odpowiednich zarządzeń na tej podstawie jest charakter działań rodziców. Przepis ten nie 

ma bowiem represyjnego charakteru, a jego celem jest ograniczenie władzy rodzicielskiej 

dla ochrony dziecka, ale również dla niesienia pomocy rodzicom, którzy wykonują władzę 

rodzicielską w sposób nieudolny albo niewłaściwy308. Dążąc do ochrony dobra dziecka sąd 

jest uprawniony do wydania jednego z zarządzeń, o którym mowa w art. 109 § 2 k.r.o. lub 

każdego innego zarządzenia, którego w okolicznościach sprawy wymaga dobro dziecka309. 

Wydaje się zatem, że dopuszczalne byłoby wydanie przez sąd zarządzenia o wyłączeniu 

przedstawicielstwa ustawowego rodzica lub rodziców w konkretnym postępowaniu 

i ustanowienie dla małoletniego uczestnika kuratora z uwagi na konflikt interesów powstały 

 
308 Postanowienie SN z 13.09.2000 r., II CKN 1141/00, Lex nr 51969. 
309 Postanowienie SN z 10.05.2000 r., III CKN 845/00, Lex nr 1222322. 
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w sprawie pomiędzy dzieckiem a podmiotem reprezentowanym przez jego rodzica na 

podstawie pełnomocnictwa. Działanie takie niewątpliwie realizowałoby naczelną zasadę 

ochrony interesu małoletniego.  

4.6 Wyłączenie reprezentacji małoletniego w postępowaniu spadkowym na 

podstawie art. 159 k.r.o.  

Opiekun należy do grona przedstawicieli ustawowych małoletniego w rozumieniu 

art. 95 i n. k.c. Sprawowanie opieki nad małoletnim zostało uregulowane co do zasady 

w sposób zbieżny do wykonywania nad nim władzy rodzicielskiej. Podstawowa różnica 

odnosi się tylko do obowiązku obligatoryjnej kontroli sposobu wykonywania opieki, 

któremu co do zasady nie podlegają rodzice sprawujący nad dzieckiem władzę 

rodzicielską310. W sposób niemal identyczny jak w przypadku wyłączenia 

przedstawicielstwa rodziców uregulowany został także problem wyłączenia reprezentacji 

małoletniego przez opiekuna. Do kwestii tej odnosi się art. 159 k.r.o. wyróżniając, tak jak 

art. 98 § 2 k.r.o., dwie grupy przesłanek uniemożliwiających opiekunowi reprezentację 

małoletniego przy czynnościach prawnych oraz w postępowaniach sądowych lub przed 

organem państwowym. Za okoliczności takie uznaje się czynności prawne między osobami, 

które pozostają pod opieką tego samego opiekuna (art. 159 § 1 pkt 1 k.r.o.) oraz czynności 

prawne między osobą pozostającą pod opieką a opiekunem, jego małżonkiem, zstępnymi, 

wstępnymi lub rodzeństwem. Podobnie jednak jak w przypadku reprezentacji wykonywanej 

przez rodziców druga z przesłanek wyłączenia przedstawicielstwa nie znajduje 

zastosowania, jeśli czynność pomiędzy małoletnim a jednym z podmiotów wymienionych 

w art. 159 § 1 pkt 2 k.r.o. polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej 

pod opieką.  

Mając na uwadze zbieżność powyższych regulacji z treścią i celem art. 98 § 2 k.r.o. 

na gruncie omawianego przepisu aktualne pozostają rozważania co do braku potrzeby 

bezwzględnego stosowania wyłączeń przedstawicielstwa ustawowego w sprawach 

rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, a zatem również w sprawach spadkowych. 

Dla porządku należy raz jeszcze podkreślić, że w postępowaniu nieprocesowym co do 

zasady interesy uczestników są zbieżne, dlatego też nie występuje pomiędzy nimi konflikt 

interesów. Jego brak pozwala natomiast opiekunowi, tak jak rodzicom, na reprezentację 

w postępowaniu kilku małoletnich pozostających pod jego opieką lub też na reprezentację 

małoletnich w sprawie z zakresu postępowań spadkowych, w której jako uczestnik bierze 

 
310 Więcej na ten temat patrz: ppkt 4.4.1. 
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udział jeden lub kilka podmiotów wymienionych w art. 159 § 1 pkt 2 k.r.o. Oczywiście 

ocena kwestii wyłączenia przedstawicielstwa na podstawie art. 159 k.r.o. powinna być 

zgodnie z przytaczanymi we wcześniejszych rozważaniach poglądami Sądu Najwyższego 

osobna dla każdej sprawy z uwzględnieniem jej specyfiki, stanowisk i roszczeń uczestników.  

Sąd Najwyższy dokonując wykładni art. 159 jeszcze na gruncie art. 57 § 2 

i art. 86 Kodeksu rodzinnego z 1950 r.311 wskazał, że „Główny cel tych norm polega na tym, 

by usunąć możliwość powstawania sytuacji, w których przedstawiciel ustawowy dziecka 

miałby równocześnie działać w interesie dziecka, jako też własnym, względnie innych 

dzieci, przezeń reprezentowanych, a to w sprawach tego rodzaju, w których - ze względu na 

ich charakter - mogłoby powstawać niebezpieczeństwo skrępowania jego działalności oraz 

zmniejszenia gwarancji, że będzie działał jedynie dla dobra osoby, pozostającej pod jego 

władzą rodzicielską czy opieką. Idzie tu więc w istocie o uchylenie prawa reprezentowania 

w poszczególnych przypadkach, nasuwających ze względu na ich specyfikę możność 

powstania sprzeczności interesów, chociaż poza tym rodzice mogą reprezentować wszystkie 

dzieci, pozostające pod ich władzą rodzicielską, podobnie jak i opiekun może być przez 

władzę opiekuńczą powołany dla kilku osób, o ile nie zarysowuje się już z góry zasadnicza 

"sprzeczność między ich interesami" (art. 35 ust. o post. niesp.), nie mająca charakteru 

sprzeczności, przejawiającej się tylko przy zawieraniu poszczególnej czynności 

prawnej.”312. Cytowane rozważania w najlepszy sposób obrazują powody, dla których 

ustawodawca także w przypadku opiekuna zdecydował się na ograniczenia możliwości 

sprawowania przez niego reprezentacji w sytuacjach, które mogłyby rodzić wątpliwości co 

do jego bezstronności. Zasadne wydaje się także zdecydowanie szersze niż w przypadku art. 

98 § 2 pkt 2 k.r.o. określenie grona podmiotów, z którym dokonywanie czynności prawnych 

wyłącza przedstawicielstwo opiekuna. Regulacja ta pozwala zapobiec ewentualnym 

wątpliwością co do rzetelności sprawowania opieki, chroniąc jednocześnie w sposób 

maksymalnych dobro dziecka.  

W doktrynie słusznie wskazuje się, że katalog zawarty w art. 159 § 1 pkt 2 k.r.o. 

stanowi katalog zamknięty i w związku z tym nie może być wykładany rozszerzająco313.   

Na tle tego przepisu można także postawić pytanie, czy nie byłoby zasadne rozszerzeniu 

regulacji art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. na wzór art. 159 § 1 pkt 2 k.r.o. Wydaje się jednak,  

 
311 Dz. U. z 1950 r., nr 34, poz. 308. 
312 Orzeczenie SN z 7.04.1952 r., C 487/52, Lex nr 1634383. 
313 L. Kociucki [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 159 k.r.o., Legalis 2019, 

odczyt 16.01.2020 r. 
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że poczynione powyżej rozważania potwierdzają, iż niezależnie od tego jak szeroki byłby 

katalog przypadków wyłączających przedstawicielstwo ustawowe ryzyko naruszenia dobra 

dziecka przy reprezentacji jego interesów nigdy nie zostanie usunięte.  Ponadto należy 

pamiętać, że aktualny kształt przepisów odnoszących się do władzy rodzicielskiej 

i sposobów jej sprawowania przez rodziców stanowi w istocie efekt założenia, na które 

w swoich orzeczeniach zwraca uwagę Sąd Najwyższy, że „więź rodzinna między rodzicem 

a dzieckiem oparta na uczuciu miłości z reguły stanowi dostateczną gwarancję 

prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej.”314 Dlatego też wydaje się, że zarówno 

art. 98 § 2 k.r.o., jak i art. 159 § 2 k.r.o. gwarantują optymalną ochronę interesów osoby 

małoletniej w postępowaniu.  

Kwestią wymagającą osobnej analizy jest natomiast problem ujawnienia się 

konfliktu interesów osoby małoletniej reprezentowanej przez opiekuna prawnego z osobą 

trzecią reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego dziecka na podstawie 

pełnomocnictwa, lub w innej konfiguracji nieprzewidzianej przez art. 159 k.r.o. Wydaje się, 

że w takim przypadku oraz w przypadkach analogicznych, adekwatne byłoby zastosowanie 

przez sąd dyspozycji art. 168 k.r.o. Przepis ten uprawnia sąd opiekuńczy do wydawania 

stosownych zarządzeń opiekunowi, który nie sprawuje należycie opieki, celem zmiany 

sposobu jej sprawowania i zabezpieczenia interesów dziecka315. W przypadku skrajnych 

zaniedbań ze strony opiekuna, naruszających dobro dziecka, możliwe wydaje się także 

zwolnienie opiekuna z opieki na podstawie art. 169 § 2 k.r.o.  

Na mocy art. 99 § 3 k.r.o., art. 159 k.r.o. znajduje zastosowanie do kuratora 

reprezentującego dziecko z uwagi na wyłączenie reprezentacji rodziców. Poczynione 

powyżej rozważania co do wyłączeń reprezentacji opiekuna pozostają zatem aktualne także 

wobec osoby kuratora reprezentującego małoletniego w postępowaniu (kurator ad actum). 

4.7 Wadliwa reprezentacja osób małoletnich w postępowaniach spadkowych  

4.7.1 Podmioty nieuprawnione do reprezentacji osób małoletnich 

w postępowaniach spadkowych 

Jak wskazano na wstępie niniejszego rozdziału funkcje przedstawiciela ustawowego 

osoby małoletniej mogą pełnić: 

1. rodzice (art. 98 k.r.o.) lub jedno z rodziców (art. 94 § 1 i 2 k.r.o.); 

 
314 Postanowienie SN z 28.04.2000 r., II CKN 452/00, Lex nr 52548. 
315 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, art. 159, Lex el., nb 4 – 6, 

odczyt 16.01.2019 r. 
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2. opiekun prawny (art. 94 § 3 k.r.o.); 

3. kurator (art. 99 w związku z art. 98 § 2, art. 109 § 3, art. 157 i art. 159 § 1 k.r.o.); 

4. kurator nasciturusa (art. 182 k.r.o.).  

Powyższy katalog należy uznać za zamknięty. Oznacza to, że żadna inna osoba nie może 

skutecznie występować w sprawie w imieniu osoby małoletniej jako jej przedstawiciel 

ustawowy. Prawo do występowania w roli przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej 

w postępowaniach spadkowych nie będzie w związku z tym przysługiwało: 

1. rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej (art. 111 k.r.o.), 

2. rodzicom, którym wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało zawieszone 

(art. 110 k.r.o.), 

3. rodzicom, którym wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało ograniczone w ten 

sposób, że powierzona im władza rodzicielska nie dotyczy majątku dziecka 

(art. 58 § 1a, art. 93 § 2 w zw. z art. 107, art. 107, art. 109 k.r.o.) 

4. rodzicom, wobec których władza rodzicielska wygasła (np. art. 94 § 1 k.r.o.), 

5. rodzicom, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie całkowite dziecka 

(art. 1191 k.r.o.), 

6. rodzicom, których przedstawicielstwo zostało wyłączone na mocy art. 98 § 2 k.r.o., 

7. opiekunom prawnym i kuratorom, których przedstawicielstwo zostało wyłączone 

na mocy art. 159 k.r.o. 

8. osobom nieposiadającym zdolności do czynności prawnych (art. 94 k.r.o.), 

9. osobom, o których mowa w art. 148 k.r.o.,  

10. opiekunom faktycznym. 

Wspólną „cechą” rodziców, którym nie przysługuje prawo reprezentacji dziecka 

w postępowaniach spadkowych, w świetle wskazanych powyżej danych, jest brak 

możliwości wykonywania przez nich w pełni lub w ogóle władzy rodzicielskiej316. Zasadne 

będzie zatem postawienie tezy, opartej na treści art. 98 § 1 k.r.o., że rodzice są 

przedstawicielami ustawowymi dziecka, jeśli przysługuje im władza rodzicielska co 

najmniej w zakresie reprezentacji dziecka317. Oczywiście założenie to nie ma charakteru 

bezwzględnie obowiązującego, jak bowiem wskazano w poprzednim podrozdziale, także 

reprezentacja rodziców sprawujących władzę rodzicielską może doznawać ograniczeń. 

Mowa tu oczywiście o wyłączeniach reprezentacji wynikających z art. 98 § 2 k.r.o., których 

 
316 Więcej na ten temat patrz: ppkt 4.4.1. oraz rozdział 5.  
317J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 98, Legalis 2019,  

odczyt 16.02.2020 r. 
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konieczność stosowania w przypadku postępowań spadkowych winna być przez sąd 

rozważana ad casum, z uwzględnieniem konieczności ochrony dobra dziecka oraz 

możliwości istnienia lub powstania w przyszłości, choćby hipotetycznie, pomiędzy 

małoletnim a rodzicem konfliktu interesów318. W sposób zbieżny z wyłączeniem 

przedstawicielstwa rodziców uregulowana została kwestia wyłączenia przedstawicielstwa 

opiekunów prawnych i kuratorów osób małoletnich. W art. 159 k.r.o., który na podstawie 

art. 99 § 3 k.r.o. znajduje zastosowanie do osoby kuratora, ustawodawca określił 

okoliczności, które uniemożliwiają wymienionym podmiotom pełnienie funkcji 

reprezentanta osoby małoletniej319. 

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz bezpośrednio z nią powiązanej 

zdolności procesowej jest niezbędnym przymiotem podmiotu, który chciałby samodzielnie 

i skutecznie brać udział w postępowaniu spadkowym. Brak zdolności procesowej po stronie 

uczestnika uniemożliwia prowadzenie postępowania sądowego. Podmiot taki nie może 

bowiem ani skutecznie podejmować czynności procesowych, ani też nie jest możliwe 

skuteczne podejmowanie czynności procesowych przez pozostałych uczestników 

postępowania względem jego osoby. Dlatego też osoby małoletnie w postępowaniach 

spadkowych muszą być reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustawowych320. 

Wymóg posiadania zdolności do czynności prawnych oraz zdolności procesowej przez 

przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej jest zatem naturalną konsekwencją regulacji 

art. 65 i 66 k.p.c. Ponadto należy mieć na uwadze, że brak pełnej zdolności do czynności 

prawnych uniemożliwia w przypadku rodziców sprawowanie władzy rodzicielskiej 

(art. 94 § 1 k.r.o.). Okoliczność ta jest też cechą dyskwalifikującą kandydata do pełnienia 

roli opiekuna (art. 148 § 1 k.r.o.) lub kuratora (art. 99 § 3 w związku z art. 148 k.r.o.) osoby 

małoletniej. Mając zatem na uwadze, że pełnej zdolności do czynności prawnych nie mają: 

osoby małoletnie oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie bądź częściowo, należy 

stwierdzić, że nie będą one uprawnione do reprezentowania interesów osoby małoletniej 

w sprawach spadkowych.  

Poza przesłanką braku pełnej zdolności do czynności prawnych art. 148 k.r.o. określa 

także inne cechy dyskwalifikujące kandydata na opiekuna (kuratora) osoby małoletniej. 

Doktryna dokonuje ich podziału na przeszkody formalne, bezwzględne, wynikające 

 
318 G. Jędrejek, Wyłączenie reprezentacji dzieci przez rodziców w postępowaniu cywilnym  

(uwagi dotyczące wykładni przepisu art. 98 § 3 k.r.o.), Studia prawnicze KUL 2009, nr 2 – 3, s. 33.  
319 Więcej na ten temat patrz: ppkt 4.6. 
320 Więcej na ten temat ppkt. 3.6. oraz 3.7.  
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z orzeczeń sądów cywilnych lub karnych oraz na przeszkody wynikające z dokonanej przez 

sąd opiekuńczy prognozy braku możliwości należytego wywiązania się przez kandydata 

z obowiązków opiekuna.  

Do pierwszej kategorii (art. 148 § 1 i 2 k.r.o.) zalicza się: brak pełnej zdolności do 

czynności prawnych; pozbawienie praw publicznych; pozbawienie władzy rodzicielskiej;  

skazanie za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności; skazanie za 

umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na 

szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim; orzeczenie zakazu prowadzenia 

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad 

nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub 

miejscach; orzeczenie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami; orzeczenie zakaz 

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu321. Wystąpienie którejkolwiek 

z ww. przeszkód opiekuńczych bezwzględnie dyskwalifikuje kandydata do pełnienia funkcji 

opiekuna lub kuratora, tym samym osoba taka nie może być przedstawicielem ustawowym 

małoletniego. Jeśli jedna z ww. przeszkód ujawni się już w trakcie trwania opieki lub kurateli 

sąd opiekuńczy będzie zobligowany wydać odpowiednio postanowienie o zwolnieniu 

opiekuna ze sprawowania opieki lub uchylenie kurateli. Konsekwencją powyższego będzie 

także brak możliwości pełnienia roli przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej 

w postępowaniu spadkowym.  

Odnosząc się do drugiej kategorii przeszkód dyskwalifikujących kandydata na opiekuna 

lub kuratora osoby małoletniej ustawodawca odwołał się do bardziej generalnej przesłanki, 

wskazując na przeszkody wynikającej z dokonanej przez sąd opiekuńczy prognozy braku 

możliwości należytego wywiązania się przez kandydata z obowiązków opiekuna. Odnosząc 

się do niej Sąd Najwyższy wskazał, że „Przepisy art. 148 § 2 w zw. z art. 178 § 2 k.r.o. 

nakazują sądowi odrzucić daną osobę jako kandydata nawet wówczas, gdy zachodzi jedynie 

prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się ona należycie z obowiązków kuratora. Przyczyny 

takiej oceny mogą być zawinione (np. naganny tryb życia, uzależnienie od alkoholu, niechęć 

 
321 Niezależnie od niewątpliwie trafnie dobranych przeszkód dyskwalifikujących kandydata do 

pełnienia funkcji opiekuna lub kuratora w doktrynie słusznie zwraca się uwagę na nadmierną kazuistykę  

art. 148 § 1a k.r.o., a jednocześnie pewnego rodzaju niekonsekwencję ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, 

że katalog przestępstw wymienionych w tym przepisie ma charakter zamknięty, to można by założyć, iż osoba 

skazana za innego rodzaju przestępstwa np. znęcanie się psychiczne nad osobą najbliższą, może być 

opiekunem prawnym lub kuratorem małoletniego. Kazuistyczność tego przepisu jest tym bardziej widoczna, 

jeśli zestawi się go z dyspozycją art. 148 § 2 k.r.o., w którym ustawodawca słusznie pozostawił sądowi dość 

szerokie pole do oceny predyspozycji kandydata do pełnienia roli opiekuna lub kuratora. Wydaje się,  

że zastosowanie podobnego rozwiązania w przypadku art. 148 § 1a k.r.o. byłoby bardziej właściwe  

(por. L. Kociucki [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 148, Krytyka art. 148 § 1a 

KRO, Legalis 2019, odczyt 16.02.2020 r.). 
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do osoby, którą ma reprezentować itp.), jak i niezawinione (np. stan zdrowia kandydata, 

nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi itp.).”322. Wydaje się jednak, że 

decydującą rolę przy ocenie przez sąd opiekuńczy kandydata winna mieć zawsze troska 

o dobro osoby małoletniej. Dokonana przez sąd negatywna ocena kandydata uniemożliwia 

mu objęcie opieki lub kurateli, a tym samym reprezentacji osoby małoletniej 

w postępowaniach spadkowych. 

Przedstawicielem ustawowym osoby małoletniej nie będzie także jej opiekun faktyczny, 

tj. osoba sprawująca faktyczną (rzeczywistą) troskę o osobę małoletnią i jej sprawy, 

udzielająca jej pomocy, mimo braku ku temu podstaw prawnych. Opieka faktyczna 

sprawowana względem osób małoletnich będzie najczęściej konsekwencją swego rodzaju 

solidarności rodzinnej lub przejawem działalności charytatywnej323. Współcześnie, w dobie 

emigracji zarobkowej Polaków problem ten jest szczególnie istotny społecznie. Wydaje się 

jednak, że na gruncie postępowań sądowych z zakresu prawa spadkowego kwestia braku 

prawa do reprezentacji osoby małoletniej przez opiekuna faktycznego, jest stosunkowo 

prosta do rozwiązania. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby przedstawiciel ustawowy 

udzielił opiekunowi faktycznemu pełnomocnictwa do reprezentowania osoby małoletniej 

w postępowaniu, jeśli jest on osobą, która w myśl art. 87 k.p.c. może być pełnomocnikiem 

procesowym. Mając natomiast na uwadze, że funkcję opiekuna faktycznego pełnią 

zazwyczaj najbliżsi krewni, tj. dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo, kryteria  

art. 87 § 1 k.p.c. zostaną spełnione. W innym przypadku konieczne może okazać się 

ustanowienie dla osoby małoletniej pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub 

adwokata.324 

Prawo do skutecznej, samodzielnej reprezentacji interesów osoby małoletniej 

w postępowaniach spadkowych nie będzie także przysługiwało przedstawicielom 

ustawowym, jeśli dla ważności danej czynności ustawodawca wymaga uzyskania 

zezwolenia władzy opiekuńczej. Mowa to zatem o: 

- rodzicach, którzy dokonują czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego (art. 101 § 3 k.r.o.); 

- opiekunie prawnym lub kuratorze, dokonujących tzw. ważniejszych spraw w imieniu 

osoby małoletniej (art. 156 k.r.o.). Dla skuteczności dokonywanych w ww. przypadkach 

 
322 Postanowienie SN z 17.02.1999 r., II CKN 184/98, Legalis nr 343329. 
323 M. Nazar [w:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 630.  
324 Więcej na ten temat ppkt 5.3. 
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czynności przez przedstawicieli ustawowych niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia sądu 

opiekuńczego w trybie odpowiednio art. 583 lub art. 593 k.p.c.  

4.7.2 Skutki wadliwej reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach 

spadkowych  

Rozważania zawarte w powyższych podrozdziałach potwierdzają stawianą 

w niniejszej pracy tezę o niedopuszczalności samowolnej ingerencji w sferę praw innej 

osoby. Czynności podejmowane przez reprezentanta będą wywoływały zamierzone przez 

niego skutki prawne między reprezentowanym a osobą trzecią, tylko jeśli działania 

reprezentanta zostaną oparte na stosownym umocowaniu. W przypadku reprezentacji 

wykonywanej przez przedstawicieli ustawowych osób małoletnich Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy wprowadza szereg ograniczeń lub wyłączeń przedstawicielstwa325. 

W doktrynie i judykaturze ugruntowany jest trafny pogląd, zgodnie z którym w czynności 

prawne dokonane przez przedstawiciela ustawowego w zakresie omówionych powyżej 

wyłączeń reprezentacji lub innych ograniczeń, albo bez wymaganej zgody władzy 

opiekuńczej są obarczone sankcją bezwzględnej nieważności i nie mogą być konwalidowane 

przez osobę małoletnią po uzyskaniu pełnoletności326. Zdaniem T. Sokołowskiego o braku 

możliwości stosowania dyspozycji art. 103 – 105 k.c. i wynikającej z nich sankcji 

bezskuteczności zawieszonej świadczy fakt braku wyraźnego wskazania na taką możliwość 

przez ustawodawcę. Tymczasem zdaniem autora ustawodawca zawsze w przypadku 

stosowania rozwiązań wynikających z powołanych przepisów wyraźnie wskazuje na to 

w ustawie327. Ponadto jak słusznie wskazuje J. Słyk stosowanie sankcji bezskuteczności 

zawieszonej mogłoby zachęcać przedstawicieli ustawowych osoby małoletniej do działania 

wbrew lub mimo braku ku temu umocowania ze świadomością, że czynność ta i tak zostanie 

zatwierdzona przez małoletniego niezwłocznie po uzyskaniu pełnoletności. Tymczasem 

wolą ustawodawcy wyłączającego przedstawicielstwo ustawowe rodziców, opiekunów lub 

kuratorów między innymi mocą art. 98 § 2, art. 159 k.r.o. czy też orzeczeniem sądu, było 

uniemożliwienie im w ściśle określonych przypadkach wpływu na sytuację osoby 

małoletniej. Stosowanie przepisów o tzw. fałszywym pełnomocników prowadziłoby 

 
325 Więcej na ten temat ppkt 4.5., 4.7.1. oraz rozdział 5.  
326 Por. postanowienie SN z 15.12.1999 r., I CKN 299/98, OSP 2000/12/186; J. Słyk, art. 98  

[w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny …, odczyt 16.01.2020 r. 
327 T. Sokołowski, w: H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz,  

Warszawa 2013, s. 676. 
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natomiast do obejścia przepisów prawa328. Konwalidowana nie może być także czynność 

prawna dokonana bez wymaganego zezwolenia władzy opiekuńczej. Na okoliczność tą 

zwracał uwagę między innymi Sąd Najwyższy jeszcze na gruncie Kodeksu rodzinnego 

z 1950 r., wskazując, że czynność prawna dotycząca majątku małoletniego, dokonana przez 

przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia władzy opiekuńczej wymaganego 

przez art. 58 § 1 85 KR, jest nieważna (art. 41 p.o.p.c.u.) i nie może być konwalidowana329. 

Odmiennie będzie natomiast oceniana kwestia czynności procesowych podjętych 

przez przedstawiciela ustawowego bez stosownego umocowania, z jego przekroczeniem lub 

bez uzyskania wymaganej zgody sądu opiekuńczego. Co do zasady przyjmuje się, że 

czynności procesowe dokonane bez wymaganej zgody władzy opiekuńczej są 

bezskuteczne330. W przypadku jednak wszczęcia postępowania w imieniu osoby małoletniej 

przez nieuprawnionego do tego przedstawiciela ustawowego czynność taka może być 

konwalidowana przez małoletniego po uzyskaniu pełnoletności lub na podstawie wydanego 

następczo, w trybie art. 583 lub art. 593 k.p.c., zezwolenia sądu opiekuńczego. W doktrynie 

wskazuje się bowiem, że jest to brak w zakresie zdolności sądowej, który może zostać 

uzupełniony zgodnie z art. 70 k.p.c. Jeśli jednak brak umocowania nie zostanie uzupełniony, 

a zainicjowane postępowanie dotyczy spraw przekraczających zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego albo tzw. ważniejszych spraw (w przypadku postępowania zainicjowanego 

przez opiekuna lub kuratora) zasadne będzie odrzucenie przez sąd wniosku zgodnie  

z art. 199 § 1 pkt 3 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Konwalidacji nie podlega natomiast brak 

umocowania przedstawiciela ustawowego, jeśli zainicjował on postępowania sądowe już po 

wygaśnięciu jego prawa do reprezentacji osoby małoletniej. O istotnej wadze działań sądu 

w zakresie kontroli prawidłowości umocowania przedstawiciela ustawowego osoby 

małoletniej najlepiej świadczą potencjalne konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w tym 

zakresie już w trakcie trwania postępowania. Jeśli bowiem w postępowaniu sądowym osoba 

małoletnia reprezentowana jest przed przedstawiciela ustawowego, mimo istniejącego co do 

niego wyłączenia lub ograniczenia reprezentacji, postępowanie dotknięte będzie sankcją 

nieważności (art. 379 pkt 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). Pogląd taki podzielił również Sąd 

Najwyższy wskazując, że „Postępowanie o dział spadku i zniesienie współwłasności, 

 
328 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 98, Legalis 2019, nb 27, 

odczyt 16.01.2020 r. 
329 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 24.06.1961 r., 1 CO 16/61, Legalis nr 179291. 
330 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 101, Lex el., nb 8, odczyt 

17.02.2020 r. 
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przeprowadzone z udziałem małoletnich spadkobierców reprezentowanych przez matkę, 

której ustawowe przedstawicielstwo było wyłączone, jest dotknięte nieważnością.”331. 

4.8 Wykonywanie reprezentacji przez przedstawicieli ustawowych osób małoletnich 

w postępowaniach spadkowych – wnioski na tle badań empirycznych  

W przeanalizowanych 113 sprawach z zakresu prawa spadkowego, w których udział 

wzięły 202 osoby małoletnie reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych, 

zdecydowanie najliczniejszą grupę reprezentantów stanowili rodzice reprezentujący interesy 

111 małoletnich w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, 16 małoletnich w sprawach 

o dział spadku, 43 małoletnich w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych 

oświadczenia oraz 4 małoletnich w sprawach o złożenie oświadczenia w przedmiocie 

odrzucenia spadku. Drugą co do liczebności, ale zdecydowanie mniejszą grupę stanowili 

kuratorzy reprezentujący w sumie 15 małoletnich w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku 

i 10 w sprawach o dział spadku. 7 osób było reprezentowanych w sprawie przez opiekuna 

prawnego: jedna w postępowaniu o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia, 

6 w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.  

Powyższe dane prowadzą do wniosku, że w sprawach spadkowych, prowadzonych przez 

sąd w trybie nieprocesowym stosunkowo rzadko ujawniają się przesłanki wyłączenia 

reprezentacji rodziców. Jak już jednak sygnalizowano w poprzednim rozdziale, wątpliwości 

budzi jakość sprawowanej przez rodziców reprezentacji. Nie polemizując z utrwalonym 

w orzecznictwie poglądem, zgodnie z którym w prawidłowo funkcjonującej rodzinie troska 

o dobro dziecka będzie zawsze celem nadrzędny rodziców, należy ponownie zaznaczyć, że 

badania empiryczne prowadzą do wniosku, iż często z uwagi na niezrozumienie regulacji 

prawnych, czy też nieprzykładanie należytej wagi do prowadzenia sprawy sądowej przez 

rodziców, interesy małoletniego nawet jeśli ostatecznie nie są naruszone, to mogą być 

uznane co najmniej za zagrożone.  

Celem oceny sposobu wykonywania przez przedstawicieli ustawowych osób 

małoletnich reprezentacji w pierwszej kolejności należy odnieść się do czynności 

procesowych podejmowanych przez nich w trakcie trwania postępowania. W tym kontekście 

przede wszystkim należy zauważyć, że z wyjątkiem postępowań o uchylenie się od skutków 

prawnych oświadczenia oraz o złożenie oświadczenia o odrzucenie spadku, małoletni brali 

udział w większości spraw jako ich uczestnicy, nie wnioskodawcy.  

 
331 Postanowienie SN z 9.09.1997 r., I CKU 13/97, Lex nr 32373. 
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Tabela 9 Pozycja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych 

 Sprawa 

o stwierdzenie 

nabycia 

spadku 

Sprawa o 

dział spadku 

Sprawa 

o uchylenie się 

od skutków 

prawnych 

oświadczenia 

Sprawa 

o złożenie 

oświadczenia 

o odrzuceniu 

spadku 

uczestnik  119 21 6 0 

wnioskodawca 14 0 38 4 

Źródło: opracowanie własne 

 

W świetle wszystkich analizowanych postępowań przedstawiciele 20 osób małoletnich 

nie zajęli stanowiska w sprawie, pozbawiając tym samym reprezentowanych realnego 

wpływu na treść rozstrzygnięcia. W przypadku postępowań o stwierdzenie nabycia spadku 

owa bierność przedstawicieli ustawowych 16 osób małoletnich skutkowała nabyciem przez 

dzieci spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Znamienny jest tutaj fakt, że rodzice 11 z nich 

uprzednio odrzucili spadek we własnym imieniu (w przypadku 5 małoletnich rodzice nie 

należeli do kręgu spadkobierców). Niezrozumiałe jest zatem dlaczego nie podjęli tożsamej 

decyzji reprezentując interesy małoletnich, zwłaszcza że w odniesieniu aż do 13 z ww. 

małoletnich postępowanie zostało wszczęte przez wierzyciela spadkodawcy – uprawnione 

wydaje się być zatem założenie, że bierność rodziców może w tej sytuacji realnie zagrażać 

interesom osób małoletnich. 

 W postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku przedstawiciele ustawowi 

małoletnich najczęściej korzystali z możliwości stawiennictwa na rozprawie, złożenia 

wniosku lub odpowiedzi na wniosek. Rzadziej składano oświadczenia co do sposobu 

przyjęcia spadku. Zasadniczo przedstawiciele nie kierowali także do sądu pism procesowych 

w czasie trwania postępowania. Tylko 11 małoletnich było w sprawie reprezentowanych 

przez pełnomocnika profesjonalnego.  
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Tabela 10 Czynności procesowe i inne działania przedstawicieli osób małoletnich 

w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku 
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Liczba 

małoletnich, 

wobec 
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ta została 

podjęta 

 

48 3 40 67 60 32 15 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

W postępowaniach o dział spadku przedstawiciele dwóch małoletnich, w dwóch 

niezależnych postępowaniach, nie zajęli stanowiska w sprawie. Mimo to małoletnim 

w orzeczeniach kończących postępowanie w sprawie przyznane zostały składniki masy 

spadkowej adekwatne do wysokości ich udziału w spadku. Z urzędu o powyższe zadbał sąd 

prowadzący postępowanie. W przypadku postępowań o dział spadku najpopularniejszymi 

czynnościami przedstawicieli ustawowych było składanie odpowiedzi na wniosek oraz 

stawiennictwo na rozprawie – działania te podjęli przedstawiciele 10 małoletnich. Chętnie 

także reprezentanci zajmowali stanowisko ustnie – czynności tę podjęli przedstawiciele 

8 małoletnich. Co do jednego małoletniego złożono wniosek o zwolnienie od kosztów 

postępowania. Dwóch przedstawicieli zawarło w imieniu małoletnich ugodę co do sposobu 

działu spadku. Wart odnotowania jest także fakt, że blisko połowa małoletnich w sprawach 

o dział spadku była reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego ustanowionego 

przez przedstawiciela ustawowego.  

W przypadku spraw o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia przedstawiciele 

najchętniej inicjowali postępowanie lub składali odpowiedź na wniosek, ewentualnie 

zajmowali stanowisko w sprawie ustnie. We wszystkich postępowaniach wszczętych na 

wniosek osoby małoletniej złożono oświadczenie o odrzuceniu spadku.  

 



173 

 

Tabela 11 Czynności procesowe i inne działania przedstawicieli osób małoletnich  

w postępowaniach z art. 690 k.p.c. 
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39 1 37 27 1 2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Mówiąc o postępowaniu dowodowym i inicjatywie dowodowej przedstawicieli 

ustawowych osób małoletnich należy wskazać, że najbardziej popularne środki dowodowe 

to dowód z dokumentów oraz zeznania uczestników postępowania. W sprawach 

o stwierdzenie nabycia spadku oraz uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia były 

to w istocie jedyne środki dowodowe oferowane przez reprezentantów osób małoletnich. 

W sprawach o dział spadku, z uwagi na ich specyfikę, wnioskowano także 

o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Inne środki dowodowe w analizowanych 

postępowaniach nie były prowadzone, co wydaje się być przede wszystkim konsekwencją 

charakteru postępowań spadkowych, w których zazwyczaj nie jest konieczne prowadzenie 

obszernego postępowania dowodowego. Uprawnienie do bycia spadkobiercą wynika 

bowiem zazwyczaj z ustawy, względnie testamentu i jest możliwe do ustalenia na podstawie 

treści aktów stanu cywilnego. Stąd wydaje się, że oferowane przez przedstawicieli 

ustawowych osób małoletnich środki dowodowe były adekwatne do charakteru 

rozstrzyganych spraw.  

Zaznaczenia wymaga jednak, że przedstawiciele aż 70 małoletnich nie zgłosili żadnego 

dowodu w sprawie. Sytuacja, w której reprezentanci blisko 35 % wszystkich małoletnich 

uczestników postępowań spadkowych nie przejawiają żadnej inicjatywy dowodowej 

w sprawie, ograniczając się zasadniczo tylko do prezentacji stanowiska w sprawie, lub co 

gorsza nie zajmując go w ogóle, niewątpliwie nie może zostać oceniona pozytywnie. 

stanowiąc kolejny przykład źródła potencjalnych zagrożeń dla interesów małoletniego.  

Analizując powyższą kwestię na przykładzie najliczniejszej grupy spraw poddanych 

badaniu, tj. postępowań o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać, że inicjatywy 
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dowodowej nie wykazali przedstawiciele ustawowi 58 małoletnich. Jednocześnie 

w przypadku 16 osób małoletnich, przedstawiciele w ogóle nie zajęli stanowiska w sprawie. 

Mimo bierności reprezentantów 42 małoletnich zostało spadkobiercami. W imieniu trójki 

małoletnich spadek odrzucono, natomiast 13 małoletnich nie zostało spadkobiercami 

z uwagi na to, że nie zostali zaliczeni do kręgu spadkobierców – wpływ na to miała co do 

dwóch małoletnich treść testamentu spadkodawcy, w pozostałych regulacje kodeksowe. 

Wydawać by się zatem mogło, że w przypadku postępowań spadkowych inicjatywa 

dowodowa nie odgrywa tak istotnej roli w dążeniu do ochrony praw osoby małoletniej, jak 

w przypadku postępowania procesowego. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, 

w odniesieniu do osób małoletnich, które ostatecznie stały się spadkobiercami (42 osoby), 

że rodzice 27 z nich uprzednio odrzucili spadek we własnym imieniu. Po raz kolejny należy 

zatem postawić pytanie – na które wyniki niniejszych badań aktowych nie dają odpowiedzi, 

o motywy którymi kierują się rodzice. Niezrozumiałe jest bowiem dlaczego nie utrzymali 

swojej decyzji i nie odrzucili spadku również w imieniu osób małoletnich, albo czemu nie 

zdecydowali się na przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza na swoją rzecz.  

 

Tabela 12 Inicjatywa dowodowa przedstawicieli ustawowych osób małoletnich w sprawach 

spadkowych 

 Sprawa o 

stwierdzenie 

nabycia 

spadku 

Sprawa o 

dział 

spadku 

Sprawa o uchylenie się 

od skutków prawnych 

oświadczenia 

 

brak 

57 9 4 

Dowód z dokumentów 71 7 40 

Dowód z opinii biegłego  0 0 0 

Przesłuchanie uczestników 

postępowania   

26 7 24 

Źródło: opracowanie własne 

 

Orzeczenie merytoryczne w analizowanych sprawach zostało wydane w stosunku  

do 191 małoletnich, przy czym w całości zostało uwzględnione żądanie 150 z nich, w części 

uwzględniono roszczenia 4 małoletnich, 18 małoletnich nie zajęło stanowiska w sprawie, 

a roszczenia 19 małoletnich nie zostały uwzględnione. W tym kontekście uwagę zwraca 

fakt, że chociaż co najmniej 23 małoletnich mogło mieć interes prawny w zaskarżeniu 
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orzeczenia sądu pierwszej instancji, to na wniesienie apelacji zdecydował się przedstawiciel 

ustawowy (rodzic) tylko jednego dziecka. Co więcej, wniesiona przez niego apelacja 

ostatecznie została odrzucona na podstawie art. 370 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.332 

4.9 Kurator ad actum – wnioski na tle badań empirycznych  

Podstawą wyłączenia reprezentacji rodziców lub opiekunów prawnych, a także 

kuratorów są odpowiednio przepisy art. 98 § 2 k.r.o. oraz art. 159 k.r.o. W doktrynie 

i judykaturze zgodnie przyjmuje się, że regulacje te odnoszą się przede wszystkim do 

postępowania procesowego, w którym sprzeczność interesów pomiędzy stronami 

postępowania jest bardziej oczywista, niż w postępowaniu nieprocesowym. Dlatego też w 

przypadku spraw rozpoznanych tak jak postępowania spadkowe w trybie nieprocesowym 

wyłączenie reprezentacji przedstawicieli ustawowych należy oceniać ad casum 

i przyjmować je tylko wtedy, gdy istnieje, choćby tylko teoretyczna, możliwość 

sprzeczności interesów. W przypadku jej zidentyfikowania sąd winien rozważyć 

konieczność ustanowienia dla osoby małoletniej kuratora ad actum, na podstawie 

art. 99 § 1 k.r.o.  

W analizowanych sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, 

w których owa sprzeczność interesów istotnie może się ujawnić ogółem brały udział 123 

osoby małoletnie występując w postępowaniu w charakterze uczestnika wraz z jednym 

z rodziców lub opiekunów. W sytuacji takiej znalazło się 113 małoletnich w sprawach 

o stwierdzenie nabycia spadku oraz 10 małoletnich w sprawach o dział spadku. Ostatecznie 

natomiast tylko dla 8 małoletnich w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i 4 małoletnich 

w sprawach o dział spadku ustanowiono kuratora ad actum. Za każdym razem jako podstawę 

decyzji o ustanowieniu dla małoletniego kuratora wskazywano potencjalną sprzeczność 

interesów pomiędzy rodzicem a dzieckiem. W żadnej z analizowanych spraw sąd nie 

dostrzegał natomiast potrzeby ustanowienia kuratora ze względu na fakt, że przedstawiciel 

ustawowy reprezentuje w sprawie interesy więcej niż jednego małoletniego. Co więcej, 

w dwóch przypadkach, w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, sąd ustanowił 

wspólnego kuratora dla kliku osób małoletnich będących rodzeństwem. Można zatem 

założyć, że zdaniem sądu między małoletnimi nie istniała nawet teoretyczna możliwość 

powstania konfliktu interesów.  

 
332 Podstawę rozstrzygnięcia sądu stanowił art. 370 k.p.c. w brzmienie sprzed nowelizacji dokonanej 

ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). 
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Badania aktowe przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania odnoszą się do 

spraw rozpoznawanych w latach 2008 – 2018, a zatem jeszcze przed nowelizacją 

art. 99 k.r.o. dokonaną ustawą z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego333, która weszła w życie 

20 września 2019 r. Przed tą datą Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie regulował szczegółowo 

kwestii związanych z wymogami, jakie winna spełniać osoba będąca kuratorem. 

Art. 99 k.r.o. miał wówczas następującą treść: „Jeżeli żadne z rodziców nie może 

reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator 

ustanowiony przez sąd opiekuńczy”. Wobec takiej regulacji art. 99 k.r.o. powszechną 

praktyką było wybieranie przez sąd do pełnienia roli kuratora osoby małoletniej 

pracowników administracji sądu, osoby bliskie dla małoletniego, rzadziej pełnomocników 

profesjonalnych. Tendencję tą potwierdzają dane z niniejszych spraw. 7 małoletnich 

w sprawie reprezentował kurator ad actum będący pracownikiem administracji sądu. 

Odmiennie kształtują się natomiast wyniki postępowań prowadzonych przed sądem 

opiekuńczym o ustanowienie kuratora do reprezentowania interesów osoby małoletniej 

w sprawach spadkowych. Sąd opiekuńczy kuratorem najczęściej ustanawiał bowiem 

pełnomocników profesjonalnych lub członków rodziny.  

 

Tabela 13 Podmiot pełniący funkcje kuratora 

 Sprawa  

o stwierdzenie 

nabycia spadku  

i dział spadku 

Sprawa  

o ustanowienie 

kuratora  

Pracownik administracji sądu 7 0 

Pełnomocnik profesjonalny   1 5 

Osoba niespokrewniona  1 3 

Członek rodziny 1 4 

Brak danych 1 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Wyniki badań przeprowadzone w sprawach sądów opiekuńczych pozwalają również 

wskazać, że sądy decydując o wyznaczeniu konkretnej osoby do pełnienia funkcji kuratora 

ad actum często ograniczają swoje działania wyłącznie do przychylenia się do treści 

 
333 Dz.U. z 2019 r., poz. 1146. 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25006488&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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wniosku sformułowanego przez rodziców lub opiekunów – tylko w jednej sprawie wniosek 

został oddalony, ponieważ sąd uznał ustanowienie kuratora za bezcelowe. W niewielkiej 

próbie 10 spraw, trzykrotnie sąd orzekał o ustanowieniu kuratora opierając się jedynie na 

jego pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji. Z kolei żadna 

z osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuratora z uwagi na pokrewieństwo lub 

znajomość rodziny małoletniego nie posiadała wykształcenia prawniczego.  

 W analizowanych sprawach kuratorzy małoletnich zasadniczo ograniczali swoją rolę 

do stawiennictwa na rozprawie, rzadko zajmując stanowisko na piśmie. Nie przejawili 

żadnej inicjatywy dowodowej. Nie sprzeciwiali się też stanowisku pozostałych uczestników 

postępowania, w tym rodziców, przychylając się do wniosków o stwierdzenie nabycia 

spadku i dział spadku. Wyjątkiem jest tutaj jedno postępowanie o dział spadku, w którym 

kuratorem ustanowiono pełnomocnika profesjonalnego. Sprzeciwił się on proponowanemu 

przez ojca małoletniego działowi spadku, zgodnie z którym mężczyzna miałby otrzymać na 

własność nieruchomość stanowiącą jedyny składnik masy spadkowej, bez obowiązku spłat 

na rzecz pozostałych spadkobierców. Ostatecznie, zgodnie z wnioskiem kuratora, sąd 

przyznał nieruchomość stanowiącą jedyny składnik masy spadkowej na rzecz ojca 

małoletniego z obowiązkiem spłaty płatnej do rąk małoletniego w terminie jednego roku od 

osiągnięcia przez niego pełnoletności.  

4.10 Podsumowanie  

Podsumowanie powyższych rozważań należy rozpocząć od wskazania, że w świetle 

prawa cywilnego procesowego pojęcie „reprezentacja” używane w odniesieniu do osób 

fizycznych niezależnie od ich wieku, oznacza działania przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika, podejmowane w imieniu i na rzecz reprezentowanego, zgodnie z posiadanym 

umocowaniem, w ramach postępowania sądowego, nakierunkowane na wywołanie 

określonego skutku procesowego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego materialnego i procesowego 

podmiotami uprawnionymi do pełnienia funkcji przedstawicieli ustawowych osób 

małoletnich w postępowaniach spadkowych są: rodzice wykonujący władzę rodzicielską, 

opiekunowie prawni oraz kuratorzy ad actum, a w przypadku nasciturusa – kurator ventris. 

Zakres uprawnień każdego z wymienionych podmiotów, źródło jego umocowania, moment 

powstania umocowania, a także okoliczności wyłączające sprawowaną przez niego 

reprezentację określają co do zasady przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz 

Kodeksu postępowania cywilnego.  
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Możliwość reprezentacji osoby małoletniej stanowi jednocześnie prawo i obowiązek 

przedstawicieli ustawowych, którzy winni wypełniać je z należytą starannością, mając na 

uwadze przede wszystkim dobro reprezentowanego. Nad prawidłowością sprawowania 

reprezentacji czuwa sąd opiekuńczy, którego zgoda niezbędna jest rodzicom do 

podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego, 

a opiekunom i kuratorom także do podejmowania tzw. ważniejszych spraw dotyczących 

osoby i majątku małoletniego. Czynności prawne dokonane przez przedstawiciela 

ustawowego pomimo istniejących co do nich wyłączeń lub bez wymaganego zezwolenia 

władzy opiekuńczej są obarczone sankcją bezwzględnej nieważności i nie mogą być 

konwalidowane. Czynności procesowe podjęte bez wymaganego zezwolenia będą co do 

zasady bezskuteczne, względnie mogą prowadzić do nieważności postępowania.  

Na tle wyników badań empirycznych omówionych w niniejszym rozdziale – 

dotyczących  sposobu wykonywania reprezentacji przez przedstawicieli ustawowych osób 

małoletnich – za zasadną i oczekiwaną należy uznać przeprowadzoną w roku 2019 

nowelizację art. 99 i n. k.r.o. Wydaje się bowiem, choć kwestia ta nie jest jeszcze możliwa 

do ocenienia w praktyce z uwagi na zbyt krótki okres obowiązywania wspomnianej 

nowelizacji, że wprowadzona zasada ustanawiania kuratorem ad actum pełnomocnika 

profesjonalnego lub co najmniej osoby z wyższym wykształceniem prawniczym – 

z nielicznymi wyjątkami, pozwoli zagwarantować małoletnim lepszy poziom reprezentacji, 

niż miało to miejsce dotychczas. Pełnomocnicy profesjonalni działający jako kuratorzy 

osoby małoletniej z założenia powinni zagwarantować jej lepszy poziom reprezentacji, niż 

osoby, które dotychczas sądy wyznaczały na kuratorów, tj. pracownicy administracji sądów 

czy osoby wskazane przez rodziców małoletniego. Podmioty te, podobnie z resztą jak inni 

przedstawiciele ustawowi osób małoletnich, w przeważającej liczbie przypadków 

pozostawały bierne w sprawie, przyłączając się do stanowiska zajmowanego w sprawie 

przez rodziców, nie rozważając przy tym czy zachowanie takie jest korzystne dla dziecka.  

Oceniając znowelizowane przepisy dotyczące kuratora reprezentującego dziecko 

w postępowaniu, nie można jednak pominąć faktu ich nieprecyzyjności, która może 

nastręczać problemy w stosowaniu przez sądy przepisów w praktyce. Ustawodawca 

wymagając od pełnomocnika profesjonalnego, reprezentującego dziecko w sprawie jako 

kurator, dodatkowych umiejętności związanych ze szczególną znajomością spraw 

dotyczących dziecka, tego samego rodzaju lub rodzajowo odpowiadających sprawie, 

w której wymagana jest reprezentacja dziecka, a ponadto ukończenia szkoleń i kursów 

dotyczących praw lub potrzeb dziecka, nie daje sądom żadnych narzędzi pozwalających na 
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weryfikację, który pełnomocnik spełnia ww. przesłanki. Analogicznie sytuacja ma się 

w przypadku prawników, którzy mogą w przypadkach określonych w art. 991 § 2 k.r.o. być 

ustanowieni kuratorem, jeśli wykazują znajomość potrzeb dziecka. Dlatego też zasadny 

wydaje się stawiany w pracy postulat o doprecyzowanie treści art. 991 k.r.o. w zakresie 

odnoszącym się do dodatkowych kompetencji osób wybieranych do pełnienia funkcji 

kuratora reprezentującego małoletniego w sprawie. Celowe wydaj się także utworzenie list 

pełnomocników i prawników, na wzór list biegłych sądowych, w których określone byłyby 

ich specjalizacje (dla pełnomocników profesjonalnych) i szczególne kompetencje 

w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktów z dziećmi i znajomości ich potrzeb.  

Badania aktowe pokazują także, że przedstawiciele ustawowi osób małoletnich, przede 

wszystkim rodzice, nie przykładają dostatecznej uwagi do prowadzonych z udziałem 

małoletnich postępowań sądowych. Ich aktywność w sprawie jest niewielka, ograniczają się 

przede wszystkim do stawiennictwa na rozprawie, względnie złożenia odpowiedzi na 

wniosek lub wniosku. Co do zasady nie inicjują postępowań spadkowych w imieniu osób 

małoletnich. Zdają się też nie rozumieć konsekwencji oświadczeń, o których mowa  

w art. 1015 § 1 k.c. oraz procedury ich składania. Co więcej w wielu przypadkach, mimo 

odrzucenia spadku we własnym imieniu, pozostając biernymi w istocie pozwalają na 

nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez osoby małoletnie, w stanach 

faktycznych, w których taka postawa może być uznawana za co najmniej zagrażającą 

interesom małoletnich.  

Taki obraz postępowań nakazuje sformułować wniosek de lege ferenda o rozszerzenie 

kognicji sądu prowadzącego postępowanie z zakresu spraw spadkowych (choć byłoby to 

zasadne we wszystkich sprawach prowadzonych z udziałem małoletnich) o możliwość 

ustanawiania dla małoletniego pełnomocnika z urzędu nawet bez zgłaszania przez 

uczestnika wniosku w tym przedmiocie. Wydaje się bowiem, że w sytuacji, gdy sąd 

prowadzący postępowanie dostrzega nieporadność przedstawiciela ustawowego osoby 

małoletniej lub jego nieuzasadnioną okolicznościami sprawy bierność w postępowaniu, 

powinien dysponować prawem ustanowienia dla dziecka pełnomocnika w osobie adwokata 

lub radcy prawnego dla właściwej ochrony praw małoletniego. Wniosek taki uzasadnia także 

treść Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości 

przyjaznego dziecku334, w których zwraca się uwagę na potrzebę zagwarantowania dzieciom 

dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na takich samych warunkach, jak osoby dorosłe, 

 
334 https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa75ed71a1
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lub na warunkach łagodniejszych. W końcu należy mieć też na uwadze charakter 

postępowań nieprocesowych, w których to zgodnie ze stanowiskiem doktryny uczestnicy i 

ich interesy stanowią centrum zainteresowania w sprawie, natomiast samo postępowanie ma 

służyć ochronie ich praw335. Rolą sądu prowadzącego sprawę będzie zatem troska o należyte 

wykonywanie praw procesowych uczestników. Właściwa reprezentacja interesów dziecka 

w szerokim rozumieniu tego pojęcia, tj. jako podejmowanie działań zgodnych z jego 

dobrem, we właściwym terminie oraz formie, wydaje się mieścić w zakresie wspomnianych 

powyżej obowiązków sądu orzekającego przyczyniając się przy tym do eliminacji 

dodatkowych działań sądu, co z kolei powinno usprawnić przebieg postępowania.  

 

  

 
335 M. Manowska, Zasada prawdy materialnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, 

Pr. Spół. 1999/12, s. 49 i n.  
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Rozdział 5. Czynności przedstawicieli ustawowych małoletniego w postępowaniach 

spadkowych 

5.1 Uwagi ogólne 

Systematyzując rozważania powyższych rozdziałów należy wskazać, że 

umocowanie przedstawiciela ustawowego do działania w imieniu reprezentowanego wynika 

z ustawy (art. 96 k.c.) i jest niezależne od woli osoby reprezentowanej. W przypadku osób 

małoletnich zagadnienie ich reprezentacji tak na gruncie prawa materialnego, jak i prawa 

procesowego rozstrzygają: 

1. art. 94 § 1 i 2 oraz art. 98 § 1 k.r.o., który ustanawia rodziców lub rodzica 

przedstawicielami ustawowymi dziecka; 

2. art. 94 § 3 k.r.o. stanowiący źródło uprawnień opiekuna prawnego osoby 

małoletniej do bycia jej przedstawicielem ustawowym; 

3. art. 99 w związku z art. 98 § 2, art. 157 i art. 159 § 1 k.r.o. regulujący kwestię 

kurateli; 

4. art. 182 k.r.o. mówiący o kuratorze nasciturusa. 

Kwestia związana z udziałem w postępowaniu nieprocesowym przedstawiciela 

ustawowego uczestnika nie została odrębnie uregulowana w Kodeksie postępowania 

cywilnego, dlatego na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. odpowiednie zastosowanie znajdują 

przepisy odnoszące się do procesu. Zgodnie z art. 66 k.p.c. osoba fizyczna niemająca 

zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego 

przedstawiciela ustawowego. Osoba małoletnia co do zasady nie posiada zdolności 

procesowej. W przypadku postępowań spadkowych zastosowania nie znajdzie także 

art. 65 § 2 k.p.c., ponieważ ani przepisy prawa materialnego, ani przepisy prawa 

procesowego odnoszące się do postępowań spadkowych nie przyznają małoletniemu 

ograniczonej zdolności do czynności prawnej w zakresie tych spraw. W konsekwencji w 

przypadku prowadzenia postępowania spadkowego z udziałem osoby małoletniej 

wymagana jest jej reprezentacja przez przedstawiciela ustawowego.  

W przypadku reprezentacji sprawowanej przez rodziców lub opiekunów małżonków, 

którym wspólne sprawowanie opieki zostało powierzone na podstawie art. 146 zd. 2 k.r.o. 

aktualna pozostaje zasada dwóch przedstawicieli, zgodnie z którą w przypadku, gdy władza 

rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom każdy z nich może samodzielnie i skutecznie 

działać w postępowaniu w imieniu małoletniego. Jak trafnie wskazuje G. Jędrejek, 



182 

 

w przypadku przedstawicielstwa rodziców nie ma wymogu reprezentacji łącznej336. Jeśli 

natomiast władzę rodzicielską wykonuje tylko jeden z rodziców czy to wobec treści 

orzeczenia sądu w tym przedmiocie, czy też z uwagi na wystąpienie takich okoliczności jak 

ubezwłasnowolnienie czy śmierć drugiego z rodziców, stosownie do treści art. 94 § 1 k.r.o. 

może on działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy małoletniego. Mając zatem na 

uwadze, że zgodnie z art. 155 § 2 k.r.o. do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio 

przepisy o władzy rodzicielskiej, można przyjąć, że powyższa zasada obowiązuje także 

opiekunów (art. 146 zd. 2 k.r.o.). Wydaje się, że powyższa zasada będzie także obowiązywać 

w przypadku ustanowienia dla nasciturusa więcej niż jednego kuratora ventris, choć jego 

rola w postępowaniu spadkowym jest zgoła odmienna od roli innych przedstawicieli 

ustawowych – ma on bowiem dążyć do zabezpieczenia interesów dziecka poczętego, ale 

jeszcze nienarodzonego, a nie do rozstrzygnięcia sprawy. Natomiast w przypadku kurateli 

ustanowionej na mocy art. 99 i n. k.r.o. problem ten nie będzie występował. Przepisy  

art. 991 k.r.o. nie przewidują bowiem możliwości ustanowienia więcej niż jednego kuratora 

ad actum do jednej sprawy.  

Udział przedstawiciela ustawowego reprezentującego interesy małoletniego jako 

osoby nieposiadającej zdolności procesowej, jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu 

postępowania. Jego brak uniemożliwiałby małoletniemu działanie w sprawie, a pozostałym 

uczestnikom skuteczne podejmowanie wobec małoletniego czynności procesowych. 

Dlatego też sąd z urzędu w każdym stanie sprawy bierze pod uwagę konieczność udziału 

w postępowaniu przedstawiciela oraz zakres i prawidłowość jego umocowania, mając na 

uwadze, że ewentualne uchybienia skutkują nieważnością postępowania na podstawie 

art. 379 pkt 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.337  

Po uzyskaniu przez małoletniego pełnoletności władza rodzicielska oraz opieka 

wygasają z mocy prawa. Zdarzenie to niesie ze sobą istotne konsekwencje dla postępowania. 

Uczestnik dotychczas reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego w dniu 

ukończenia osiemnastego roku życia uzyska zdolność procesową, a tym samym prawo do 

samodzielnej reprezentacji w postępowaniu. W konsekwencji niedopuszczalne będzie 

dalsze traktowanie rodziców lub opiekunów, jako przedstawicieli ustawowych danej osoby. 

Dalsza reprezentacja dziecka przez rodziców lub opiekunów w postępowaniu będzie 

 
336 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Art. 98, Lex el., nb 6,  

odczyt 10.01.2020 r. 
337 Więcej na ten temat ppkt 4.7. 
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możliwa tylko jeśli uzyskają oni od dziecka stosowne umocowanie, zgodnie  

z art. 86 i art. 87 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.  

Do wygaśnięcia opieki, a tym samym prawa opiekuna do bycia przedstawicielem 

ustawowym małoletniego dochodzi, poza powyższym przypadkiem, gdy nad małoletnim 

przywrócona zostanie władza rodzicielska (art. 170 k.r.o.), wówczas to rodzic lub rodzice, 

którzy ponownie objęli władzę rodzicielską nad małoletnim wstąpią do udziału w sprawie 

w charakterze jego przedstawicieli ustawowych.  

Kuratela ustanawiana dla małoletniego na podstawie art. 99 k.r.o. do 

reprezentowania jego praw w postępowaniu, ma w istocie charakter kurateli ad actum, 

wygasa ona zatem z mocy prawa z chwilą zakończenia postępowania, do którego 

prowadzenia kurator został ustanowiony. Ponadto możliwe jest także, aby tak jak opieka 

i władza rodzicielska, kuratela wygasła, w związku z osiągnięciem przez reprezentowanego 

pełnoletności, a tym samym uzyskaniem zdolności procesowej338. Kurator ventris sprawuje 

natomiast pieczę nad przyszłymi prawami dziecka poczętego, ale nieurodzonego do chwili 

jego narodzin, po tym zdarzeniu prawo reprezentacji dziecka uzyskają jego rodzice, 

w związku z powstaniem władzy rodzicielskiej (art. 92 k.r.o.)339.  

5.2 Wszczęcie i inicjowanie kolejnych etapów postępowania z zakresu spraw 

spadkowych 

5.2.1 Uprawnienie do złożenia wniosku inicjującego postępowanie w sprawie 

spadkowej  

Korzystając z zasady dyspozycyjności postępowania przedstawiciel może 

zainicjować postępowanie nieprocesowe w imieniu małoletniego, chyba że z posiadanego 

przez niego umocowania wynika inny zakres uprawnień. Zgodnie z dyspozycją  

art. 510 k.p.c. uczestnikiem postępowania może być każda osoba zainteresowanym 

w sprawie, a zatem każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Podmiot taki może 

wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. 

Jeżeli weźmie w nim udział, staje się uczestnikiem. Przedstawiciel ustawowy małoletniego 

w postępowaniu nieprocesowym nie jest uczestnikiem postępowania. Uczestnikiem jest 

bowiem osoba małoletnia, reprezentowana przez przedstawiciela. Mimo to 

 
338 Por. K. Korzan, Kurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1966, s. 169.  
339 Art. 92 k.r.o. nie określa co prawda chwili powstania władzy rodzicielskiej, wskazując jedynie 

moment jej ustania, tj. osiągnięcie przez dziecka pełnoletności. W doktrynie zgodnie przyjmuje się jednak,  

że władza rodzicielska powstaje w momencie urodzenia się dziecka (por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne  

i opiekuńcze, Warszawa 2018, s. 258–259; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 511). 
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przedstawicielowi przysługują takie same prawa i spoczywają na nim takie same obowiązki 

jak na uczestnikach. 

Przede wszystkim przedstawiciel podejmując w imieniu małoletniego pierwszą 

czynność procesową w sprawie jest zobowiązany wskazać w jakim charakterze bierze udział 

w tym postępowaniu (najczęściej okoliczność ta zostanie wskazana na początku pisma 

procesowego stanowiącego wniosek lub odpowiedź na wniosek, albo podczas pierwszej 

rozprawy lub posiedzenia w sprawie) oraz zgodnie z art. 68 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

wykazać dokumentem swoje umocowanie do działania w sprawie. Stosownym dokumentem 

w przypadku przedstawicielstwa rodziców będzie odpis skrócony lub pełny aktu urodzenia 

dziecka. To właśnie z tego dokumentu wynika bowiem fakt pokrewieństwa pomiędzy 

małoletnim a jego przedstawicielem. Opiekun lub kurator wykaże natomiast swoje 

umocowanie do działania w sprawie za małoletniego lub nasciturusa właściwym 

orzeczeniem sądu opiekuńczego w przedmiocie odpowiednio ustanowienia opieki lub 

kurateli.  

Badając umocowanie przedstawiciela sąd winien zweryfikować zarówno sam fakt 

pełnienia przez dany podmiot określonej roli względem małoletniego, jak i zakres jego 

umocowania. Należy bowiem mieć na uwadze, że przedstawiciele ustawowi małoletniego 

nie są uprawnieni do w pełni swobodnego decydowania o losie osoby małoletniej oraz jej 

majątku. Zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego 

dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, natomiast tak kurator, jak 

i opiekun zobowiązani są uzyskać zgodę sądu opiekuńczego do dokonania wszystkich 

ważniejszych spraw związanych z majątkiem lub osobą małoletniego (art. 156 k.r.o.). 

W przypadku kurateli wymagane jest także, aby z orzeczenia sądu opiekuńczego, którym 

kuratelę ustanowiono wynikało do podjęciach jakich czynności w imieniu małoletniego 

kurator jest uprawniony. Można zatem już w tym miejscu postawić tezę, że w przypadku 

postępowań spadkowych przedstawiciele ustawowi małoletniego nie będą mogli bez 

stosownej zgody sądu opiekuńczego np. złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku, czy 

zawrzeć ugody w ramach postępowania o dział spadku.  

Jeśli prawidłowość umocowania przedstawiciela do reprezentacji małoletniego budzi 

wątpliwości, sąd winien rozważyć zasadność zastosowania w sprawie art. 70 w związku 

z art. 97 i art. 13 § 2 k.p.c., a jeśli zajdzie taka potrzeba zobowiązać przedstawiciela do 

wykazania swojego umocowania lub uzyskania stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego 

do działania w sprawie, pod rygorem uznania czynności dokonanych z przekroczeniem 

umocowania za bezskuteczne, bądź odrzucenia wniosku. Należy bowiem zaznaczyć, 
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że czynności podjęte przez przedstawiciela, który nie posiadał stosownego umocowania do 

działania w imieniu osoby małoletniej, w toku postępowania co do jego meritum będą 

bezskuteczne z mocy samego prawa. Wyjątkiem będzie tutaj czynność przedstawiciela 

ustawowego polegająca na wszczęciu postępowania, jeśli nie był do tego umocowany. 

Czynność taka może być bowiem konwalidowana albo przez samego małoletniego, jeśli 

uzyska on pełnoletność i zdolność procesową albo przez orzeczenie sądu opiekuńczego 

wydane w trybie art. 593 lub art. 583 k.p.c. W przypadku nieuzupełnienia braku 

(art. 70 § 1 k.p.c.) zezwolenia sądu opiekuńczego na wszczęcie postępowania w zakresie 

spraw, o których mowa w art. 101 § 3 oraz 156 k.r.o. wydaje się, że zasadne będzie 

odrzucenie przez sąd wniosku zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

Konwalidacji nie podlega natomiast brak umocowania przedstawiciela ustawowego, jeśli 

zainicjował on postępowanie sądowe już po wygaśnięciu jego prawa do reprezentacji osoby 

małoletniej340  

Nadzór sądu opiekuńczego nad działalnością przedstawicieli ustawowych 

małoletniego jest tym bardziej pożądany, że czynności przedstawiciela, podejmowane 

w związku z reprezentacją małoletniego, wywołują bezpośrednie skutki dla 

reprezentowanego w zakresie jego sfery prawnej. Co ważne, inaczej niż w przypadku 

pełnomocnika, reprezentowany nie może sprzeciwić się działaniom przedstawiciela, 

odwołać ich, czy modyfikować, ponieważ nie posiada zdolności procesowej. Mimo tego, to 

reprezentowany jest uczestnikiem postępowania i to jego będzie dotyczyć orzeczenie sądu. 

W związku z tym także wyłącznie osoba małoletnia będzie pozostawała związana skutkami 

prawomocności orzeczenia czy konsekwencjami rozstrzygnięcia o kosztach 

postępowania341. 

5.2.2 Uprawnienie do wnoszenia środków odwoławczych i środków 

zaskarżenia 

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera katalogu ani definicji pojęć: środek 

odwoławczy, środek zaskarżenia czy nadzwyczajny środek zaskarżenia. Mając jednak na 

 
340 A. Zieliński, Sytuacja prawna opiekuna, NP 1978, nr 7 – 8, s. 1091 – 1092.  
341 A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1-42412, 

art. 66 k.p.c., Warszawa 2020, Legalis el., nb 3, odczyt 9.01.2020 r. Mając na uwadze szeroki zakres uprawnień 

przedstawiciela, którego działanie może wywoływać dla reprezentowanego zarówno pozytywne jak 

i negatywne skutki, w orzecznictwie analizowana była możliwość obciążenia przedstawiciela ustawowego 

kosztami postępowania. Ostatecznie jednak trafnie przyjęto, że skoro przedstawiciel nie jest uczestnikiem 

postępowania nie można nakładać na niego obowiązku ponoszenia kosztów na zasadach ogólnych. Obciążenie 

reprezentanta kosztami postępowania możliwe jest jednak w przypadku kosztów wywoływanych jego rażącą 

winą, na podstawie art. 110 w związku z art. 13 § 2 k.p.c., por. Postanowienie SN z 20.07.1972 r., II CZ 120/72, 

Legalis nr 16406. 
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uwadze systematykę Kodeksu postępowania cywilnego oraz stanowisko jakie co do 

ww. środków zajmują przedstawiciele doktryny i judykatury można wskazać, że: 

1. do środków odwoławczy zalicza się: apelację i zażalenie; 

2. do środków zaskarżenia zalicza się m.in.: sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw 

od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty wydanego 

w postępowaniu nakazowym, skargę na orzeczenie referendarza sądowego; 

3. do nadzwyczajnych środków zaskarżenia zalicza się: skargę kasacyjna, skargą 

o wznowienie postępowania, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia. Przy czym w przypadku postępowań spadkowych uczestnikom co do zasady 

może przysługiwać prawo wniesienia apelacji, zażalenia, skargi na orzeczenie referendarza 

sądowego, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania oraz skargi o stwierdzenie 

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  

Prawo do wniesienia tak środków odwoławczych, jak i środków zaskarżenia czy 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania 

nieprocesowego, który korzysta w tym zakresie z legitymacji procesowej czynnej, dążąc do 

zakwestionowania orzeczenia sądu, które w jego ocenie jest w części lub całości wadliwe, 

a tym samym starając się uzyskać korzystniejsze dla siebie rozstrzygnięcie sprawy. 

Podstawowym celem prawa do zaskarżania orzeczeń jest zatem ochrona szeroko 

rozumianego interesu podmiotu, który z możliwości tej korzysta. Mając to na uwadze, 

a także treść art. 99 § 2 k.r.o. i art. 66 k.p.c. należy przyjąć, że podobnie jak w przypadku 

omówionych powyżej uprawnień do zajęcia stanowiska w sprawie i obrony praw osoby 

małoletniej, przedstawiciel ustawowy może samodzielnie decydować o potrzebie wnoszenia 

w ramach postępowań spadkowych, w imieniu małoletniego ww. środków. Sąd opiekuńczy, 

może jedynie w trybie art. 109 lub art. 168 k.r.o. nakazać przedstawicielowi ustawowemu 

małoletniego złożenie środka odwoławczego lub środków zaskarżenia, względnie 

nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jeśli stwierdzi, że decyzja przedstawiciela 

o zaniechaniu tych czynności narusza dobro osoby małoletniej.  

W omawianym kontekście wątpliwości może budzić umocowanie kuratora 

ustanowionego w trybie art. 99 k.r.o. do wnoszenia w imieniu osoby małoletniej 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Orzeczenie sądu opiekuńczego ustanawiające dla 

osoby małoletniej kuratora reprezentującego jego prawa w konkretnym postępowaniu, 

np. z uwagi na występujący pomiędzy małoletnim, a jego rodzicem konflikt interesów, 

uprawnia kuratora do reprezentacji dziecka do chwili prawomocnego zakończenia 



187 

 

postępowania, podobnie jak w przypadku ustanawianego dla uczestnika postępowania 

pełnomocnika z urzędu342. Kuratela ad actum wygasa zatem z mocy prawa z chwilą 

prawomocnego zakończenia postępowania (art. 180 § 2 k.p.c.). Wydaje się jednak, 

że nieracjonalne byłoby założenie, zgodnie z którym, jeśli z orzeczenia sądu opiekuńczego 

nie wynika wprost, iż kurator umocowany jest także do wnoszenia nadzwyczajnych środków 

zaskarżenia, niezbędne będzie wydanie przez sąd opiekuńczy kolejnego postanowienia 

o ustanowieniu kuratora dla osoby małoletniej, celem wniesienia nadzwyczajnego środka 

zaskarżenia. Zdecydowanie bardziej korzystny z punktu widzenia dobra osoby małoletniej 

jest prezentowany w doktrynie pogląd, w myśl którego kurator ustanowiony do prowadzenia 

w imieniu małoletniego konkretnej sprawy będzie umocowany do złożenia w imieniu 

reprezentowanego nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jeśli postanowienie o jego 

powołaniu tego nie wyklucza343. Stanowisko to stało się jeszcze bardziej aktualne po 

dokonanej nowelizacji art. 99 i n. k.r.o. i wprowadzeniu zasady powierzania kurateli 

adwokatowi lub radcy prawnemu. Podmioty takie, jako spełniające wymagania stawiane 

przez art. 871 k.p.c., będą mogły bowiem samodzielnie skonstruować i wnieść nadzwyczajny 

środek zaskarżenia, nawet jeśli inicjowałyby tym samym postępowanie przed Sądem 

Najwyższym. Wówczas bowiem ustanowienie kuratorem radcy prawnego lub adwokata, 

pozwala na spełnianie przez jeden podmiot wobec małoletniego de facto dwóch ról, 

tj. przedstawiciela ustawowego umocowanego jednocześnie do reprezentowania dziecka 

w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.  

Pewne kontrowersje budzi także możliwość cofnięcia przez przedstawiciela 

ustawowego małoletniego, wniesionego środka odwoławczego, zaskarżenia lub 

nadzwyczajnego środka zaskarżenia bez zgody sądu opiekuńczego. Z oczywistych 

względów będzie to niemożliwe, jeśli samo wniesienie środka wiązało się z wykonaniem 

zarządzenia sądu wydanego w trybie art. 109 lub art. 168 k.r.o. Jeśli jednak postępowanie 

odwoławcze zostało zainicjowane z woli przedstawiciela ustawowego, który uważał to 

wówczas za niezbędne dla właściwej ochrony praw osoby małoletniej, należy rozważyć, czy 

posiada on także prawo do cofnięcia tej czynności procesowej bez konieczności uzyskiwania 

zgody sądu opiekuńczego. Rezygnując z możliwości rozpoznania sprawy przez sąd wyższej 

instancji, inny skład tego samego sądu czy Sąd Najwyższy przedstawiciel ustawowy 

 
342 Art. 118 § 2 k.p.c. stanowi wprost, że adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest 

obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu 

wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej. Podobnie por. K. Korzan, Kurator…, s. 89 – 91.  
343 A. Kościółek, Obowiązki kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,  

PiP 2015, Nr 10, s. 61 – 62.  
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niewątpliwie nie dąży już do ochrony szeroko rozumianego interesu osoby małoletniej, 

ale świadomie pozbawia jej możliwości uzyskania korzystniejszego dla niej rozstrzygnięcia. 

Co więcej, decydując o cofnięciu środka odwoławczego czy środka zaskarżenia, 

przedstawiciel ustawowy w istocie uniemożliwia sądowi opiekuńczemu wydanie zarządzeń 

w trybie art. 109 i art. 168 k.r.o. ze zobowiązaniem do ich wniesienia, bowiem zazwyczaj 

upłynął już ku temu termin przewidziany w ustawie. Samo cofnięcie środka odwoławczego, 

zaskarżenia czy nadzwyczajnego środka zaskarżenia nie podlega też dodatkowej kontroli ze 

strony sądu rozpoznającego sprawę, takiej możliwości nie przewidują bowiem przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. Co więcej, zgodnie z trafnym poglądem Sądu 

Najwyższego, zastosowania nie może w tym przypadku znaleźć także art. 203 § 4 w związku 

z art. 13 § 2 k.p.c.344 Decyzja przedstawiciela ustawowego o cofnięciu środka nie będzie 

zatem podlegać w istocie żadnej kontroli ze strony sądu prowadzącego postępowanie, 

uniemożliwiając jednocześnie sądowi opiekuńczemu ochronę praw osoby małoletniej 

w trybie art. 109 i art. 168 k.r.o. Wydaje się zatem, że za zasadny należy uznać pogląd 

o konieczności uzyskania przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej zgody sądu 

opiekuńczego na cofnięcie wniesionego środka odwoławczego, zaskarżenia 

i nadzwyczajnego środka zaskarżenia345.  

5.3 Udzielenie umocowania osobie trzeciej  

Jak zaznaczono powyżej przedstawiciel ustawowy reprezentujący w sprawie 

małoletniego posiada takie same prawa i obowiązki jak inni uczestnicy postępowania. Może 

on zatem, w zakresie posiadanego umocowania, udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do 

reprezentowania osoby małoletniej w postępowaniu sądowym. Pełnomocnik podejmujący 

pierwszą czynność w sprawie, zobowiązany będzie do wykazania nie tylko swojego 

umocowania do występowania w sprawie, ale również umocowania przedstawiciela, jeśli 

ten wcześniej nie uczynił zadość wymaganiom art. 68 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd 

prowadzący postępowanie musi bowiem zweryfikować czy osoba udzielająca 

pełnomocnictwa jest w istocie uprawniona do podejmowania w imieniu małoletniego 

czynności procesowych. Sam małoletni nie ma natomiast możliwości udzielania 

umocowania, a to ze względu na brak zdolności procesowej. Wobec tego za niedopuszczalną 

należy uznać sytuację, w której małoletniego w postępowaniu spadkowym reprezentowałby 

tylko pełnomocnik. Skoro bowiem małoletni nie posiada zdolności procesowej to nawet 

 
344 Postanowieni SN z 29 maja 2000 r., III CZP 6/00, Lex nr 2157966. 
345 Por. A. Zieliński, Sytuacja prawna …, s. 1099. 
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w przypadku ustanowienia dla niego pełnomocnika czy to  wyboru, czy z urzędu niezbędny 

jest także udział w postępowaniu przedstawiciela ustawowego jako podmiotu, któremu 

przysługuje prawo i obowiązek wykonywania czynności uczestnika. Krąg osób, które mogą 

być pełnomocnikiem określa art. 87 k.p.c., przy czym należy uznać, że stopień 

pokrewieństwa i powinowactwa liczony dla osób, które mogą być pełnomocnikiem 

w sprawie należy rozważać w relacji małoletni – pełnomocnik, a nie przedstawiciel – 

pełnomocnik. Zadaniem pełnomocnika będzie bowiem reprezentowanie interesów osoby 

małoletniej w sprawie a nie jego przedstawiciela.  

Przedstawiciel osoby małoletniej może także w jej imieniu wystąpić w sprawie 

z wnioskiem o ustanowienie dla małoletniego pełnomocnika z urzędu  

w trybie art. 177 i n. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Jak już jednak nadmieniano powyżej, 

wobec wyników badań empirycznych wskazujących na często nieporadność, czy brak 

zainteresowania sprawą ze strony przedstawicieli ustawowych osób małoletnich, 

ustawodawca winien rozważyć możliwość ustanawiania dla małoletniego pełnomocnika 

z urzędu nawet w przypadku braku w tym przedmiocie stosownego wniosku ze strony 

przedstawiciela ustawowego. Rozwiązanie takie mogłoby nie tylko urzeczywistnić 

realizacje obowiązku troski o dobro dziecka, ale również usprawnić przebieg postępowania. 

Zabieg taki stanowiłby także właściwą odpowiedź na zalecenia formułowane przez 

ustawodawcę międzynarodowego, który zwraca uwagę na potrzebę zagwarantowania 

dziecku dostępu do fachowej pomocy prawnej, nawet na warunkach korzystniejszych niż 

gwarantowane osobom posiadającym zdolność procesową. Nie można bowiem tracić z pola 

widzenia faktu, że ci ostatni nawet jeśli nie posiadają stosownych środków aby ustanowić 

dla siebie pełnomocnika z wyboru mogą wnioskować o ustanowienie dla nich przez sąd 

pełnomocnika z urzędu. Małoletni nieposiadający zdolności procesowej, nawet jeśli 

dostrzeże nieporadność swojego przedstawiciela ustawowego, nie będzie miał możliwości 

skutecznego wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie dla siebie pełnomocnika z urzędu. Sąd 

natomiast, w aktualnym stanie prawnym, może jedynie pouczyć przedstawiciela 

ustawowego o możliwości wystąpienia z takim wnioskiem. Możliwość zagwarantowania 

dziecku fachowej reprezentacji jest zatem obecnie w pełni uzależniona od woli 

przedstawiciela ustawowego, tymczasem jak wskazywano już wielokrotnie, jakość 

pełnionej przez niego reprezentacji nie zawsze może być uznawana za zadowalającą, stąd 

potrzeba rozszerzenia kompetencji sądu prowadzącego postępowanie.  

Pewne wątpliwości w przypadku postępowań spadkowych budzi pełnomocnictwo do 

złożenia oświadczenia woli co do sposobu przyjęcia lub odrzucenia spadku (art. 1015 k.c.). 
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Co prawda z art. 1018 § 3 k.c. wynika tak możliwość jego udzielenia, jak i wymagana forma, 

tj. pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym. Nie ma także wątpliwości co do 

możliwości udzielania takiego pełnomocnictwa przez przedstawiciela ustawowego 

pełnomocnikowi reprezentującemu interesy osoby małoletniej. Kwestią sporną pozostaje 

natomiast zakres umocowania jaki winien wynikać z pełnomocnictwa. Co do zasady odrzuca 

się możliwość udzielania w tym zakresie pełnomocnictwa ogólnego. Zgodnie z pierwszym 

poglądem wskazuje się na konieczność precyzyjnego określenia osoby spadkodawcy oraz 

treści oświadczenia346. Według zwolenników drugiego rozwiązania wystarczające będzie, 

jeśli pełnomocnictwo określa rodzaj czynności, która na jego podstawie ma zostać 

dokonana, np. odrzucenie lub przyjmowanie spadków, bez względu na osobę 

spadkobiercy347. W. Borysiak wskazuje natomiast, że pełnomocnictwo winno określać 

osobę spadkodawcy, natomiast nie jest konieczne wskazywanie w jaki sposób spadek ma 

zostać przyjęty lub czy ma być odrzucony. Ewentualne zaniedbania pełnomocnika mogłoby 

natomiast stanowić podstawę do odpowiedzialności odszkodowawczej348. Z uwagi na 

specyficzną sytuację przedstawiciela ustawowego udzielającego tego rodzaju 

pełnomocnictwa wydaje się, że decydująca będzie tutaj treść orzeczenia sądu opiekuńczego 

udzielającego zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego. Mając natomiast na uwadze, że na tle art. 101 § 3 k.r.o. w związku 

z art. 583 k.p.c. pojawiają się postulaty o jak najbardziej precyzyjne określanie czynności, 

do której dokonania przedstawiciel ustawowy zostaje upoważniony, wydaje się, że w istocie 

możliwy do podzielenia w tym przypadku jest tylko pierwszy z przywołanych poglądów. 

Sąd opiekuńczy nie udziela bowiem zezwoleń blankietowych, nie powinien też z uwagi na 

specyfikę oświadczenia z art. 1015 k.c. wskazywać, że przedstawiciel jest upoważniony do 

odrzucania lub przyjmowania spadków, bez określenia osoby spadkodawcy. Wydaje się 

zatem, że ostatecznie to treść postanowienia sądu opiekuńczego będzie determinować treść 

oświadczenia składanego przez pełnomocnika, a tym samym zakres udzielanego mu 

umocowania.  

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wypracowany został także w kontekście 

reprezentacji osoby małoletniej przez pełnomocnika trafny pogląd, zgodnie z którym 

 
346 Por. m.in.: E. Skowrońska – Bocian, Postępowanie spadkowe, Warszawa 2011, s. 130; J. 

Pietrzykowski, [w:] Z. Resich (red.), Kodek cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa 1972, s. 1933. 
347 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 86, M. Pazdan [w:] K. Pietrzykowski (red.) Kodeks 

cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II, Warszawa 2005, s. 1051. 
348 W. Borysiak [w:] K. Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, art. 1018, Legalis 2020, nb 39, odczyt 

17.02.2020r. 
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umocowanie udzielone przez pełnomocnika nie wygasa w przypadku uzyskania przez 

małoletniego pełnoletności w toku trwania postępowania. Nie jest także konieczne 

potwierdzanie przez małoletniego faktu udzielania umocowania pełnomocnikowi, czy 

potwierdzania dokonanych przez niego czynności. Uzyskanie pełnoletności ma jedynie ten 

skutek, że ustaje przedstawicielstwo ustawowe. Okoliczność ta pozostaje jednak bez 

wpływu na udzielone w imieniu dziecka pełnomocnictwo. W związku jednak z uzyskaniem 

zdolności procesowej dotychczasowy małoletni uzyska prawo do wypowiedzenia 

pełnomocnictwa349.  

5.4 Rozporządzanie prawami podmiotowymi reprezentowanego 

5.4.1 Uprawnienie do zajęcia stanowiska w sprawie i ochrony praw osoby 

małoletniej 

Jak wskazano powyżej przedstawiciele ustawowi małoletniego nie mogą w sposób 

zupełnie swobodny decydować o losie reprezentowanego i jego majątku, mimo że regulacje 

art. 99 § 2 k.r.o., art. 98 § 1 k.r.o., art. 155 k.r.o. czy art. 66 k.p.c. przyznają stosunkowo 

szeroki wachlarz uprawnień przedstawicielom ustawowym małoletniego także w zakresie 

reprezentacji jego praw w postępowaniach spadkowych. Ograniczenia reprezentacji 

wykonywane przez przedstawicieli ustawowych odnoszą się do czynności procesowych 

przedsiębranych w imieniu osoby małoletniej, jeśli ich podjęcie wywołuje skutki prawne, 

które należy uznać za przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego 

(art. 101 § 3 k.r.o.) lub za dotyczące ważniejszych spraw związanych z majątkiem lub osobą 

małoletniego (art. 156 k.r.o.). Przy czym zaznaczyć należy, że czynność procesowa to 

w zasadzie każde zachowanie uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela podjęte dla 

zainicjowania postępowania albo w jego toku, które wywołuje skutki określone przez prawo 

procesowe. 

Przedstawiciel ustawowy nie musi posiadać żadnych dodatkowych zezwoleń na 

podjęcie obrony osoby reprezentowanej, jeśli z uwagi na działania podmiotu trzeciego lub 

sądu działającego z urzędu, stanie się ona uczestnikiem postępowania spadkowego350. 

Analogicznie należy też ocenić możliwość podnoszenia przez przedstawiciela zarzutów 

 
349 Por. wyroki SN z: 9 marca 1983 r., I CR 34/83, OSNC 1983 nr 11, poz. 180, 20.01.2015 r., I UK 

180/14, www.sn.pl, odczyt 6.02.2020 r.  
350 Wyjątkiem będzie w tym przypadku sytuacja kuratora ad actum, który z uwagi na charakter 

sprawowanej przez niego reprezentacji oraz fakt, że ustanawiany do reprezentowania małoletniego  

w konkretnej sprawie nie może nie jako niespodziewanie stać się przedstawicielem ustawowym małoletniego 

w postępowaniu. 

http://www.sn.pl/
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formalnych (tj. opartych na przepisach procesowych, kwestionujących możliwość 

prowadzenia postępowania) i merytorycznych (tj. wymierzonych bezpośrednio 

w stanowiska innych uczestników postępowania celem zwalczenia podstawy i żądania ich 

wniosków albo opartych na własnym prawie osoby małoletniej) w sprawie służących 

obronie praw osoby małoletniej podczas postępowania, a tym samym prowadzących do 

uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla reprezentowanego351. Czynności te będą bowiem 

podejmowane przez przedstawiciela ustawowego de facto dla obrony praw 

reprezentowanego, a tym samym mieszczą się w pojęciu sprawowania reprezentacji dziecka 

z „należytą starannością”, stosownie do treści art. 101 § 1 i art. 154 k.r.o. Ewentualne 

zezwolenie może być natomiast wymagane, jeśli działania przedstawiciela będą zmierzały 

do rozporządzenia prawami podmiotowymi małoletniego352.  

W przypadku postępowań spadkowych do obowiązków przedstawiciela ustawowego 

należeć może również złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku 

(art. 1012 i n. k.c.).  W doktrynie słusznie zwraca się uwagę na specyficzny charakter tego 

oświadczenia, które w istocie wymaga podjęcia czynności procesowej dla uzyskania 

skutków materialnoprawnych353. Wymóg podjęcia czynności procesowej przez osobę 

składającą omawiane oświadczenia implikuje konieczność posiadania przez dany podmiot 

zdolności procesowej, w konsekwencji należy stwierdzić, że osoba małoletnia nie jest 

uprawniona do samodzielnego złożenia przed sądem oświadczenia o sposobie przyjęcia lub 

odrzucenia spadku, ponieważ nie posiada ona zdolności procesowej. Powołane do 

dziedziczenia osoby małoletnie składają stosowne oświadczenie przez swojego 

przedstawiciela ustawowego, który dla dokonania tej czynności jest zobowiązany uzyskać 

zezwolenie sądu opiekuńczego354 (art. 101 § 3, art. 156, art. 178 § 2 k.r.o.). Złożenie 

oświadczenia bez wymaganej zgody sądu skutkuje jego nieważnością, a czynność ta nie 

może być konwalidowana355.  

 
351 Por. A. Zieliński, Sytuacja prawna …, s. 1097 – 1098.  
352 Więcej na ten temat patrz ppkt 5.4.2. i n.  
353 E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, art. 1012,  

Lex el., nb 2, odczyt 9.02.2020 r. Podobnie J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki,  

art. 1012, Lex el., nb 2, odczyt 9.02.2020 r. W doktrynie odnaleźć można także nieco odmienne poglądy co do 

charakteru oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku. M. Pazdan wskazuje, że jest to w istocie 

jednostronna czynność prawna nie skierowana do żadnego adresata, z zakresu prawa cywilnego materialnego, 

tak: M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II, red. K. Pietrzykowskiego, 

Warszawa 2005, s. 1044 – 1045. J. Pietrzykowski uważa natomiast, że jest to czynność procesowa, przez którą 

dokonuje się czynności prawnomatrialnej, tak: J. Pietrzykowski [w:] Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, 

I. Bielski (red.) Kodek cywilny. Komentarz, praca zbiorowa, t. 3 , Warszawa 1972, s. 1925.  
354 Więcej na ten temat: ppkt 5.5. 
355 Por. uchwała całej Izby SN z 24.06.1961 r., I CO 16/61, OSNC 1963/9/187, postanowienie SN  

z 13.11.1998 r., II CKU 64/98. 
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5.4.2 Cofnięcie wniosku 

Cofnięcie wniosku stanowi w istocie czynność procesową, której celem jest 

pozbawienie skuteczności uprzednio dokonanej czynności, tj. złożenia wniosku. Kwestia 

cofnięcia wniosku w postępowaniu nieprocesowym została przez ustawodawcę 

uregulowana odrębnie niż w procesie. Zgodnie z art. 512 k.p.c. po rozpoczęciu posiedzenia 

albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie 

wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie 

wyznaczonym (§ 1). Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne 

w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu (§ 2). W przypadku spraw spadkowych 

prawo cofnięcia wniosku zostało zatem przez ustawodawcę ograniczone w postępowaniach 

o zabezpieczenie spadku (art. 635 k.p.c.) oraz spis inwentarza (art. 637 k.p.c.), tylko bowiem 

te postępowania mogą być przez sąd wszczęte z urzędu. 

Analiza art. 512 § 1 k.p.c. prowadzi do wniosku, że do chwili rozpoczęcia 

posiedzenia lub złożenia przez któregokolwiek uczestnika oświadczenia na piśmie 

wnioskodawca ma co do zasady ograniczone jedynie treścią art. 512 § 2 i art. 203 § 4 

w związku z art. 13 § 2 k.p.c. prawo do realizacji zasady dyspozycyjności i odwołalności 

czynności procesowych. Po zaistnieniu jednej lub obu okoliczności, o których mowa  

w art. 512 § 1 k.p.c. możliwość cofnięcia wniosku uzależniona będzie od braku sprzeciwu 

co do tego pozostałych uczestników postępowania oraz pozytywnej kontroli tej czynności 

przez sąd prowadzący postępowanie (art. 203 § 4 k.p.c.). Stosowanie dyspozycji  

art. 203 § 4 k.p.c. na gruncie postępowania nieprocesowego na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. 

nie budzi wątpliwości przedstawicieli doktryny i judykatury356. Podobnie Sąd Najwyższy 

uznaje, że z uwagi na brak stosownych regulacji w art. 512 k.p.c., na gruncie postępowania 

nieprocesowego zastosowanie znajduje art. 203 § 2 i 3 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.357 

Zasadnicze wątpliwości w doktrynie budzi natomiast możliwość stosowania na podstawie 

art. 13 § 2 k.p.c., dyspozycji art. 203 § 1 k.p.c. w zakresie w jakim przewiduje on możliwość 

cofnięcia powództwa ze zrzeczeniem się roszczenia.  

Kwestią sporną pozostaje już samo prawo do zrzeczenia się roszczenia 

w postępowaniu nieprocesowym. Na tym tle wykształciły się zasadniczo trzy poglądy. 

Pierwszy z nich dopuszcza możliwość uzupełniającego stosowania dyspozycji 

art. 203 § 1 k.p.c., tj. w zakresie w jakim art. 512 § 1 k.p.c. nie reguluje zagadnienia cofnięcia 

 
356 Por. postanowienia SN z 25.06.1981 r., I PR 94/80, OSNCP 1981/12/247; z 29.08.2001 r.,  

IV CKN 1153/00, Lex nr 5269; z 10.07.2002 r., II CKN 155/01, Lex nr 1211328. 
357 Postanowienie SN z 26.01.2012 r., III CSK 147/11, OSNC 2012/7-8/96. 
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wniosku. Zwolennicy tego poglądu uznają tym samym za możliwe skorzystanie z prawa 

zrzeczenia się roszczenia, także na gruncie postepowania nieprocesowego358. Zgodnie 

z drugim poglądem w postępowaniu nieprocesowym uczestnikom co do zasady nie 

przysługuje prawo do zrzeczenia się roszczenia, ponieważ w postępowaniu tym nie chodzi 

o ochronę roszczeń, ale o ukształtowanie lub ustalenie stosunków prawnych. Dlatego też  

art. 512 k.p.c. uważany jest za kompleksowo regulujący problem cofnięcia wniosku  

w postępowaniu nieprocesowym. Zwolennicy trzeciego poglądu nie odwołują się w ogóle 

do problematyki zrzeczenia roszczenia w postępowaniu nieprocesowym przyjmując, że  

art. 512 k.p.c. kompleksowo reguluje zagadnienie cofnięcia wniosku w postępowaniu 

nieprocesowym i dlatego brak sprzeciwu ze strony pozostałych uczestników postępowania 

zawsze jest wymagany359.  

Sąd Najwyższy odnosząc się do omawianego problemu wskazał, że art. 203 § 1 k.p.c. 

nie ma zastosowania w postępowaniu nieprocesowym. Zdaniem Sądu odpowiednikiem 

wskazanego przepisu w postępowaniu nieprocesowym jest art. 512 § 1 k.p.c., którego 

wykładnia językowa i systemowa, a także argumenty o charakterze materialnoprawnym 

prowadzą do wniosku, że regulacja ta ma charakter całościowy i wyczerpujący, co wyłącza 

uzupełniające stosowanie do niej art. 203 § 1 k.p.c.  

Rozważania co do zasadności jednego z ww. poglądów wykraczają poza ramy 

opracowania. Nie ma jednak wątpliwości, że sposób wykładni art. 512 k.p.c. 

i rozstrzygnięcia kwestii możliwości stosowania w postępowaniu nieprocesowym 

art. 203 § 1 k.p.c., a także prawa wnioskodawcy do cofnięcia roszczenia, będzie miał 

niebagatelny wpływ na ocenę uprawnień przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej 

w tym zakresie w postępowaniach nieprocesowych. Jeśli bowiem przyjąć za Sądem 

Najwyższym, że w postępowaniu nieprocesowym nie można zrzec się roszczenia, a tym 

samym stosować na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. dyspozycji art. 203 § 1 k.p.c., to należałoby 

uznać, że przedstawiciel ustawowy może samodzielnie, tj. bez zgody sądu opiekuńczego 

cofnąć wniosek inicjujący postępowanie w sprawie. Jeśli bowiem z cofnięciem wniosku nie 

wiąże się jednoczesne zrzeczenie roszczenia, to wydaje się, że uprawnienia przedstawiciela 

ustawowego będą analogiczne jak przy wszczęciu postępowania.  Przedstawiciel będzie miał 

 
358 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001, s. 69, A. Zieliński [w:]  

A. Zieliński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010 r., s. 982.  
359 P. Rylski, Cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu nieprocesowym, 

PPC 2013 nr 2, s. 255 – 256.  
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zatem prawo do cofnięcia wniosku bez zgody sądu opiekuńczego, we wszystkich sprawach, 

które mógł bez takiej zgody zainicjować360.  

Gdyby natomiast dopuścić możliwość zrzeczenia się przez uczestnika postępowania 

nieprocesowego roszczenia, albo cofnięcia wniosku w postępowaniu nieprocesowym ze 

zrzeczeniem się roszczenia zgodnie z art. 203 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c., wydaje się, 

że przedstawiciel ustawowy chcąc skorzystać z tego prawa musiałby uzyskać stosowną 

zgodę sądu opiekuńczego, niezależnie od tego czy postępowanie zostało zainicjowane za 

zgodą czy bez zgody sądu. Zrzeczenie się roszczenia w istocie uniemożliwia bowiem 

wydanie w sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia i pozbawia uczestnika możliwości 

zainicjowania tożsamego postępowania w przyszłości. Jeśli zatem przedstawiciel ustawowy 

zrzekłby się w imieniu osoby małoletniej roszczenia, np. w postępowaniu o dział spadku, 

reprezentowany co do zasady już nigdy nie mógłby skutecznie wytoczyć przeciwko 

pozostałym spadkobiercą roszczeń związanych ze spadkiem. Mając zatem na uwadze daleko 

idący wpływ zrzeczenia się roszczenia na zakres praw majątkowych i osobistych 

małoletniego za niewystarczającą należałoby w tym przypadku uznać wyłącznie kontrolę 

sądu prowadzącego postępowanie, co do możliwości cofnięcia wniosku, prowadzaną na 

podstawie art. 203 § 4 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Dlatego też dla skutecznego cofnięcia 

wniosku ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu nieprocesowym lub jedynie 

zrzeczenia się roszczenia wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego, są to bowiem 

czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w rozumieniu  

art. 101 § 3 k.r.o. i tzw. „ważniejsze sprawy” w rozumieniu art. 156 k.r.o. Przy czym jeszcze 

raz podkreślić należy, że rozważania niniejszego akapitu pozostają aktualne tylko  

w przypadku przyjęcia, iż w postępowaniu nieprocesowym możliwe jest podjęcie tego 

rodzaju czynności procesowych361.  

5.4.3 Zmiana wniosku 

Zmiana wniosku nie została odrębnie uregulowana przepisami ogólnymi 

o postępowaniu nieprocesowym (art. 506 – 525 k.p.c.), dlatego też w doktrynie i judykaturze 

zgodnie przyjmuje się, że na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. zastosowanie do niej znajduje  

art. 193 k.p.c. Przepis ten reguluje kwestię zmiany powództwa w postępowaniu 

 
360 Por. A. Zieliński, Sytuacja…, s. 1093.; Odmiennie będzie się w tym przypadku kształtowała jedynie 

sytuacja kuratora reprezentującego osobę małoletnią ustanowionego na podstawie art. 99 k.r.o. Kurator ad 

actum co do zasady zawsze bowiem działa w sprawie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, cofnięcie 

przez niego wniosku inicjującego postępowanie winno zatem zawsze być poprzedzone zgodą sądu 

opiekuńczego na dokonanie takiej czynności.  
361 Tamże, s. 1093 – 1094.  
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procesowym, wiążąc jej dopuszczalność wyłącznie z właściwościowością sądu. Jeśli jednak 

zmiana wniosku  polega na zgłoszeniu nowego wniosku w miejsce pierwotnego, należy 

przyjąć, że wiąże się to z dorozumianym cofnięciem wniosku, a tym samym zgodnie 

z trafnym poglądem Sądu Najwyższego362, dla skuteczności takiej modyfikacji zachowane 

muszą zostać warunki określone w art. 512 k.p.c. Oznacza to, że w sytuacji gdy zmiana 

zostaje dokonana po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek 

z uczestników oświadczenia na piśmie, wymagana będzie dorozumiana zgoda pozostałych 

uczestników na taką modyfikację. W przypadku zgłoszenia w tym zakresie sprzeciwu sąd 

rozpozna wniosek „modyfikujący” obok wniosku pierwotnego lub jako nową sprawę.  

Rozważając zagadnienie zmiany wniosku, w kontekście uprawnień przedstawiciela 

ustawowego osoby małoletniej do jego dokonania, wydaje się, że adekwatne będzie 

przyjęcie przesłanek analogicznych jak w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania. 

Jeśli zatem przedstawiciel może zainicjować dane postępowanie bez zgody sądu 

opiekuńczego należy przyjąć, że może on także dokonać w takim zakresie modyfikacji 

wniosku. Natomiast jeżeli dana kategoria spraw czy charakter rozstrzyganego roszczenia 

zaliczane są do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka 

(art. 101 § 3 k.r.o.) lub do tzw. „spraw ważniejszych” (art. 156 k.r.o.), niezbędne będzie 

uzyskanie zgody sądu opiekuńczego dla dokonania modyfikacji. Oczywiście wobec 

przedstawiciela pozostają aktualne także wszelkie ograniczenia jakie ustawodawca 

w kontekście zmiany wniosku przewiduje dla uczestników postępowania, między innymi 

art. 193 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. czy art. 203 § 4 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.  

Ponadto zaznaczyć należy również, że w praktyce możemy wyróżnić takie 

modyfikacje wniosku dokonywane na podstawie art. 193 w związku z art. 13 § 2 k.p.c., dla 

których podjęcia przedstawiciel ustawowy nie będzie musiał uzyskać zezwolenia sądu 

opiekuńczego, nawet jeśli musiałby ją posiadać w chwili inicjowania postępowania. 

A. Zieliński słusznie wskazuje w tym przypadku np. na zmianę jakościową polegającą na 

domaganiu się określonej kwoty zamiast wydania rzeczy363.  

5.4.4 Ugoda 

Definicję legalną ugody ustawodawca zawarł w art. 917 k.c., zgodnie z którym przez 

ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi 

stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego 

 
362 Postanowienie SN z 15.04.2003 r., V CKN 104/01, Lex nr 515707.  
363 A. Zieliński, Sytuacja…, s. 1095.; por. K. Korzan, Kurator…, s. 76.  
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stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. 

Innymi słowy zawarcie ugody co do zasady zastępuje merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy 

przez sąd. Możliwość jej zawarcia dopuszczalna jest także na gruncie postępowania 

nieprocesowego, stosownie do dyspozycji art. 184 i n. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

Przedstawiciele doktryny i judykatury pozostają bowiem zgodni co do tego, że 

w postępowaniu nieprocesowym możliwe jest prowadzenie postępowania pojednawczego, 

jeśli w sprawie biorą udział co najmniej dwaj uczestnicy, których stanowiska są ze sobą 

sprzeczne. W takiej sytuacji przedmiot postępowania może być uregulowany ugodą 

sądową364.  

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że ugoda sądowa odnosząc się do określonego 

stosunku prawnego występującego pomiędzy stronami reguluje lub kształtuje na nowo 

prawa i obowiązki stron tego stosunku, należy uznać, iż w rozumieniu art. 101 § 3 oraz 

art. 156 k.r.o. czynność zawarcia ugody jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego 

zarządu majątkiem małoletniego. W konsekwencji do skutecznego zawarcia ugody 

pomiędzy uczestnikiem postępowania nieprocesowego a małoletnim uczestnikiem 

reprezentowanym w sprawie przez przedstawiciela ustawowego niezbędne będzie uzyskanie 

przez reprezentanta stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego365. Pogląd taki podzielił 

także Sąd Najwyższy wskazując, że „czynności dyspozycyjne podejmowane (…) w imieniu 

małoletniego dziecka, takie jak zawarcie ugody w sprawach wykraczających poza bieżącą 

administrację jego majątkiem, a więc między innymi w sprawie o dział spadku czy 

zniesienie współwłasności, należą do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego 

zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.”366 

Jednocześnie jednak zauważyć należy, że możliwość zawarcia ugody 

w postępowaniu prowadzonym z udziałem osoby małoletniej będzie badana nie tylko przez 

sąd opiekuńczy, ale stosownie do treści art. 203 § 4 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. także przez 

sąd prowadzący postępowanie. Fakt uzyskania przez przedstawiciela ustawowego zgody 

sądu opiekuńczego na zwarcie ugody nie zwalnia bowiem sądu prowadzącego postępowanie 

od zbadania, czy ugoda jest zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego, nie 

zmierza do obejścia prawa oraz czy nie narusza interesów osób uprawnionych. 

 
364 P. Rylski, Dopuszczalność postępowania pojednawczego w sprawach przekazanych do rozpoznania 

w trybie nieprocesowym, PPC 2011, nr 1, s. 129.  
365 Por. J. Ignatowicz, Odpowiedzi na pytanie prawne, DMS 1956, nr 5, s. 41, K. Korzan, Kurator…,  

s. 81 i n. A. Zieliński, Sytuacja…, s. 1096.  
366 Postanowienie SN z 9.09.1997 r., I CKU 13/97, Lex nr 32373. 
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W konsekwencji ugoda zawierana przez przedstawiciela ustawowego w imieniu osoby 

małoletniej będzie podlegała ze strony sądów aż dwustopniowej weryfikacji.  

5.5 Ingerencja sądu opiekuńczego w zarząd majątkiem małoletniego 

w postępowaniach spadkowych  

5.5.1 Czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego 

w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o. 

Art. 101 k.r.o. nie zawiera definicji legalnej pojęcia „zarząd majątkiem dziecka”. 

W doktrynie i judykaturze przyjmuje się jednak, że pod pojęciem tym należy rozumieć 

czynności faktyczne, prawne oraz procesowe rodziców dokonywane wobec majątku dziecka 

lub wpływające na sytuację majątkową małoletniego.  Art. 101 § 1 k.r.o. określa pewien 

wzorzec staranności działania rodziców sprawujących zarząd majątkiem dziecka, mający 

charakter obiektywny i będący zgodny z powszechnie akceptowanymi standardami 

prowadzenia spraw majątkowych367. Jak już jednak wielokrotnie wskazywano powyżej 

rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim nie posiadają pełnej swobody 

w podejmowaniu decyzji co do osoby i majątku dziecka. Podejmowane przez nich działania 

w przypadkach przewidzianych przez ustawodawcę mogą podlegać kontroli władzy 

opiekuńczej lub wręcz być uzależnione od zezwolenia sądu opiekuńczego. To ostatnie, 

zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. wymagane jest przez ustawodawcę w przypadku dokonywania 

przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. 

Ustawodawca, podobnie jednak jak w przypadku pojęcia „zarządu majątkiem dziecka” nie 

wskazuje jakie czynności należy zaliczyć do katalogu czynności „przekraczających zakres 

zwykłego zarządu”.  

Patrząc na powyższe pojęcie w ujęciu historycznym należałoby odwołać się do 

regulacji art. 29 § 1 Dekretu z 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne368, który zawierał katalog 

czynności prawnych, do których podjęcia w imieniu dziecka rodzice musieli posiadać 

zezwolenie władzy opiekuńczej. Zaliczano do nich: 

1) zbywanie i obciążanie nieruchomości; 

2) nabywanie, zakładanie, wydzierżawianie i zbywanie przedsiębiorstwa 

zarobkowego oraz przystępowanie do spółki handlowej w charakterze osobiście 

odpowiedzialnego wspólnika; 

 
367 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 101, Legalis 2019, nb 6, 

odczyt 11.02.2020 r. 
368 Dz. U. nr 40, poz. 223. 
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3) udzielanie prokury; 

4) zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych; 

5) udzielanie poręczeń i przejmowanie cudzych długów; 

6) zawieranie umów najmu lub dzierżawy, jeżeli stosunek umowny ma trwać po 

dojściu dziecka do pełnoletności; 

7) czynienie darowizn, chyba że odpowiadają one obowiązkowi moralnemu, 

względom przyzwoitości lub zwyczajowi; 

8) zrzekanie się lub odrzucanie spadków; 

9) zawieranie ugód lub czynienie zapisów na sąd polubowny, jeżeli przedmiotem ich 

jest czynność prawna, wymieniona w pkt 1)-8). Katalog ten współcześnie może być 

uznawany wyłącznie za zawierający przykłady czynności przekraczających zwykły 

zarząd369. Obecna regulacja, posługując się nieostrym pojęciem „czynności 

przekraczających zwykły zarząd” stanowi kontynuację rozwiązań wprowadzonych 

Kodeksem rodzinnym z 1950 r.370, w którego art. 58 § 1 posłużono się nim po raz pierwszy. 

Od tamtej chwili niezmiennie trwają dyskusje przedstawicieli doktryny i judykatury co do 

charakteru czynności, które winny być uznawane za przekraczające zwykły zarząd 

majątkiem małoletniego, a tym samym do których podjęcia konieczna jest zgoda sądu 

opiekuńczego. W uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego skonstruowano 

nawet swego rodzaju test, mając umożliwić dokonanie oceny czy ad casum dana czynność 

winna być uznana za przekraczającą zwykły zarząd. Zgodnie z jego założeniami „należy 

mieć zwłaszcza na uwadze, czy zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego konkretna 

czynność prawna w przeciętnych i typowych sytuacjach życiowych naraża dobro dziecka 

i jego interes majątkowy czy też - przeciwnie - z reguły leży w jego interesie.”. Ponadto sąd 

winien mieć na względzie cechy indywidualne rodziców sprawujących władzę rodzicielską 

i sposób jej sprawowania. Zgodnie z rozumowaniem Sądu Najwyższego rodzice, którzy 

posiadają pełnię władzy rodzicielskiej i działają w sposób rozsądny dają większą gwarancję 

podejmowania działań zgodnych z szeroko rozumianym interesem dziecka371. Wydaje się, 

że najbardziej trafna i precyzyjna „definicja” pojęcia „czynności przekraczające zwykły 

zarząd majątkiem małoletniego” została zawarta w wyroku Sądu Najwyższego 

z 16 listopada 1982 r.372 Wskazano w nim, że „Miernikiem czynności przekraczających 

 
369 Tak: Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 30.04.1977 r., III CZP 73/76, OSNC 1978/2/19. 
370 Dz. U. z 1950 r., nr 34, poz. 308. 
371 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 30.04.1977 r., III CZP 73/76, OSNC 1978/2/19. 
372 I CR 234/82, Legalis nr 23429. 
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zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków 

w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte 

dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych.”. W doktrynie podkreśla się natomiast, 

że ocena czy dana czynność przekracza czy też nie zwykły zarząd majątkiem małoletniego 

winna być czyniona indywidualnie dla każdego przypadku z uwzględnieniem całokształtu 

związanych z nim okoliczności. Dlatego też nie wyklucza się możliwości różnych ocen tej 

samej okoliczności, zależnie od stanów faktycznych, w których będzie ona podejmowana373.  

W kontekście postępowań spadkowych wydaje się, że za czynności przekraczające 

zwykły zarząd majątkiem małoletniego należy uznać: 

1. zawarcie ugody (niezależnie od rodzaju postępowania spadkowego); 

2. dokonanie sądowego działu spadku; 

3. cofnięcie środka zaskarżenia, środka odwoławczego lub nadzwyczajnego środka 

zaskarżenia; 

4. cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia lub zrzeczenie się roszczenia 

(jeśli to ostatnie na gruncie postępowania nieprocesowego uzna się za dopuszczalne); 

5. złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub o odrzuceniu spadku. 

W doktrynie i orzecznictwie zdecydowanie najwięcej kontrowersji zdaje się budzić 

ostatnia z ww. czynności. Prowadzone są szerokie rozważania na temat tego czy każde 

z oświadczeń składanych w imieniu osoby małoletniej na podstawie art. 1015 § 1 k.c. 

powinno być uznane za czynność przekraczającą zwykły zarząd. Utrwalone, choć nie 

jednolite, wydaje się być wyłącznie stanowisko, zgodnie z którym czynnością 

przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego jest złożenie oświadczenia 

o odrzuceniu spadku374.  J. Słyk poddaje jednak do rozważań pogląd wyrażony w jednej 

z ostatnich uchwał Sądu Najwyższego z 22 maja 2018 r.375, w której wskazano, że co do 

zasady odrzucenie spadku w imieniu dziecka zawsze musi być uznawane za czynność 

przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego, niezależnie od pasywów majątku 

spadkowego. Zdaniem J. Słyka należałoby zastanowić się, czy w sytuacji, gdy masa 

spadkowa zawiera wyłącznie pasywa, konieczne jest uzyskiwanie zezwolenia sądu 

opiekuńczego, skoro dla czynności o charakterze wyłącznie przysparzającym (darowizn) 

 
373 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 101., Legalis 2019 r., nb 26, 

odczyt 11.02.2020 r.  
374 Por. postanowienia SN z 27.05.1998 r., I CKU 181/97, Legalis 364433, z 15.07.2005 r.,  

IV CK 20/05, OSNC 2006/6/106/75 
375 III CZP 102/17, Legalis 1770406. 
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zgoda taka nie jest wymagana376. Wydaje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie musi 

być negatywna. Przede wszystkim nie ma bowiem wątpliwości, że czynność odrzucenia 

spadku wywiera istotny wpływ na sytuację majątkową i prawną osoby małoletniej, co z góry 

przemawia za uznaniem jej za czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o. Z kolei w świetle przeprowadzonych na 

potrzeby niniejszego opracowania badań empirycznych można postawić tezę, że działający 

w imieniu osób małoletnich rodzice zazwyczaj nie orientują się co do faktycznego składu 

masy spadkowej. Podejmując decyzję o odrzuceniu spadku często kierują się wyłączenie 

ustaleniami rodzinnymi, nie popartymi ani analizą przepisów prawa, ani rozeznaniem co do 

składu masy spadkowej. Często pochopnie przyjmowane jest przez nich założenie o braku 

jakichkolwiek aktywów masy spadkowej. Niekiedy odrzucenie spadku stanowi wyłącznie 

realizację oczekiwań innych członków rodziny377. Sąd spadku przyjmując oświadczenie na 

podstawie art. 1015 § 1 k.c. nie prowadzi natomiast postępowania co do składu masy 

spadkowej. W praktyce nie ma on zatem możliwości oceny jaką wartość ma majątek 

spadkowy. Gdyby zatem przyjąć, że rodzice małoletniego mogą odrzucić spadek, w którego 

skład wchodzą same pasywa, sąd spadku przyjmując oświadczenie o odrzucenie spadku bez 

zgody sądu rodzinnego musiałby w istocie polegać tylko na zapewnieniu przedstawicieli 

ustawowych małoletniego co do składu masy spadkowej, co nie byłoby zgodne tak z dobrem 

małoletniego, jak i zasadą ochrony jego praw. W tej sytuacji wydaje się, że przyjęcie 

założenia, iż czynność odrzucenia spadku zawsze stanowi czynność przekraczającą zwykły 

zarząd majątkiem małoletniego w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o. niezależnie od składu masy 

spadkowej jest jedyną gwarancją ochrony interesów osób małoletnich przed nierzetelnym 

rozporządzaniem ich majątkiem. W konsekwencji należy podzielić stanowisko Sądu 

Najwyższego wyrażone w powołanej uchwale co do charakteru czynności odrzucenia 

spadku dokonywanej w imieniu osoby małoletniej.  

Dalsze wątpliwości budzi charakter oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub 

z dobrodziejstwem inwentarza. Niektórzy przedstawiciele doktryny rozróżniają charakter 

 
376 J. Słyk [w:] K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 101, Legalis 2019 r., 

nb 34 – 35, odczyt 11.02.2020 r.  
377 Wnioski te potwierdzają także badania aktowe przeprowadzone przez J. Słyka, Orzekanie  

w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, 

Prawo w działu 2015, nr 21, s. 191 – 243. Autor wskazuje w nich, że w 70 % badanach spraw dotyczących 

zezwolenia na odrzucenie spadku przyczyn jego odrzucenia miały być długi spadkowe, jednak już w 20 % 

wnioskodawca nie miał pewności co do faktycznego ich istnienia, a w 10 % przyczyna odrzucania spadku nie 

była w ogóle uzasadniana. Autor zauważył jednocześnie, że w większości analizowanych spraw sąd 

opiekuńczy nie badał stanu zadłużenia spadku, mimo ze wydaje się to być kwestią kluczową dla oceny 

zasadności wniosku.  
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tych czynności uznając za czynność przekraczającą zwykły zarząd wyłącznie złożenie 

oświadczenia o przyjęciu spadku wprost378. Autorzy ci wskazują, że do przyjęcia spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletniego dojdzie także w razie nie złożenia przez 

przedstawiciela żadnego oświadczenia w tym przedmiocie (art. 1015 k.c.), a nie wymaga się 

w praktyce, z oczywistych względów, zezwolenia na niezłożenie oświadczenia. Zwolennicy 

przeciwnego poglądu wskazują natomiast na konieczność uzyskania zezwolenia sądu 

opiekuńczego na złożenie każdego oświadczenia na podstawie art. 1015 k.c., jeśli dokonuje 

go przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej w jej imieniu379. Za takim poglądem zdają 

się też przemawiać wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego 

opracowania. Podczas badań ujawniły się bowiem sytuacje, w których rodzice decydując 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, nie zdają sobie sprawy, iż mimo pozornej 

ochrony jakie rozwiązanie to gwarantuje spadkobiercy, konieczne do poniesienia mogą 

okazać się wydatki związane między innymi ze sporządzeniem spisu inwentarza – na 

których poniesienie tak oni, jak i małoletni nie są gotowi. Jak trafnie wskazuje bowiem 

B. Sawczyn taki sposób przyjęcia spadku tylko pozornie chroni spadkobiercę, który będzie 

zobligowany do ponoszenia kosztów ewentualnych postępowań prowadzonych przeciwko 

niemu przez wierzycieli spadkowych, tj. między innymi kosztów postępowań, kosztów 

egzekucji, które nie są długami spadkowymi, a zatem nie obowiązuje co do nich 

ograniczenia odpowiedzialności do składu masy czynnej spadku.380 Mając jednak na 

względzie, okoliczności przywołane powyżej, na które uwagę zwraca J. Pietrzykowski, 

tj., że do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza dojdzie niezależnie od tego czy 

przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej złoży oświadczenie o sposobie przyjęcia 

spadku, czy też nie, należy uznać, że nie jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd 

majątkiem małoletniego.  

 W kontekście pozostałych postępowań spadkowych dla ustalenia zakresu uprawnień 

rodziców aktualne pozostają rozważania zawarte w poprzednim rozdziale. Dla porządku, 

odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego można jedynie nadmienić, że czynności 

dyspozycyjne podejmowane w postępowaniu sądowym przez rodziców w imieniu 

 
378 Tak m.in.: E. Skowrońska – Bocian, J. Wierciński [w:] J. Gudowski (red.) Kodeks cywilny. 

Komentarz, art. 1012, Lex el., nb 3, odczyt 19.02.2020 r.; J. Pietrzykowski [w:] J. Pietrzykowski (red.) Kodeks 

cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa 1972, s. 1925. 
379 Por. B. Konińska, Upływu terminu do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, Rej. 2014,  

nr 9 s. 60.  
380 B. Sawczyn, Odrzucenie spadku nabytego przez dziecko [w:] M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka 

(red.) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, 

Warszawa 2013, s. 577. 
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małoletniego dziecka, takie jak zawarcie ugody czy podjęcie decyzji o sposobie działu 

spadku zaliczane są do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o., a tym samym wymagają zgody sądu opiekuńczego381. 

Podobnie należy ocenić również czynność cofnięcia środka odwoławczego, zaskarżenia czy 

nadzwyczajnego środka zaskarżenia oraz cofnięcia wniosku, jeśli dopuści się możliwość 

jednoczesnego zrzeczenia roszczenia. 

Realizacji normy art. 101 § 3 k.r.o., która zakazuje rodzicom dokonywania bez zgody 

sądu opiekuńczego czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego, 

służy postępowanie o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd 

majątkiem małoletniego uregulowane w art. 583 k.p.c., prowadzone w trybie 

nieprocesowym. Sądem właściwym miejscowo i rzeczowo do rozpoznania wniosku 

(postępowanie nie może być prowadzone z urzędu), z którym wystąpić mogą oboje lub jedno 

z rodziców, jest sąd rejonowy, sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby (małoletniego), 

której postępowanie ma dotyczyć. W braku miejsca zamieszkania sąd opiekuńczy miejsca 

pobytu danej osoby, a jeśli i w ten sposób nie można ustalić właściwości miejscowej – sąd 

rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 569 § 1 k.p.c.). W przypadkach nagłych ustawodawca 

dopuszcza także, aby sąd opiekuńczy w stosunku do osób, które nie podlegają jego 

właściwości miejscowej, wydał stosowne zarządzenia zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy 

miejscowo właściwy (art. 569 § 2 k.p.c.). Wydaje się jednak, że w przypadku spraw 

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego w postępowaniu spadkowym art. 569 § 2 k.p.c. nie znajdzie zastosowania. 

W postępowaniach tych co prawda niezwykle ważny będzie czas rozpoznania wniosku, 

zwłaszcza jeśli dotyczy on wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia 

lub odrzucenia spadku, jednak nie wydaje się, aby zasadne było zaliczanie tego rodzaju 

spraw do przypadków nagłych.  

Uczestnikami postępowania przewidzianego art. 583 k.p.c. są rodzice osoby 

małoletniej, z tym zastrzeżeniem, że jeśli wniosek pochodzi tylko od jednego z nich, 

konieczne jest zawiadomienie o sprawie drugiego z żyjących rodziców. Staje się on 

wówczas uczestnikiem postepowania, którego należy wysłuchać. Co ważne, rozpoznając 

wniosek sąd opiekuńczy winien wysłuchać przynajmniej jednego z rodziców, może także 

żądać stosownego oświadczenia na piśmie. Jeśli rozwój umysłowy małoletniego, jego stan 

zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają sąd winien również w trybie art. 576 § 2 k.p.c. 

 
381 Postanowienie SN z 5.02.1999 r., III CKN 1202/98, Legalis nr 343283, 
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wysłuchać małoletniego, aby dać mu możliwość zajęcia stanowiska co do wniosku. Wobec 

powyższego, choć ustawodawca nie nałożył na sąd obowiązku prowadzenia w tego rodzaju 

postępowaniach rozprawy, jej przeprowadzenie z uwagi na potrzebę wysłuchania rodzica, 

a niekiedy także dziecka, wydaje się niezbędne.  

Prowadzone przez sąd opiekuńczy postępowanie dowodowe co do zasady ma 

pozwolić na ustalenie czy dana czynność należy do spraw przekraczających zwykły zarząd 

majątkiem małoletniego, czy planowana czynność ma na celu ochronę praw małoletniego, 

a także czy z jego punktu widzenia jest zasadna i niezbędna382. Rozstrzygnięcie co do 

wniosku ma formę postanowienia. W orzecznictwie podkreśla się, że zezwolenie, o którym 

mowa w art. 101 § 3 k.r.o. stanowi „zezwolenie organu państwowego, a nie zgodę osoby 

trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c.” 383, dlatego też nie może być wydane ex post, a czynność 

dokonana bez zezwolenia władzy opiekuńczej jest bezwzględnie nieważna i nie podlega 

konwalidacji. Sąd opiekuńczy powinien maksymalnie precyzyjnie określić czynność, na 

której dokonanie wyraża zgodę384 lub wniosek oddalić. W doktrynie za dopuszczalne uważa 

się także wydanie przez sąd zezwolenia ogólnego na dokonanie kilku powtarzalnych, 

podobnych czynności, przy czym podkreśla się, że zezwolenie tego rodzaju nie może być 

zezwoleniem blankietowym385. Ponadto sąd może zobligować rodziców do złożenia 

sprawozdania lub sprawozdań z dokonania czynności, choć rodzice, którzy uzyskali 

zezwolenie nie muszą z niego skorzystać, jeśli sąd nie nałożył na nich takiego obowiązku. 

Możliwe jest zatem aby np. mimo uzyskanego zezwolenia na zawarcie ugody w sprawie 

o dział spadku ostatecznie do niej nie przystąpili pozostawiając rozstrzygnięcie sądowi 

prowadzącemu postępowanie lub też, żeby nie złożyli oświadczenia co do sposobu przyjęcia 

lub odrzucenia spadku, dopuszczając tym samym do przyjęcia przez dziecko spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza w myśl regulacji art. 1015 § 2 k.c. Ponadto należy mieć na 

uwadze, że orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi wyłącznie umocowanie do dokonania 

określonej czynności, ale jej nie zastępuje. Jeśli zatem sąd udzieli rodzicom zgody na 

złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, niezbędne jest dokonanie przez nich tej 

czynności stosownie do treści art. 1015 § 1 k.c. w związku z art. 640 i art. 641 k.p.c.  

Orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji podlega dalszemu zaskarżeniu 

w drodze apelacji. A w przypadku jej niezłożenia staje się skuteczne z chwilą 

 
382 Por. postanowienie SN z 24.02.1995 r., II CRN 155/94, Lex nr 497751. 
383 Postanowienie SN z 19.05.2005 r., V CK 669/04, Lex nr 603871. 
384 Postanowienie SN z 11.02.1997 r., II CKN 90/96, Lex nr 1228425 
385 J. Gudowski [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. 

Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016, s. 307 – 309.  
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uprawomocnienia, stanowiąc tym samym wyjątek od reguły przewidzianej art. 577 

i art. 578 k.p.c. Skarga kasacyjna w sprawach przewidzianych art. 583 k.p.c. nie przysługuje.  

5.5.2 Podejmowanie tzw. ważniejszych spraw dotyczących małoletniego 

(art. 156 k.r.o.) 

Wydaje się, że z oczywistych względów ustawodawca obdarza opiekuna i kuratora 

ad actum mniejszym zaufaniem w kontekście reprezentacji osoby małoletniej, niż rodziców 

sprawujących nad dzieckiem władzę rodzicielską. W konsekwencji zgodnie z art. 156 k.r.o. 

(stosowanym do osoby kuratora na podstawie art. 99 § 3 k.r.o.) opiekun i kurator powinni 

uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które 

dotyczą osoby lub majątku małoletniego.  

Ustalając katalog czynności, do których podjęcia przez opiekuna lub kuratora 

niezbędne będzie uzyskanie zgody sądu opiekuńczego, a zatem zaliczanych do 

„ważniejszych spraw” niewątpliwie można przyjąć, że będzie on zbieżny z katalogiem 

czynności uznawanych za przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego 

w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o. i jednocześnie poszerzony o działania, które rodzice mogą 

podjąć bez uzyskiwania zezwolenia sądu opiekuńczego, korzystając z uprawnień jakie 

wynikają z faktu sprawowania władzy rodzicielskiej. Aktualne pozostaną tutaj zatem 

omówione powyżej przesłanki, którymi należy kierować się przy określaniu czynności 

przekraczających zwykły zarząd. Sąd Najwyższy, podzielając powyższy pogląd, w jednym 

ze swoich orzeczeń386 trafnie wskazał, odnosząc się do reprezentacji wykonywanej 

względem dziecka przez kuratora, że kurator ustanowiony na podstawie art. 99 k.r.o. 

„przejmuje w stosunku do praw majątkowych małoletniego funkcje jego przedstawiciela 

ustawowego i powinien te funkcje sprawować z należytą starannością, taką do jakiej 

zobowiązani są rodzice przy zarządzie majątkiem dziecka (art. 101 § 1 k.r.o.). Kurator nie 

może posuwać się bez zezwolenia sądu opiekuńczego do takich dyspozycji odnośnie 

majątku osoby małoletniej, do jakich nie byliby uprawnieni jej rodzice (art. 101 § 3 k.r.o.) 

i których nie byłby władny przedsięwziąć samodzielnie opiekun, w wypadku sprawowania 

nad osobą małoletnią opieki (art. 156 k.r.o.). (…)”. Mając jednak na uwadze, że niewątpliwie 

wolą ustawodawcy, w przypadku art. 156 k.r.o., było objęcie jego zasięgiem szerszego grona 

spraw, niż wynikające z art. 101 § 3 k.r.o., w doktrynie przyjmuje się, iż o tym czy dana 

sprawa dotycząca majątku lub osoby małoletniego może być uznana za tzw. ważniejszą, 

decyduje jej wpływ na fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a także na szeroko rozumiany 

 
386 Postanowienie SN z 23.07.1998 r. III CKU 34/98, Legalis nr 340525. 
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interes majątkowy małoletniego. Dla ustalenia powyższego zasadne będzie posłużenie się 

tak kryteriami obiektywnymi, jak i subiektywnymi.  

Gdyby jednak opiekun lub przedstawiciel posługując się nimi nie był w stanie ocenić, 

czy dana sprawa może być uznana za ważniejszą w rozumieniu art. 156 k.r.o., czy też nie, 

wydaje się, że z uwagi na dobro dziecka winien wystąpić do sądu opiekuńczego o udzielenie 

mu stosownej zgody387. Dla przykładu można odwołać się do katalogu ważniejszych spraw 

stworzonego przez J. Gajdę, który wymienia te najbardziej typowe: 

1. decyzje związane z edukacją dziecka; 

2. określenie miejsca pobytu dziecka 

3. zgoda na dokonanie poważniejszego zabiegu medycznego; 

4. wyjazd dziecka za granicę; 

5. zmiana obywatelstwa dziecka388. 

W kontekście postępowań spadkowych aktualne pozostają poczynione 

w poprzednim podrozdziale rozważania o konieczności uzyskiwania przez rodziców zgody 

na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. W przypadku czynności podejmowanych 

przez opiekunów i kuratorów zasadne wydaje się także wymaganie uzyskania zgody sądu 

opiekuńczego na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost. Bezsprzecznie 

konieczne będzie również uzyskanie zezwolenia władzy opiekuńczej na zawarcie ugody, 

zrzeczenie się roszczenia389 czy cofnięcie środka zaskarżenia w pozostałych postępowaniach 

zaliczonych na gruncie przedmiotowej pracy do postępowań spadkowych. Aktualne 

pozostają tutaj, podobnie jak przy rozważaniach na temat art. 101 § 3 k.r.o., poglądy 

omówione w poprzednim podrozdziale. Jednocześnie należy podkreślić, że kontrola 

sprawowana w ten sposób przez sąd opiekuńczy, tj. poprzez udzielanie zgód na 

podejmowanie określonych czynności przez opiekunów i kuratorów, nie wynika z braku 

zaufania władzy opiekuńczej do tych przedstawicieli. Ich umocowanie do reprezentacji 

małoletniego jest przecież konsekwencją orzeczenia sądu opiekuńczego o powierzeniu 

 
387 H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Komentarz do art. 145–184 k.r.o. regulujących opiekę i kuratelę 

[w:] Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184 k.r.o.  oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 

518, 520, 573-574, 590-598, 599-602, 604-605), art. 156 Zezwolenie i nadzór, Pojęcie ważniejszej sprawy, 

Warszawa 2017, Legalis el. odczyt 12.02.2020 r. 
388 J. Gajda [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy., art. 156, Warszawa 2020, 

Legalis el., nb 2, odczyt 12.02.2020 r. 
389 Sąd Najwyższy w postanowieniu z 23.07.1998 r. III CKU 34/98, Legalis nr 340525 słusznie wskazał, 

że „zrzeczenie się przez kuratora należnej stronie małoletniej części majątku spadkowego jest dyspozycją w 

ważnej sprawie majątkowej w rozumieniu art. 156 k.r.o.  i należy do tych czynności, które kwalifikują się jako 

przekroczenie granic zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o. .”. Potwierdza to tym samym, że w 

przypadku czynności zrzeczenia się roszczenia w imieniu osoby małoletniej, tak kurator, jak i opiekun czy 

rodzice muszę dysponować zgodą sądu opiekuńczego.  
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konkretnej osobie funkcji opiekuna lub kuratora. Przewidziana przez ustawodawcę 

konstrukcja ma zatem na celu ochronę interesów małoletniego, który w istocie pozbawiony 

jest możliwości wsparcia w tym zakresie od osób, które z natury rzeczy winny być mu 

najbliższe, tj. rodziców.  

Omawiając kwestię uzyskania zgody sądu opiekuńczego na dokonanie 

tzw. ważniejszych spraw w imieniu małoletniego w związku z prowadzonym 

postępowaniem z zakresu spraw spadkowych należy, podobnie jak w przypadku postępowań 

uregulowanych w art. 583 k.p.c. wskazać, że najczęściej zgoda sądu opiekuńczego będzie 

wymagana do:  

1. złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub odrzucenia spadku; 

2. zawarcia ugody; 

3. określenia sposobu działu spadku; 

4. cofnięcia środka zaskarżenia, środka odwoławczego lub nadzwyczajnego środka 

zaskarżenia; 

5. cofnięcia wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia lub zrzeczenia się roszczenia 

(jeśli to ostatnie na gruncie postępowania nieprocesowego uzna się za dopuszczalne)390. 

Urzeczywistnieniu normy art. 156 k.r.o służy postępowanie o zezwolenie sądu 

opiekuńczego na dokonanie tzw. ważniejszych spraw, uregulowane w art. 593 k.p.c. Stanowi 

ono swego rodzaju odpowiednik postępowania o wyrażenie zgody na dokonanie czynności 

przekraczających zwykły zarząd z art. 583 k.p.c.  

Podobnie jak w przypadku postępowania z art. 583 k.p.c. sprawy o zezwolenie na 

dokonanie tzw. ważniejszych spraw dotyczących małoletniego rozpoznawane są w ramach 

postępowania nieprocesowego i mogą być wszczynane wyłącznie na wniosek. Co do zasady 

upoważnionym do zainicjowania postępowania jest opiekun lub kurator małoletniego. 

Obecny jest także pogląd, wydaje się, że błędny, zgodnie z którym postępowanie to może 

być wszczęte przez sąd z urzędu, jeśli sąd opiekuńczy uzna, że brak wniosku narusza interesy 

osoby pozostającej pod opieką391. Przeciwnicy tego stanowiska wskazują, że narusza ono 

pewien porządek logiczny wynikający z art. 506, art. 570 i art. 593 k.p.c. Dlatego słusznie 

zauważa się, że w przypadku stwierdzenia przez sąd opiekuńczy potrzeby wszczęcia 

postępowania w trybie art. 593 k.p.c. sąd powinien o tym fakcie powiadomić prokuratora, 

 
390 W odniesieniu do charakteru tych czynności i powodów uznania ich za czynności przekraczające 

zwykły zarząd majątkiem małoletniego a tym samym zaliczane do tzw. ważniejszych spraw dotyczących 

małoletniego aktualne pozostają rozważania ppkt. 5.5.1. 
391 A. Zieliński, Uzyskanie przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego w ważniejszych sprawach, 

Pal. 1989, nr 11–12, s. 47 
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właściwą poradnię wychowawczo-zawodową albo właściwą organizację pozarządową392, 

ponadto zasadne byłoby także wydanie przez sąd zarządzeń w trybie art. 168 k.r.o.  

Dla ustalenia właściwości miejscowej i rzeczowej sądu adekwatny będzie 

art. 569 § 1 k.p.c., zgodnie z którym sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd 

rejonowy, sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby (małoletniego), której postępowanie 

ma dotyczyć. W braku miejsca zamieszkania sąd opiekuńczy miejsca pobytu danej osoby, 

a jeśli i w ten sposób nie można ustalić właściwości miejscowej –  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 569 § 1 k.p.c.). W przypadkach nagłych 

ustawodawca dopuszcza także, aby sąd opiekuńczy w stosunku do osób, które nie podlegają 

jego właściwości miejscowej, wydał stosowne zarządzenia zawiadamiając o tym sąd 

opiekuńczy miejscowo właściwy (art. 569 § 2 k.p.c.). Wydaje się jednak, że analogicznie 

jak w przypadku postępowań o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły 

zarząd wszczynanych w związku z postępowaniem spadkowym, art. 569 § 2 k.p.c. nie 

znajdzie zastosowania. Co prawda także w tym przypadku nie ma wątpliwości, że sprawność 

działania sądu opiekuńczego i czas rozstrzygnięcia wniosku będą kluczowe dla ochrony 

interesów osoby małoletniej, ale brak jest podstaw do przyjęcia, że tego rodzaju sprawy 

należą do przypadków nagłych.  

Uczestnikiem postępowania przewidzianego w art. 593 k.p.c. będzie opiekun osoby 

małoletniej, który winien być wysłuchany przez sąd w trybie art. 576 k.p.c. W sprawach 

bardziej istotnych zasadne może być również wysłuchanie osoby bliskiej dziecku. 

W przypadku zezwoleń wydawanych w związku z prowadzonymi postępowaniami 

spadkowymi wydaje się, że za sprawy bardziej istotne w rozumieniu art. 576 k.p.c. można 

uznać np. złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Osoby bliskie 

małoletniemu mogą bowiem posiadać lepsze rozeznanie, np. co do składu masy spadkowej. 

W przypadku osób małoletnich ich wysłuchanie należy przeprowadzić, jeśli pozwala na to 

rozwój umysłowy małoletniego, jego stan zdrowia i stopień dojrzałości (art. 576 § 2 k.p.c.). 

Wobec powyższego, choć ustawodawca nie nałożył na sąd obowiązku rozpoznania tego 

rodzaju spraw na rozprawie jej przeprowadzenie, z uwagi na konieczność wysłuchania 

przynajmniej opiekuna lub kuratora, wydaje się być niezbędne.  

Zbieżny powinien być także cel postępowań przewidzianych art. 583 k.p.c. 

i art. 593 k.p.c. z tą różnicą, że w przypadku tych ostatnich sąd winien ustalić czy dana 

czynność może być uznana za tzw. ważniejszą sprawę, czy planowana czynność ma na celu 

 
392 J. Gudowski [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. 

Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016, s. 326. 
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ochronę praw małoletniego, a także czy z jego punktu widzenia jest zasadna i niezbędna. 

Orzekając co do meritum wniosku sąd opiekuńczy wydaje postanowienie, w którym wniosek 

uwzględnia opisując możliwie jak najbardziej szczegółowo czynność, do której dokonania 

upoważnia opiekuna albo kuratora lub wniosek oddala. Ponadto podobnie jak rodzice,  

tak i opiekun oraz kurator mogą być przez sąd dodatkowo zobowiązani do złożenia 

sprawozdania z czynności, do której dokonania zostali upoważnieni. Orzeczenie sądu 

opiekuńczego także i w tym przypadku nie zastępuje tej czynności, w związku z tym 

przedstawiciele ustawowi są zobowiązani do jej podjęcia, np. poprzez wyrażenie zgody na 

dział spadku w sposób zaproponowany przez innych uczestników postępowania. Od 

postanowienia sądu pierwszej instancji uczestnik postępowania może wnieść apelację. 

Orzeczenie, w przypadku jej niezłożenia, staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia, 

stanowiąc tym samym, podobnie jak orzeczenie wydane w sprawie z art. 583 k.p.c., wyjątek 

od reguły przewidzianej art. 577 i art. 578 k.p.c. Od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej 

instancji uczestnik nie może wnieść skargi kasacyjnej.  

5.6 Sprawy o udzielenie przez sąd opiekuńczy zezwoleń przedstawicielowi 

ustawowemu małoletniego – uwagi na tle badań empirycznych  

5.6.1 Uwagi ogólne 

Postępowania o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej 

zwykły zarząd majątkiem małoletniego (art. 583 k.p.c.) oraz o udzielenie zezwolenia na 

dokonanie tzw. ważniejszych spraw dotyczących małoletniego (art. 593 k.p.c.) stanowią 

swego rodzaju instrument kontroli rzetelności sprawowania zarządu majątkiem dziecka 

przez jego przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów oraz kuratorów). Mając na 

uwadze istotny wpływ tych postępowań na ocenę zagadnień związanych z reprezentacją 

osoby małoletniej oraz na możliwość złożenia w imieniu osób małoletnich oświadczeń  

z art. 1015 k.c., a także pojawiające się na tym tle kontrowersje autorka za zasadne uznała 

przeprowadzenie badań aktowych, które pomogły określić najistotniejsze problemy 

pojawiające się w tym kontekście w praktyce oraz stały się podstawą do sformułowania 

wniosków de lege ferenda.  

Badaniu poddanych zostało łącznie 105 spraw, w tym jedna w ramach, której do 

wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia połączone zostały trzy wnioski. 97 spraw 

dotyczyło zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego, 9 spraw stanowiły wnioski o ustanowienie kuratora dla osoby lub osób 
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małoletnich. Szczegółowy przedmiot zgłoszonych w nich wniosków został zaprezentowany 

w poniższej tabeli. 

 

Tabela 14 Główny przedmiot wniosków kierowanych do sądu opiekuńczego 

Przedmiot wniosku Liczba wniosków 

Zezwolenie na odrzucenie spadku w 

imieniu małoletniego 

83 (w tym jedna sprawa, w której do 

wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia 

połączono 3 wnioski) 

Zezwolenie na odrzucenie spadku w 

imieniu małoletniego i ustanowienie dla 

niego kuratora  

1 

Zezwolenie na sądowy dział spadku w 

imieniu małoletniego 

5 

Zezwolenie na rozporządzenie składnikami 

masy spadkowej w imieniu małoletniego  

5 

 

Zezwolenie na zarząd spadkiem nabytym 

przez małoletniego  

1 

Ustanowienie kuratora reprezentującego 

interesy osoby małoletniej w sprawie o 

dział spadku 

2 

Ustanowienie kuratora reprezentującego 

interesy osoby małoletniej w sprawie o 

stwierdzenie nabycia spadku 

7 

Ustanowienie kuratora reprezentującego 

interesy osoby małoletniej w sprawie o 

uchylenie się od skutków prawnych 

oświadczenia woli 

1 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dalszej analizie poddane zostaną sprawy dotyczące postępowań prowadzonych 

w trybie art. 583 i art. 593 k.p.c., ze szczegółowym odniesieniem do spraw o wyrażenie 

zgody na odrzucenie spadku, które stanowią zdecydowanie najliczniejszą grupę 

analizowanych postępowań (83 sprawy).393 Jednocześnie, mając na uwadze rozważania 

poprzedniego rozdziału co do spraw, które mogą zostać uznane za przekraczające zwykły 

zarząd majątkiem małoletniego, należy zaznaczyć, że w poddanej badaniu próbie nie 

 
393 Więcej na temat postępowań o ustanowienie kurator patrz ppkt 4.8. i ppkt 4.9.  
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znalazły się ani sprawy o zezwolenie na przyjęcie spadku wprost ani na przyjęcie spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza. Co więcej z opisanych w rozdziale III. i IV. badań aktowych 

spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, złożenia oświadczenia co do sposobu 

przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz uchylenie się od skutków oświadczenia woli wynika, 

że w praktyce przedstawiciele osób małoletnich najczęściej dążą do odrzucenia spadku lub 

przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wśród wszystkich przeanalizowanych 

spraw ani razu przedstawiciele nie złożyli oświadczenia o przyjęciu przez małoletniego 

spadku wprost. Wyniki postępowań prowadzonych przez sądy cywilne korespondują zatem 

z wynikami badań na aktach sądów opiekuńczych, w których rodzice w zdecydowanej 

większości występowali o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku.  

5.6.2 Szczegółowe dane o uczestnikach postępowania oraz osobach 

małoletnich, których interesów postępowanie dotyczy  

Dominująca liczba postępowań o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności 

przekraczających zwykły zarząd – 94, została wszczęta na wniosek rodzica lub rodziców 

osoby małoletniej.  Jedną sprawę zainicjowała dorosła siostra osoby małoletniej określana 

w aktach mianem „rodziny zastępczej małoletniego”, dwie z kolei zainicjowali opiekunowie 

prawni małoletnich – babcie, którym opieka nad dziećmi została przyznana z uwagi na 

pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców. 80 spraw o zezwolenie na odrzucenie spadku 

zostało wszczętych na wniosek rodziców, a trzy pozostałe przez ww. przedstawicieli.  

66 spraw o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły 

zarząd dotyczyło interesów jednego małoletniego (w tym 60 spraw o zezwolenie na 

odrzucenie spadku), w 26 rozstrzygano o kwestiach dotyczących dwóch małoletnich  

(22 sprawy o zezwolenie na odrzucenie spadku), w 4 sprawach - 3 lub 4 małoletnich  

(3 sprawy o zezwolenie na odrzucenie spadku), w jednym postępowaniu orzekano  

o sprawach dotyczących 5 małoletnich i postępowanie to dotyczyło zezwolenia na 

odrzucenie spadku. Z powyższego wynika zatem, że o interesach więcej niż jednego 

małoletniego rozstrzygano w 31 sprawach (w tym 26 sprawach o zezwolenie na odrzucenie 

spadku), z czego tylko w jednej występujący w niej małoletni nie byli rodzeństwem, ale byli 

spokrewnieni – była to sprawa o zezwolenie na odrzucenie spadku.  

Przeprowadzone badania pozwalają także na określenie takich generalnych danych 

jak płeć czy miejsce zamieszkania małoletnich, których wniosek dotyczył. Wynika z nich, 

że w postępowaniach poddanych analizie rozstrzygano o sprawach 128 małoletnich, 

61 kobiet i 67 mężczyzn. Miejsca zamieszkania tych osób obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 15 Miejsce zamieszkania małoletniego w postępowaniach opiekuńczych 

Miejsce zamieszkania 

małoletniego  

Liczba małoletnich 

zamieszkujących dany 

obszar we wszystkich 

sprawach 

Liczba małoletnich 

zamieszkujących dany 

obszar w sprawach  

o zezwolenie na 

odrzucenie spadku 

Wieś 18 13 

Miasto do 50 tys. 

mieszkańców 

19 17 

Miasto pow. 50 do 100 tys. 

mieszkańców 

30 25 

Miasto pow. 100 tys. do 500 

tys. 

19 19 

Miasto powyżej 500 tys.  42 37 

Źródło: opracowanie własne 

 

W żadnym postępowaniu małoletni nie został wymieniony jako uczestnik, co 

potwierdza, że sądy podzielają stanowisko Sądu Najwyższego, iż dziecko nie jest 

uczestnikiem postępowania w sprawie o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności 

przekraczającej zakres zwykłego zarządu jego majątkiem394. Z drugiej jednak strony sąd 

tylko w 7 z analizowanych postępowań skorzystał z możliwości wysłuchania małoletniego 

w trybie art. 576 § 2 k.p.c. co niewątpliwie należy ocenić krytycznie, zwłaszcza w świetle 

ustawodawstwa międzynarodowego, które jednoznacznie podkreśla konieczność 

umożliwienia dzieciom realnego wpływu na decyzje dotyczące ich osoby i majątku. Ocena 

ta jest tym bardziej krytyczna, jeśli weźmie się pod uwagę, że aż 57 małoletnich miało 11 lat 

i więcej, z czego 31 było starszych niż 15 lat. W tym w sprawach o zezwolenie na odrzucenie 

spadku starszych niż 10 lat było 46 małoletnich, a 24 z nich miało 16 i więcej lat. 

 

 

 
394 Postanowienie SN z 11.02.1997 r., II CKN 90/96, Lex nr 1228425.  
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Tabela 16 Wiek osoby małoletniej w postępowaniach opiekuńczych 

wiek osoby małoletniej  liczba osób małoletnich 

we wszystkich sprawach 

liczba małoletnich  

w sprawach o zezwolenie 

na odrzucenie spadku 

0 – 5 lat 39 37 

6 – 10 lat  32 28 

11 – 15 lat 26 22 

16 i więcej lat 31 24 

Źródło: opracowanie własne 

 

Określając wzajemne relacje małoletniego, którego dobro było przedmiotem 

orzekania przez sąd opiekuńczy oraz osoby spadkodawcy nie można wyodrębnić jednej 

dominującej relacji. Dla 86 małoletnich spadkodawca był wstępnym, dla 53 dalszym 

krewnym a tylko dla jednego małoletniego spadkodawca był rodzeństwem (bratem). 

Podobnie kwestia ta rysuje się w przypadku postępowań o zezwolenie na odrzucenie spadku. 

W przypadku 59 małoletnich spadkodawca był ich wstępnym, dla 51 był dalszym krewnym 

i we wskazanym jednym przypadku spadkodawca był bratem małoletniego.  

Mówiąc więcej o działaniach podmiotu inicjującego postępowanie można 

stwierdzić, że co do zasady osoby te ograniczają się do złożenia wniosku i późniejszego 

stawiennictwa na terminie posiedzenia sądowego, taka sytuacja miała miejsce 

w 95 sprawach. W 2 sprawach ograniczyli się oni wyłącznie do złożenia wniosku, przy czym 

zaznaczyć należy, że w jednej z nich sąd zwrócił wniosek, w drugiej matka inicjująca 

postępowanie przebywała na stałe poza granicami kraju. Dane powyższe pozostają aktualne 

także dla spraw o wydanie zezwolenia na odrzucenie spadku.  

Interesującym zagadnieniem, w kontekście sprawności działania przedstawicieli 

ustawowych jest analiza czasu jaki upłynął od dnia powołania małoletniego do spadku do 

wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności 

przekraczającej zwykły zarząd. Zagadnienie to co do zasady nie ma wielkiego znaczenia dla 

innych spraw niż postępowanie o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. 

Mając bowiem na uwadze dyspozycję art. 1015 k.c. sprawność działania rodziców i sądu 

może okazać się kluczowa, dla zachowania półrocznego terminu do złożenia oświadczenia 

o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Badając tę kwestię w sprawach, w których było 

to możliwe do ustalenia (80 spraw) zweryfikowano kwestię czasu, który w dniu złożenia 

wniosku pozostał do złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzuceniu spadku. 
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Średnio do złożenia oświadczenia (art. 1015 k.c.), w dniu składania wniosku o udzielenie 

zezwolenia, pozostało uczestnikom jeszcze 95,35 dni, tj. 3,19 miesiąca. Przy czym 

aż w  7 przypadkach o zezwolenie wystąpiono już po upływie sześciomiesięcznego terminu 

z art. 1015 k.c. Najdłuższe opóźnienie wynosiło 802 dni, najdłuższy czas pozostały do 

złożenia oświadczenia to 183 dni.  

 

Tabela 17 Czas pozostały na złożenie oświadczenia z art. 1015 k.c. 

Czas pozostały do złożenia oświadczenia 

z art. 1015 k.c.  

Liczba spraw 

150 i więcej dni  37 

120 – 149 dni 6 

90 – 119 dni  8 

60 – 89 dni 10 

30 – 59 dni 4 

0 – 29 dni 8 

Po terminie  7 

Źródło: opracowanie własne 

 

Weryfikując natomiast czas jaki upłynął od chwili powołania małoletniego do 

spadku do momentu wystąpienia przez jego opiekuna z wnioskiem o zezwolenie na 

odrzucenie spadku (82 sprawy) ustalono, że średni czas jaki upłynął to 96,94 dni (3,23 

miesiąca), przy czym najkrótszy okres to 0 dni, tzn., że wniosek o zezwolenie został 

skierowany do sądu w dniu powołania do spadku (taka sytuacja miała miejsce 

w 4 sprawach), najdłuższy natomiast to 984 dni (32,8 miesiąca, tj. 2 lata i 7 miesięcy).  
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Tabela 18 Ilość dni od powołania do spadku do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na 

odrzucenie spadku 

Ilość dni od powołania do spadku do 

wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na 

odrzucenie spadku 

Liczba spraw 

0 – 30  35 

31 – 60  7 

61 – 90  8 

91 – 120  10 

121 – 150  5 

151 – 185  8 

186 i więcej  9 

Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższe dane prowadzą do wniosku, że w wielu przypadkach przedstawiciele 

ustawowi osób małoletnich zdecydowanie zbyt późno podejmują stosowne działania 

pozwalające na ochronę praw reprezentowanych. W blisko połowie spraw z wnioskiem 

o udzielenie zgody wystąpiono bowiem po upływie ponad dwóch miesięcy od dnia 

powołania dziecka do spadku. Natomiast średnia czasu pozostałego tak do złożenia 

oświadczenia o odrzuceniu spadku, jak i średni czas, który upłynął od dnia powołania 

dziecka do spadku wskazują, że rodzice w analizowanych sprawach przez ponad połowę 

terminu wynikającego z art. 1015 k.c. pozostają w istocie bezczynni. Sytuacja ta nie 

poprawia się także już po złożeniu wniosku, jak bowiem wskazano powyżej, wnioskodawcy 

w sprawach o udzielenie zezwolenia co do zasady ograniczają się tylko do złożenia wniosku 

i stawiennictwa na rozprawie, nie przejawiając woli przedstawienia dowodów dla wykazania 

zasadności wniosku, choć jak się wydaje na taki stan rzeczy zgodę wyrażają także sądy 

opiekuńcze, o czym będzie mowa poniżej.  
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5.6.3 Sąd opiekuńczy w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na dokonanie 

czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego  

Wspomniana powyżej mała aktywność uczestników spraw o udzielenie zezwolenia 

na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd wydaje się być konsekwencją 

małej aktywności w zakresie postępowania dowodowego sądów rozpoznających tego 

rodzaju sprawy. Z wyników przeprowadzonych badań rysuje się bowiem przede wszystkim 

generalny wniosek o braku rzeczywistej weryfikacji przez sąd zasadności stanowisk 

przedstawicieli ustawowych osób małoletnich. W aż 57 sprawach o wyrażenie zgody na 

odrzucenie spadku sąd wyraził zgodę na odrzucenie spadku tylko na podstawie oświadczenia 

reprezentantów, że co najmniej jedno z rodziców już złożyło oświadczenie o odrzuceniu 

spadku z uwagi na spodziewaną ujemną wartość masy spadkowej. Tylko w 13 sprawach 

stanowisko takie zostało poparte dowodem z dokumentów, z czego w dwóch sprawach 

zostały one dołączone do akt na zarządzenie sądu, który zwrócił się o udzielenie stosownych 

informacji do Banku, w których zadłużenie miał mieć spadkobierca oraz Biura Informacji 

Kredytowej. W 4 sprawach stanowisko rodziców podlegało dodatkowej weryfikacji 

w drodze zarządzonego przez sąd wywiadu środowiskowego. W jednej sprawie fakt 

zadłużenia masy spadkowej wynikał z dołączonych do wniosku dokumentów, ale już 

w kolejnych 4 sprawach tylko z oświadczeń przedstawicieli ustawowych, którzy sami nigdy 

nie odrzucali spadku. Co więcej w dwóch sprawach sąd wyraził zgodę na odrzucenie spadku 

kierując się tylko oświadczeniem rodziców, którzy wskazywali jedynie na potencjalne długi 

spadkowe, natomiast w dwóch sprawach wyłączną przyczyną odrzucenia spadku były 

ustalenia rodzinne, których zasadności sąd nie zweryfikował.  
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Tabela 19 Podstawa orzeczenia sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na odrzucenie 

spadku 

Podstawa orzeczenia sądu opiekuńczego 

o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku  

Liczba spraw 

Długi spadkowe, których istnienie ustalono 

na podstawie oświadczeń rodziców 

4 

Długi spadkowe, których istnienie ustalono 

na podstawie oświadczeń rodziców, którzy 

uprzednio odrzucili już spadek  

57 

Długi spadkowe wynikające ze stosownych 

dokumentów oraz oświadczeń rodziców, 

którzy uprzednio odrzucili już spadek 

13 

Długi spadkowe wynikające ze stosownych 

dokumentów 

1 

Długi spadkowe, których istnienie ustalono 

na podstawie oświadczeń rodziców, którzy 

uprzednio odrzucili już spadek, dodatkowo 

w sprawie dla ustalenia sytuacji życiowej 

małoletniego zlecono przeprowadzenie 

wywiadu środowiskowego  

4 

Oświadczenie rodziców, którzy uprzednio 

odrzucili spadek o braku wartościowych 

składników masy spadkowej  

2 

Ustalenia rodzinne, zgodnie z którymi 

spadek ma przypaść innej osobie 

2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Sytuacja rysuje się podobnie w przypadku pozostałych 11 spraw o wyrażenie zgody 

na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego. Sąd we 

wszystkich postępowaniach wyraził zgodę na podjęcie czynności zgodnie z wnioskiem, 

w tym na dokonanie w 5 sprawach działu masy spadkowej w naturze, bez spłat i dopłat na 

rzecz małoletniego, kierując się co do zasady wyłącznie oświadczeniami przedstawicieli 

ustawowych osób małoletnich oraz treścią złożonego przez nich wniosku.  

Taki obraz prowadzenia przez sądy postępowań dowodowych w sprawach 

o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego nakazuje postawić zarzut iluzoryczności kontroli sądu. Nie można bowiem 

inaczej ocenić sytuacji, w której sąd w 76 % spraw wydaje zezwolenie na odrzucenie spadku 

opierając się wyłącznie na twierdzeniach przedstawiciela ustawowego. Końcowo prowadzi 
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to natomiast do pytania czy istnienie tego rodzaju postępowań znajduje w ogóle 

jakiekolwiek uzasadnienie? Jeśli bowiem sądy kierują się założeniem, że celem 

przedstawiciela ustawowego małoletniego jest zawsze ochrona praw osoby małoletniej to 

można by stwierdzić, że przedstawiciel ten mógłby swobodnie dysponować majątkiem 

małoletniego bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń władzy opiekuńczej, mając 

na względzie, iż za niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec dziecka. Odpowiedzialność reprezentantów za 

szkody wyrządzone małoletniemu stanowi bowiem rodzaj odpowiedzialności ex contractu 

zarówno w sferze obowiązków opiekuna dotyczących sprawowania pieczy nad osobą 

dziecka, jak i nad jego majątkiem (art. 471 k.c.). Wnioski płynące z analizy akt 

przeprowadzonej na potrzeby niniejszego postępowania, potwierdzają także badania 

prowadzone przez J. Słyka, który wskazuje, że w 98% analizowanych przez niego 

przypadków sąd opiekuńczy udzielał zezwolenia na odrzucenie spadku kierując się tylko 

informacjami uzyskanymi od rodziców, przy czym w 90 % spraw informacja ta nie 

dotyczyła bezpośrednio stanu zadłużenia spadku, ale decyzji innych spadkobierców o jego 

odrzuceniu. W przypadku badań J. Słyka sąd wyraził zgodę na odrzucenie spadku w 96 % 

spraw, natomiast w omawianych badaniach we wszystkich sprawach, które zostały 

rozstrzygnięte merytorycznie395.  

Z drugiej strony wydaje się jednak, że nieprawidłowości w działaniach sądów 

rozpoznających sprawy tego rodzaju, nie mogą prowadzić do aż tak daleko idących zmian 

w ustawodawstwie. Niewątpliwie bowiem sprawowanie kontroli przez władzę opiekuńczą 

nad przedstawicielami ustawowymi osób małoletnich ma doniosłą wartość prawną 

i praktyczną. Pozostawienie przedstawicielom co do zasady nieograniczonego prawa do 

rozporządzania nawet tylko majątkiem osób małoletnich mogłoby stanowić pole licznych 

nadużyć, którym obecnie zapobiega nie tylko ewentualna odpowiedzialność 

odszkodowawcza przedstawicieli, ale przede wszystkim sankcja bezwzględnej nieważności 

czynności materialnoprawnej podjętej bez zgody sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 k.r.o.) jako 

czynności sprzecznej z prawem (art. 58 § 1 k.c.) oraz bezskuteczności czynności procesowej 

dokonanej bez takiego zezwolenia, względnie nieważności postępowania.  

 
395 J. Słyk, Orzekanie w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres 

zwykłego zarządu majątkiem dziecka, Prawo w działu 2015, nr 21, s. 220 – 233. 
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5.6.4 Możliwość dochowania terminu do złożenia oświadczenia o sposobie 

przyjęcia lub odrzucenia spadku a postępowanie o udzielenie zezwolenia 

na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem 

małoletniego   

Przedmiot licznych sporów i podstawę wielu orzeczeń Sądu Najwyższego stanowi 

określony w art. 1015 § 1 k.c. termin do złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub 

odrzucenia spadku. Szczególnie problematyczna jest ocena relacji wskazanego terminu 

z postępowaniem opiekuńczym o udzielnie zezwolenia na jego złożenie w imieniu osoby 

małoletniej.  Nowe światło na wskazane zagadnienie rzucają dane dotyczące czasu trwania 

postępowania z art. 583 i art. 593 k.p.c. Pozwalają one spojrzeć na ten problem szerzej, 

z uwzględnieniem jego strony praktycznej. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, 

że w doktrynie i judykaturze prezentowanych jest kilka poglądów co do skutków jakie 

wystąpienie z wnioskiem do sądu opiekuńczego niesie ze sobą dla biegu terminu 

określonego w art. 1015 k.c. 

Analizę stanowisk Sądu Najwyższego, które w ostatnich 30 latach ulegały ciągłym 

modyfikacjom i wykształconych na ich tle rozważań przedstawicieli doktryny należy 

rozpocząć od uchwały, w której Sąd Najwyższy dopuścił możliwość składania oświadczeń 

co do sposobu przyjęcia lub odrzucenia spadku po upływie terminu określonego  

w art. 1015 § 1 k.c., jeśli spadkobierca złożył wniosek w tym przedmiocie przed upływem 

terminu sześciomiesięcznego lub, gdy z uwagi na działania sądu spadkobierca nie podjął 

próby złożenia oświadczenia, pozostając w przekonaniu, że jest to niemożliwe.396 Następnie 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu, wydanym w stanie faktycznym, w którym zezwolenie sądu 

opiekuńczego zostało wydane na tyle sprawnie, że dochowanie terminu z art. 1015 § 1 k.c. 

było możliwe stwierdził, że termin z art. 1015 § 1 k.c. jest terminem zawitym prawa 

materialnego, dlatego złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na 

dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego, nie ma 

wpływu na jego bieg. Jedocześnie jednak stwierdzono, że oceniając tę kwestię należy 

rozważyć okoliczności konkretnej sprawy i po ustaleniu z jakich powodów termin 

z art. 1015 § 1 k.c. nie został dochowany, można rozważyć czy jego uchybienie było 

usprawiedliwione.397 Stanowisko wyrażone w powyższym postanowieniu zasadniczo 

utrzymano także, w postanowieniu z 13 grudnia 2012 r., w którym wskazano, że jeśli istniała 

realna możliwość złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku 

 
396 Uchwała SN z 15.01.1991 r., III CZP 75/90, OSNC 1991/5-6/68. 
397 Postanowienie SN z 25.05.2012 r., I CSK 414/11, Lex nr 1254617.  



220 

 

w terminie określonym w art. 1015 § 1 k.c. nie podlega on wydłużeniu o czas trwania 

postępowania przed sądem opiekuńczym. Jednocześnie jednak zastrzeżono, że z uwagi na 

stan faktyczny sprawy Sąd nie rozważał jaki wpływ na bieg terminu z art. 1015 § 1 k.c. 

miałoby uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego po jego upływie.398  

Odmiennie omawianą kwestię Sąd Najwyższy ocenił natomiast w kolejnym 

orzeczeniu przyjmując, że złożenie wniosku o udzielenie przez sąd opiekuńczy zezwolenia 

na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego powoduje 

zawieszenie biegu terminu z art. 1015 § 1 k.c. na czas trwania postępowania opiekuńczego. 

Sąd zauważył bowiem, że przedstawiciel ustawowy nie ma realnego wpływu na czas trwania 

postępowania o udzielenie zezwolenia, a rygorystyczne interpretowanie dyspozycji  

art. 1015 § 1 k.c. mogłoby w takiej sytuacji uniemożliwiać składanie oświadczeń w trybie 

powołanego przepisu.399 Orzeczenie to spotkało się z aprobatą przedstawicieli doktryny, 

jednocześnie wskazywano jednak, że takie rozumowanie nie znajduje podstaw prawnych de 

lege lata. Autorzy wskazywali przy tym, że w analizowanej sprawie bardziej adekwatne 

byłoby stosowanie dyspozycji art. 123 § 1 pkt 1 k.c. i skutku przerwania biegu terminu 

określonego w art. 1015 § 1 k.c. Jednocześnie zastrzegając, że może to prowadzić do 

uprzywilejowania osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych.400 Wart 

odnotowania jest także pogląd przedstawiony na tle powyższego orzeczenia przez 

A. Partykę, która, aprobując stanowisko Sądu Najwyższego, jednocześnie wskazała, że 

przedstawiciel ustawowy, na przykład osoby małoletniej, powinien w pierwszej kolejności 

skierować wniosek do sądu cywilnego o złożenie oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c., 

a następnie wystąpić do sądu opiekuńczego o udzielenie zgody na powyższe. Orzeczenie 

sądu opiekuńczego będzie miało charakter prejudycjalny dla rozstrzygnięcia sądu cywilnego 

co uzasadnia zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. do 

czasu rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy.401  

W kolejnych latach Sąd Najwyższy przychylał się zarówno do koncepcji zawieszenia 

jak i przerwania biegu terminu z art. 1015 § 1 k.c. w związku z wystąpieniem do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na złożenie oświadczenia o sposobie 

przyjęcia lub odrzucenia spadku. Ze względów aksjologicznych i konstytucyjnych 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 28 maja 2015 r. uznał, że do terminu z art. 1015 § 1 k.c. 

 
398 Postanowienie SN z 13.12.2012 r., V CSK 18/12, Lex nr 1293843. 
399 Postanowienie SN z 20.11.2013 r., I CSK 329/13, OSNC 2014/9/93. 
400 Por. P. Księżak, Glosa do postanowienia SN I CSK 329/13, Rej. 2014, nr 5, s. 105 i n.; A. Wróbel, 

Glosa do postanowienia SN I CSK 329/13, PiP 2016, nr 4, s. 134 i n.  
401 A. Partyka, Glosa do postanowienia SN I CSK 329/13, Lex el. odczyt 22.02.2020 r.  
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zastosowanie znajdują przepisy o biegu terminu przedawnienia, dlatego też wystąpienie 

z wnioskiem do sądu opiekuńczego powoduje przerwanie biegu terminu z art. 1015 § 1 k.c. 

na podstawie art. 123 § 1 k.c. Jednocześnie Sąd po raz kolejny odniósł się do problemu braku 

wpływu przedstawiciela ustawowego na czas trwania postępowania opiekuńczego 

oraz konieczność umożliwienia każdemu spadkobiercy wykorzystania całego terminu 

z art. 1015 § 1 k.c.402  

Rozwiązanie optymalne, które z jednej strony nie uprzywilejowuje nadmiernie osoby 

niemającej pełnej zdolności do czynności prawnej, umożliwiając jej wykorzystanie 

sześciomiesięcznego terminu do złożenia oświadczenia z art. 1015 § 1 k.c. zostało przez Sąd 

Najwyższy wyrażone w postanowieniu z 28 września 2016 r. Sąd wskazał w nim, że jeśli 

zezwolenie sądu opiekuńczego zostanie wydane przed upływem terminu z art. 1015 § 1 k.c., 

to oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć tylko do końca jego trwania, nie ulegnie 

ono zatem przedłużeniu o czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym. Jeśli 

jednak do udzielenia zezwolenia dojdzie już po upływie terminu z art. 1015 § 1 k.c. możliwe 

jest nadal złożenie oświadczenia, jednak należy podjąć stosowne ku temu działania 

niezwłocznie, tj. bezpośrednio po, bez nieuzasadnionej opieszałości i odkładania na 

później.403 Stanowisko to zostało następnie podzielone w uchwale 7 sędziów Sądu 

Najwyższego z 22 maja 2018 r., w której wskazano, że „Termin przewidziany  

w art. 1015 § 1 k.c. nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem 

postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia 

o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie 

małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął.” 

Jednocześnie odnosząc się do używanego sformułowania „niezwłocznie” Sąd wyjaśnił, że 

nie oznacza ono obowiązku natychmiastowego działania, chodzi bowiem o termin 

obiektywnie realny, oceniany z uwzględnieniem ogółu okoliczności sprawy i należytej 

staranności zobowiązanego. Ponadto Sąd wskazał, że ocena czy oświadczenie zostało 

złożone z zachowaniem wymogu „niezwłoczności” należy do sądu spadku.404  

Przeprowadzona analiza spraw spadkowych pozwoliła na ustalenie średniego czasu 

trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej 

zwykły zarząd. Okres ten liczony od daty złożenia wniosku do dnia wydania przez sąd 

pierwszej instancji orzeczenia to 71,22 dni, czyli 2,37 miesiąca. Przy czym najdłużej 

 
402 Postanowienie SN z 28.05.2015 r., III CSK 352/14, OSNC 2016/5/23. 
403 Postanowienie SN z 28.09.2016 r., III CSK 329/15, OSNC 2017/5/61. 
404 Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 22.05.2018 r., III CZP 102/17, OSNC2018/12/110. 
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trwające postępowanie liczyło 270 dni (9 miesięcy), a najkrótsze miesiąc. W przypadku 

postępowań o zezwolenie na odrzucenie spadku czas trwania postępowania był nieznacznie 

krótszy, tj. 69,67 dni (2,32 miesiąca), najdłuższe postępowanie liczyło 236 dni405, 

a najkrótsze tak jak wskazano powyżej 19 dni. Wydaje się zatem, że w przypadku tego 

rodzaju postępowań, przynajmniej na gruncie analizowanej próbie akt nie można postawić 

sądom zarzutu nadmiernej przewlekłości czy opieszałości w działaniu. Przeciwnie, sprawa 

trwająca średnio mniej niż 2,5 miesiąca musi być uznana za wzór sprawności orzekania 

sądów.  

 

Tabela 20 Czas trwania postępowania o udzielenie zezwolenia przez sąd opiekuńczy 

Czas trwania 

postępowania  

Liczba spraw o udzielenie 

innych niż odrzucenie 

spadku zezwoleń na 

dokonanie czynności 

przekraczającej zwykły 

zarząd majątkiem 

małoletniego  

Liczba spraw o udzielenie 

zezwalania na odrzucenie 

spadku w imieniu 

małoletniego  

0 – 60 dni 7 42 

61 – 120 dni  1 36 

121 – 180 dni  2 5 

181 i więcej dni  1 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podobne wnioski wynikały z badań J. Słyka, który wskazywał, że ponad 85 % 

przeanalizowanych przez niego spraw trwało do 3 miesięcy, 13,3% od 3 do 6 miesięcy, 

żadna z analizowanych spraw nie trwała natomiast dłużej niż 6 miesięcy (tyle, wynosi termin 

na złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku określony 

w art. 1015 § 1 k.c.).406 

 Korzystnie dla oceny sądu i kwestii sprawności rozstrzygania przez nie spraw 

opiekuńczych wypadają także dane dotyczące czasu trwania postępowania o udzielenie 

 
405 Czas trwania tego postępowania znacząco wydłużyło zaskarżone przez wnioskodawcę orzeczenie 

sądu pierwszej instancji o stwierdzeniu się niewłaściwym do rozpoznania sprawy, które ostatecznie sąd uchylił 

na podstawie art. 395 § 1 k.p.c. Jednocześnie zauważyć trzeba, że wniosek o wszczęcie tego postępowania 

został złożony po upływie 117 dni od dnia powzięcia przez przedstawiciela ustawowego małoletniego 

informacji o powołaniu go do spadku, nawet zatem przy zachowaniu średniego czasu trwania postępowania 

wnioskodawca nie mógłby uzyskać prawomocnego orzeczenia o zezwoleniu na odrzucenie spadku przed 

upływem terminu z art. 1015 § 1 k.c.  
406 J. Słyk, Orzekanie w sprawach o …, s. 220 – 233. 
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zezwolenia licząc od daty złożenia wniosku do uprawomocnienia się orzeczenia. W żadnej 

z analizowanych spraw orzeczenie sądu pierwszej instancji nie zostało zaskarżone, 

w związku z tym orzeczenia pierwszoinstancyjne stawały się prawomocne średnio po 

93,32 dniach (3,11 miesiącach), najdłużej po 292 dniach, najkrócej po 27 dniach.  

Powyższe dane odnoszą się do ogółu spraw o udzielenie zezwolenia na dokonanie 

czynności przekraczającej zwykły zarząd. W przypadku spraw o udzielenie zezwolenia na 

odrzucenie spadku czas od złożenia wniosku do uzyskania prawomocnego orzeczenia 

wynosił średnio 89,89 dni (2,97 miesięcy), najkrócej 36 dni, najdłużej 258 dni. W kontekście 

złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku bardzo interesująco wyglądają także dane 

dotyczące czasu, jaki pozostał przedstawicielom ustawowym do złożenia oświadczenia  

z art. 1015 § 1 k.c. licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Z posiadanych danych, 

odnoszących się do 45 spraw, w których termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu 

spadku jeszcze nie upłynął wynika, że średnio pozostawało 74,96 dni na złożenia tego 

oświadczenia, przy czym najwięcej 142 dni, najmniej 0 dni, tzn., że orzeczenie 

uprawomocniło się w ostatnim dniu terminu z art. 1015 § 1 k.c.  Termin ten upłynął 

natomiast w 27 analizowanych sprawach. Orzeczenie o zezwoleniu na dokonanie czynności 

odrzucenia spadku uprawomocniło się w nich średnio po 134,63 dniach (4,49 miesiącach) 

licząc od dnia upływu terminu z art. 1015 § 1 k.c. Maksymalnie okres ten wynosi 881 dni 

(29,37 miesiącach), minimalnie 4 dni.   

 

Tabela 21 Czas od złożenia wniosku do uzyskania prawomocnego orzeczenia 

w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku 

 Liczba dni przed lub po 

upływie terminu  

Liczba spraw, w których 

orzeczenie o zezwoleniu 

uprawomocniło się przed 

upływem terminu  

z art. 1015 § 1 k.c. 

Liczba spraw, w których 

orzeczenie o zezwoleniu 

uprawomocniło się  

po upływie terminu  

z art. 1015 § 1 k.c. 

0 – 60 dni 14 13 

61 – 120 dni  26 5 

121 – 180 dni  5 4 

181 i więcej dni  - 5 

Źródło: opracowanie własne 

 

Mając na uwadze powyższe dane oraz biorąc pod uwagę omówione na wstępie 

poglądy doktryny i judykatury, bezzasadny wydaje się podnoszony w wielu orzeczeniach 
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argument braku realnego wpływu rodziców na czas trwania postępowania opiekuńczego. 

Powyższe dane jednoznacznie dowodzą bowiem, że tylko w wyjątkowych przypadkach 

postępowania o udzielenie zezwolenia na złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia lub 

odrzucenia spadku będą dłuższe, niż termin określony w art. 1015 § 1 k.c. Wydaje się 

natomiast, że to opieszałość przedstawicieli ustawowych uniemożliwia uzyskanie 

zezwolenia na złożenie oświadczenia z art. 1015 § 1 k.c. w czasie, który pozwalałby na 

dochowanie wskazanego w tym przepisie terminu. Jak już bowiem wskazywano powyżej, 

w wielu sprawach (blisko połowie analizowanych) przedstawiciele ustawowi występowali 

z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku po upływie ponad dwóch 

miesięcy licząc od powołania dziecka do spadku. Sytuacja ta nie ulega także poprawie już 

po uzyskaniu przez rodziców zezwolenia. Rodzice mimo posiadanego zezwolenia władzy 

opiekuńczej niekiedy zwlekają ze złożeniem oświadczenia co do sposobu przyjęcia lub 

odrzucenia spadku z powodów, które jak wynika z przeanalizowanych spraw, nie potrafią 

wyjaśnić. Co więcej z przeprowadzonych badań wynika także, że rodzice często nie 

rozumieją skutków jakie wywołuje orzeczenie sądu opiekuńczego, błędnie utożsamiając je 

z potwierdzeniem złożenia oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c. We wspomnianych 

postępowaniach o uchylenie się od skutków oświadczenia woli często jako powód 

niezłożenia oświadczenia wskazywane jest niezrozumienie przepisów prawa cywilnego tak 

materialnego jak i procesowego.  

Wobec powyższego należałoby postawić pytanie, czy istniejące regulacje są 

właściwe. Niewątpliwie bowiem w aktualnym stanie prawnym odpowiedź na pytanie 

o skutki jakie dla biegu terminu z art. 1015 § 1 k.c. wywołuje złożenie wniosku do sądu 

opiekuńczego o udzielenie zezwolenia na złożenie oświadczenia co do sposobu przyjęcia 

lub odrzucenia spadku stanowi omówiona uchwała Sądu Najwyższego III CZP 102/17, 

w której zasadnie wywarzono troskę o dobro osób małoletnich z koniecznością właściwego 

wywiązywania się ze swoich obowiązków przez ich przedstawicieli ustawowych. 

Stanowisko wyrażone we wskazanej uchwale czyni też zbędnym podejmowanie przez 

przedstawicieli ustawowych działań dwutorowych, tj. składanie wniosku w trybie  

art. 640 k.p.c., a następnie zwracanie się do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na 

złożenie oświadczenia z art. 1015 § 1 k.c. Koncepcja przyjęta w uchwale chroni bowiem 

małoletniego przed konsekwencjami nadmiernego oczekiwania na orzeczenie sądu 

opiekuńczego.  

Mając na uwadze problemy jakie konstrukcja uzyskiwania zezwolenia władzy 

opiekuńczej, a następnie składania oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku 
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rodzi w praktyce u przedstawicieli ustawowych osób małoletnich można też rozważać 

możliwość rozszerzenia kompetencji sądów opiekuńczych o przyjmowanie przez nie 

oświadczeń od przedstawicieli ustawowych w trybie art. 1015 § 1 k.c., tj. co do sposobu 

przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przedstawiciel mógłby bowiem w takiej sytuacji w ramach 

jednego wniosku domagać się udzielenia zezwolenia na złożenie oświadczenia o sposobie 

przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz przyjęcia tego oświadczenia. Za takim rozwiązaniem 

mogłaby przemawiać zarówno troska o dobro osób reprezentowanych, jak i zasady 

ekonomiki procesowej. Należy bowiem zauważyć, że częściowo zbieżna jest właściwość 

miejscowa i rzeczowa sądów prowadzących postępowanie opiekuńcze i sprawy o złożenie 

oświadczenia co do sposobu przyjęcia lub odrzucenia spadku. Postępowanie opiekuńcze 

może prowadzić sąd rejonowy, właściwy odpowiednio dla osoby, której postępowanie ma 

dotyczyć (art. 569 § 1 k.p.c.), natomiast przyjmować oświadczenie może sąd rejonowy, 

w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie 

(art. 640 § 1 k.p.c.). Na przeszkodzie takiemu postulatowi zdaje się jednak stać wymóg 

istnienia prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o udzieleniu zezwolenia na złożenie 

oświadczenia, w chwili jego składania. Nie byłoby zatem możliwe, aby sąd opiekuńczy 

w ramach jednego postępowania udzielił zgody na złożenie oświadczenia określonej treści 

i jednocześnie przyjął to oświadczenie. W takiej sytuacji nie upłynąłby bowiem wymagany 

termin do uzyskania przez orzeczenie władzy opiekuńczej waloru prawomocności.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w świetle omówionych poglądów judykatury 

oraz wyników badań empirycznych, dla zachowania terminu określonego  

w art. 1015 § 1 k.c., w przypadku oświadczeń składanych przez przedstawicieli ustawowych 

osób małoletnich, zasadniczo najważniejsze jest sprawne i rzetelne wywiązywanie się ze 

swoich obowiązków przez reprezentantów. Nawet bowiem jeśli postępowanie o udzielenie 

zezwolenia na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku wprost 

zakończy się po upływie sześciomiesięcznego terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c., 

możliwe będzie złożenie tego oświadczenia, jeśli tylko przedstawiciel ustawowy osoby 

małoletniej niezwłocznie podejmie niezbędne do tego działania.    

5.7 Podsumowanie  

Przeprowadzone rozważania pozwalają na określenie katalogu spraw zaliczanych do 

czynności przekraczających oraz nieprzekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem 

małoletniego. Do pierwszej ze wskazanych grup należy zaliczyć m.in.: wszczęcie 

postępowania, do którego przeprowadzenia niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego; 
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dokonanie modyfikacji wniosku, jeśli do wszczęcia postępowania konieczna była zgoda 

sądu opiekuńczego; zrzeczenie się roszczenia; cofnięcie wniosku jeśli wraz z nim następuje 

cofnięcie roszczenia; cofnięcie środka odwoławczego lub środka zaskarżenia; złożenie 

oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c. o przyjęciu spadku wprost, lub odrzucenia spadku; 

zawarcie ugody. Czynnościami nieprzekraczającymi zwykłego zarządu majątkiem 

małoletniego będzie natomiast: złożenie lub modyfikacja wniosku, jeśli przedstawiciel może 

zainicjować dane postępowanie bez zgody sądu opiekuńczego; złożenie środka 

odwoławczego lub zaskarżenia; udzielenie umocowania do reprezentowania osoby 

małoletniej; złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Podział ten pozostaje adekwatny zarówno dla rodziców, jak i opiekunów prawnych oraz 

kuratorów osoby małoletniej. Co prawda uprawnienia tych pierwszych są szersze niż prawa 

opiekunów prawnych i kuratorów, którzy winni uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego także 

w tzw. ważniejszych sprawach. Nie ma jednak wątpliwości, że czynność uznana za 

przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego musi być uznawana także za 

ważniejszą decyzję dotyczącą majątku dziecka.  

Dla skutecznego podjęcia czynności zaliczonych do grupy przekraczających zwykły 

zarząd majątkiem małoletniego niezbędne będzie uprzednie uzyskanie zezwolenia sądu 

opiekuńczego, który prowadzi stosowne postępowania w trybie art. 583 lub art. 593 k.p.c. 

Odnoszące się do tych postępowań badania empiryczny wykazały jednak, że w większości 

spraw działania sądu opiekuńczego ograniczają się do zapoznania ze stanowiskiem 

przedstawiciela osoby małoletniej. Na tej podstawie podejmowana była zdecydowana 

większość decyzji władzy opiekuńczej. Sytuacja taka niewątpliwie nie może być oceniona 

pozytywnie. Prowadzi ona wręcz do pytania o sens istnienia tego rodzaju regulacji. 

Ostatecznie jednak należy przyjąć, że sprawowanie kontroli przez władzę opiekuńczą nad 

przedstawicielami ustawowymi osób małoletnich ma doniosłą wartość prawną i praktyczną. 

Nawet bowiem jeśli sądy nie wykonują swoich obowiązków w sposób oczekiwany, to 

powiązana z brakiem stosownego zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie czynności 

przekraczającej zwykły zarząd, sankcja bezwzględnej nieważności czynności 

materialnoprawnej oraz bezskuteczności czynności procesowej, względnie nieważności 

postępowania stanowi dostateczną ochronę praw małoletniego, z przyczyn omówionych 

w niniejszym rozdziale.  

Analiza postępowań o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły 

zarząd pozwoliła też spojrzeć z innego punktu widzenia na kwestię możliwości dochowania 

terminu do złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzuceniu spadku w imieniu 
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osoby małoletniej. Głównym problemem oświadczeń składanych na podstawie 

art. 1015 § 1 k.c. jest konieczność dochowania sześciomiesięcznego terminu wynikającego 

z tego przepisu. Zdaniem wielu przedstawicieli doktryny uczynienie zadość temu 

obowiązkowi, w przypadku oświadczeń składanych w imieniu osób małoletnich, znacznie 

utrudnia obowiązek uzyskania zgody władzy opiekuńczej na odrzucenie spadku lub 

przyjęcie go wprost.  Zasadniczy problem powstający na tym tle w praktyce orzeczniczej 

zdaje się rozstrzygać omówiona w niniejszym rozdziale uchwała składu siedmiu sędziów 

Sądu Najwyższego III CZP 102/17. Przyjęte w niej założenia o możliwości złożenia 

oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c. w przypadku uzyskania zezwolenia sądu 

opiekuńczego po upływie rzeczonego, sześciomiesięcznego terminu, o ile przedstawiciel 

przystąpi do tego niezwłocznie, należy uznać za rozwiązanie optymalne. Ponadto uchwała 

ta stanowi właściwą odpowiedź na faktyczne działania przedstawicieli osób małoletnich. Jak 

bowiem wynika z przeprowadzonych badań empirycznych to właśnie nadmierna 

opieszałość przedstawicieli ustawowych uniemożliwia uzyskanie zezwolenia władzy 

opiekuńczej w wynikającym z art. 1015 § 1 k.c. terminie.  
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ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI  

Małoletni i dziecko – pojęcia używane zamiennie w niniejszej rozprawie – to 

w rozumieniu prowadzonych rozważań osoby, które nie ukończyły 18 lat i nie zawarły 

związku małżeńskiego. W przypadku prawa spadkowego zbędne wydaje się rozstrzyganie 

sporu co do momentu początkowego życia dziecka. Nasciturus to bowiem w prawie 

spadkowym właściwe określenie dla dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego, 

którego przyszłe prawa chronione są zgodnie z art. 927 § 1 k.c. w związku z art. 559 k.p.c. 

Problematyczna pozostaje zatem wyłącznie kwestia przyjęcia, czy za nasciturusa należy 

uznawać także zarodek pozostający poza organizmem matki czy też wyłącznie 

implementowany do jej organizmu. Mając na uwadze obowiązujące ustawodawstwo oraz 

pewność obrotu, autorka stoi na stanowisku, zgodnie z którym za nascitursa może być 

uznany zarodek, który w chwili śmierci spadkodawcy był już implementowany do 

organizmu matki. W przeciwnym razie, mając na uwadze, że zarodek po zapłodnieniu może 

być przechowywany nawet 20 lat407, sprawy spadkowe w istocie byłyby niemożliwe do 

ukończenia. Mimo bowiem, że orzeczenie formalnie uzyskiwałoby walor prawomocności 

spadkobiercy musieliby liczyć się z potencjalną zmianą kręgu spadkobierców, jako 

następstwa udanej implementacji zarodka dokonanej już po śmierci spadkodawcy. Wydaje 

się, że sytuacja taka jest niemożliwa do zaakceptowania. Oczywiście z drugiej strony do 

rozważenia pozostają zagadnienia związane z prawem dziecka do posiadania rodziny czy 

spadkobrania. To jednak powinno zapoczątkować dyskusję o zasadności regulacji ustawy 

o leczeniu niepłodności408 w zakresie w jakim dopuszcza ona możliwość wykorzystywania 

zarodka po śmierci jednego z rodziców. Kwestia ta wykracza jednak poza ramy 

opracowania.  

Jak wielokrotnie wskazywano w przedmiotowej pracy celem nadrzędnym, który 

przez okres ponad 100 lat tworzenia prawa i procedury cywilnej w Polsce towarzyszył 

ustawodawcy w zakresie odnoszącym się między innymi do reprezentacji osób małoletnich, 

była troska o dobro dziecka. Myśl ta przyświeca ustawodawcy do dziś. Jej efektem jest 

stosunkowo szczegółowe uregulowanie kwestii dotyczącej reprezentacji interesów osoby 

małoletniej, w tym sytuacji, w których nie może ona być wykonywana przez określony 

podmiot w związku z zagrożeniem dobra dziecka.  

Przeprowadzone rozważania pozwoliły na określenie katalogu podmiotów 

uprawnionych do reprezentacji osób małoletnich w sprawach spadkowych, są to: rodzice 

 
407 Art. 21 ust. 3 ustawy z 25.06.2015 r. o leczeniu niepłodności, Dz. U. z 2015 r., poz. 1087. 
408 Dz. U. z 2015 r., poz. 10187.  
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wykonujący władzę rodzicielską co najmniej w zakresie przedstawicielstwa ustawowego 

dziecka, opiekunowie prawni, kuratorzy oraz kurator ventris dla nasciturusa. Uprawnienia 

tych podmiotów zazębiają się, ale nie mogą być wykonywane równolegle. Zasadą jest zatem, 

że małoletniego reprezentują rodzice, których prawo i obowiązek reprezentacji dziecka 

wynika wprost z treści władzy rodzicielskiej. Jeśli jednak rodzice nie sprawują władzy 

rodzicielskiej nad dzieckiem w odpowiednim zakresie, małoletniego reprezentuje opiekun 

prawny, który z chwilą otrzymania zaświadczenia od sądu opiekuńczego (art. 591 k.p.c.)  

przejmuje pieczę nad osobą małoletnią i co do zasady może reprezentować małoletniego 

w postępowaniu. W przypadku jednak, gdy wystąpi przesłanka wyłączenia reprezentacji 

dziecka przez jednego z ww. przedstawicieli ustawowych (art. 98 § 2 k.r.o. lub 159 k.r.o.) 

sąd opiekuńczy winien ustanowić dla małoletniego kuratora reprezentującego dziecko 

w postępowaniu (kurator ad actum). Schemat ten nie dotyczy tylko nasciturusa, wobec 

którego władza rodzicielska nie jest sprawowana – powstaje ona dopiero w chwili urodzenia 

się dziecka w myśl art. 92 k.r.o. Dlatego też interesy nasciturusa reprezentuje 

w postępowaniu kurator ventris aż do momentu narodzin, kiedy to pieczę nad majątkiem 

i osobą dziecka, co do zasady przejmują rodzice sprawujący władzę rodzicielską.  

Opracowany przez ustawodawcę mechanizm reprezentacji interesów małoletniego, 

w teorii, wydaje się być właściwie dopracowany. Niewątpliwie bowiem chroni interesy 

dziecka, zapewniając przy tym względną ciągłość reprezentacji. Obraz sytuacji zmieniają 

jednak przeprowadzone badania aktowe. Choć wykorzystana próba akt nie pozwala na 

formułowanie statystycznie poprawnych wniosków, to umożliwia weryfikację jakości 

reprezentacji sprawowanej przez wymienione podmioty w postępowaniach spadkowych 

oraz identyfikację wynikających stąd najważniejszych problemów.  

Przede wszystkim należy wskazać, że zdecydowana większość małoletnich409 była 

w analizowanych postępowaniach reprezentowana przez rodziców410, przy czym tylko 

niewielki odsetek z nich zdecydował się na ustanowienie dla małoletniego pełnomocnika 

procesowego411. Blisko połowa małoletnich w sprawach działowych posiadała 

pełnomocnika profesjonalnego412, w związku z tym można założyć, że to właśnie sprawy 

działowe są przez rodziców uznawane za najbardziej skomplikowane postępowania 

 
409 Łącznie we wszystkich analizowanych sprawach wzięło udział 196 małoletnich z czego 174 osoby 

były reprezentowane przez rodziców. 
410 Liczba podmiotów, w których imieniu w sprawie występował opiekun prawny była tak mała, że 

niemożliwe jest czynienie na jej podstawie jakichkolwiek rozważań.  
411 Dla 30 małoletnich rodzice ustanowili pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego.  
412 W postępowaniach działowych udział wzięło 21 małoletnich z czego 9 było reprezentowanych przez 

pełnomocnika profesjonalnego.  
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z zakresu prawa spadkowego. Zastrzeżenia budzi jednak sposób działania rodziców, którzy 

decydują się na samodzielną reprezentację dziecka w sprawie. Na pierwszy plan wysuwają 

się takie okoliczności jak: bierność reprezentantów małoletniego i brak zainteresowania 

postępowaniem. Postępowania spadkowe zasadniczo inicjowane są przez podmioty inne niż 

małoletni, który występuje w nich w charakterze uczestnika, nawet jeśli był powołany do 

spadku. Rodzice nie przejawiają też szczególnej inicjatywy dowodowej, ograniczając swoje 

działania do stawiennictwa na rozprawie i wyrażenia stanowiska w sprawie ustnie, 

względnie złożenia wniosku lub odpowiedzi na wniosek. Rzadko korzystają z możliwości 

złożenia pism procesowych. Kluczowy jest jednak fakt daleko idącej niekonsekwencji 

rodziców, którzy decydują się na przyjęcie przez małoletniego spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza, choć sami uprzednio spadek odrzucili413. Mogłoby się zatem wydawać, że w ich 

ocenie jest on nieatrakcyjny ekonomicznie, a jego przyjęcie wiąże się z dozą pewnego 

ryzyka, którego nie zdecydowali się podjąć. Z niewyjaśnionych zasadniczo względów 

przedstawiciele ustawowi małoletniego owe ryzyko dostrzegają jednak tylko w kontekście 

własnej osoby, natomiast nie widzą go w przypadku powołania do spadku dziecka. Dlatego 

też często w ogóle nie zajmują stanowiska w sprawie. Taka postawa doprowadziła do 

przyjęcia spadku wprost przez 27 małoletnich, których rodzice uprzednio odrzucali spadek. 

Mając na uwadze, że w 13 sprawach, w których małoletni stali się spadkobiercami, 

postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zostało zainicjowane przez wierzycieli 

spadkodawcy można założyć, że rozporządzenie majątkiem dziecka w ten sposób nie było 

dla niego korzystne.  

 Taki obraz postępowań doprowadził do sformułowania wniosku de lege ferenda 

o rozszerzenie kognicji sądu prowadzącego postępowanie z zakresu spraw spadkowych 

o możliwość ustanawiania dla małoletniego pełnomocnika z urzędu nawet bez zgłaszania 

przez uczestnika wniosku w tym przedmiocie. Mając bowiem na uwadze, że nadrzędnym 

celem postępowań prowadzonych z udziałem dziecka jest właściwa reprezentacja i ochrona 

jego praw, przyznanie sądowi dodatkowych uprawnień do działania z urzędu w tym zakresie 

mogłoby korzystnie wpłynąć na realizację tego założenia. Nie sprzyja temu natomiast 

aktualny stan prawny, w którym sąd prowadzący postępowanie, dostrzegając 

nieprawidłowości w zakresie działania przedstawiciela ustawowego dziecka musi 

ograniczyć się do udzielania mu pouczeń w trybie art. 5 i art. 212 § 2 w związku  

z art. 13 § 2 k.p.c. Nie pozwala to także na realizację przez sąd prowadzący postępowanie 

 
413 W przypadku 42 małoletnich, którzy stali się spadkobiercami spadek uprzednio odrzucili rodzice 27 

z nich. 
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nieprocesowe roli, jaką powierzył mu ustawodawca, tj. troski o należyte wykonywanie praw 

procesowych uczestników.  

Powyższy postulat uzasadnia także treść oświadczeń rodziców składanych 

w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia. Wskazywano w nich, 

że przyczyną niezłożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzucenia spadku było: 

1. utożsamianie postępowania o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku 

z oświadczeniem składanym w trybie art. 1015 § 1 k.c.; 

2. przekonanie o wydłużeniu terminu z art. 1015 § 1 k.c. o czas trwania postępowania 

przed sądem opiekuńczym; 

3. brak świadomości, że po odrzuceniu spadku przez rodziców, kolejnymi osobami 

wchodzącymi w krąg spadkobierców są ich dzieci; 

4. zbyt długi czas trwania postępowania o uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego na 

dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd414.  

Szczególnie niekorzystna dla małoletnich wydaje się być sytuacja, w której 

przedstawiciel ustawowy dysponujący stosownym zezwoleniem sądu opiekuńczego nie 

złożył oświadczenia w wymaganym art. 1015 § 1 k.c. terminie. Sądy prowadzące 

postępowanie w trybie art. 690 k.p.c. zazwyczaj oddalały bowiem tego rodzaju wnioski. 

W takiej sytuacji, małoletniemu którego prawa zostały naruszone pozostaje możliwość 

skierowania roszczeń odszkodowawczych przeciwko przedstawicielowi ustawowemu,  

co w przypadku przeciętnej rodziny będzie jednak sytuacją rzadko spotykaną. Dlatego też 

tak ewidentne nierozumienie przepisów przez przedstawicieli osoby małoletniej wydaje się 

być dostatecznym powodem dla ustanowienia dla dziecka pełnomocnika profesjonalnego 

z urzędu, który mógłby pokierować działaniami przedstawiciela ustawowego. Korzystne 

w takim przypadku byłyby również odpowiednie pouczenia udzielane przedstawicielowi 

przez sąd z urzędu po ogłoszeniu orzeczenia co do wniosku z art. 583 lub art. 593 k.p.c. 

Gdyby bowiem sąd wprost wskazał rodzicom po ogłoszeniu orzeczenia w przedmiocie 

udzielenia zezwolenia na złożenia oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c., że mają 

określony czas na złożenie tego oświadczenia, przed sądem spadku, sądem właściwym dla 

miejsca zamieszkania małoletniego lub przed notariuszem, to wydaje się, że ilość 

ewentualnych uchybień terminowi do złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub 

odrzucenia spadku byłaby mniejsza.  

 
414 Podkreślić należy jednak, że we wszystkich przypadkach, gdy było to możliwe do zweryfikowania 

okazywało się, że rodzice o stosowne zezwolenie sądu występowali po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia 

powołania dziecka do spadku. 
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Analiza postępowań spadkowych pod kątem jakości reprezentacji wykonywanej 

przez przedstawicieli ustawowych i zestawienie tych wyników z wnioskami płynącymi 

z badań aktowych w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły 

zarząd majątkiem małoletniego pozwoliła też zidentyfikować przyczyny problemu 

reprezentantów w dochowaniu terminu do złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia lub 

odrzucenia spadku w imieniu osoby małoletniej (art. 1015 § 1 k.c.). Dotychczas 

przedstawiciele doktryny i judykatury źródła wspomnianych trudności poszukiwali przede 

wszystkim w samej konieczności przeprowadzenia postępowania przed sądem opiekuńczym 

oraz czasem jego trwania. Tymczasem wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że 

postępowania przed sądem opiekuńczym trwają średnio nie dłużej niż 3 miesiące. 

Niezwykle rzadko trwają one dłużej niż 6 miesięcy. Podstawowym źródłem problemów 

w tym zakresie jest opieszałość przedstawicieli ustawowych, którzy występując 

z wnioskiem o udzielenie zezwolenia zbyt późno, średnio po około 3 miesiącach od 

powołania dziecka do spadku, w istocie sami uniemożliwiają uzyskanie zezwolenia władzy 

opiekuńczej w wynikającym z art. 1015 § 1 k.c. terminie. Jednocześnie wydaje się, że 

powstający na tym tle problem rozstrzyga uchwała składu siedmiu sędziów Sądu 

Najwyższego III CZP 102/17, w której zasadnie przyjęto, że możliwe jest złożenie 

oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c. w przypadku uzyskania zezwolenia sądu 

opiekuńczego po upływie sześciomiesięcznego terminu, o ile przedstawiciel przystąpi do 

tego niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.  

Powyższe dodatkowo uzasadnia podniesiony postulat o potrzebie pouczania 

przedstawicieli ustawowych osób małoletnich niebędących profesjonalistami, przez sąd 

opiekuńczy, o treści art. 1015 § 1 k.c. i konieczności złożenia oświadczenia o sposobie 

przyjęcia lub odrzucenia spadku, w przypadku wydania przez sąd opiekuńczy orzeczenia 

uwzględniającego wniosek o udzielenie zezwolenia.  

W postępowaniach spadkowych sądy nie dostrzegają także potencjalnej możliwości 

wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy małoletnim a jego rodzicem występującym 

w sprawie w podwójnej roli, tj. przedstawiciela ustawowego oraz uczestnika. Sprzeczność 

interesów zdaniem sądu nie występuje również w przypadku wielości osób małoletnich 

reprezentowanych przez tego samego opiekuna. Sądy podzielają tym samym generalne 

stanowisko judykatury, że zakaz reprezentacji wynikający z art. 98 § 2 i 3 k.r.o. odnosi się 

przede wszystkim do postępowania procesowego, sprzeczności interesów uczestników co 

do zasady nie dostrzega się w postępowaniach nieprocesowych, które z samej natury winny 

być postępowaniami niespornymi. Stąd wyłączenie reprezentacji rodziców w postępowaniu 
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nieprocesowym należy zdaniem Sądu Najwyższego oceniać ad casum415. Konsekwencją 

takiej interpretacji art. 98 § 2 i 3 k.r.o. jest niewielka liczba analizowanych spraw, w których 

jako przedstawiciel ustawowy występował kurator ad actum. Ponadto zaznaczyć trzeba, że 

badania aktowe przeprowadzone na potrzeby niniejszej rozprawy odnoszą się do spraw 

rozpoznawanych w latach 2008 – 2018, tj. jeszcze przed nowelizacją art. 99 i n. k.r.o. co do 

wymogów jakie winien spełniać kurator ad actum. Ich wynik, w zakresie odnoszącym się 

do kuratorów ustanawianych dla małoletniego do reprezentacji jego praw w procesie 

potwierdza jednak zasadność dokonanej nowelizacji. W analizowanych sprawach kuratorzy, 

podobnie jak rodzice, ograniczali swoją aktywność do stawiennictwa na rozprawie, co do 

zasady przychylając się do wniosków zgłaszanych przez rodziców. Także sądy prowadzący 

postępowanie o ustanowienie kuratora dla osoby małoletniej nie przejawiały dostatecznego 

zainteresowania sprawą. Dlatego też kuratorem zazwyczaj ustanawiany był pracownik 

administracji sądu lub osoba wskazana przez rodziców małoletniego, przy czym w tym 

drugim przypadku sądy niekiedy ustanawiały kuratorem podmiot kierując się wyłącznie 

treścią jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji. Wydaje 

się, że nowelizacja art. 99 k.r.o. z 2019 r. stanowi odpowiedź na te problemy. 

Zagwarantowanie małoletniemu przedstawicielstwa wykonywanego przez adwokata lub 

radcę prawnego winno bowiem z jednej strony zapewnić podejmowanie właściwych, 

profesjonalnych działań na rzecz dziecka, a z drugiej wydaje się, że pełnomocnik zawodowy 

nie będzie tak podatny na wpływ rodzinnych ustaleń co do spadku. Ocena funkcjonowania 

znowelizowanych przepisów w praktyce jest jednak w chwili obecnej niemożliwa do 

dokonania z uwagi na zbyt krótki okres obowiązywania zmian.  

Jak wielokrotnie wskazywano w przedmiotowej rozprawie prawo reprezentacji 

osoby małoletniej należne przedstawicielom ustawowym nie ma charakteru 

nieograniczonego. Czynności podejmowane w imieniu osób małoletnich dzielą się bowiem 

na przekraczające i nieprzekraczające zwykłego zarządu. W przypadku przedstawicielstwa 

sprawowanego przez kuratorów lub opiekunów prawnych dodatkowo wyróżnia się tzw. 

ważniejsze sprawy podejmowane w imieniu osób małoletnich. Zalicza się je do spraw 

przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, jeśli zarząd nie jest 

sprawowany przez rodziców. Za czynności nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu 

majątkiem małoletniego w przypadku spraw spadkowych uznaje się: złożenie lub 

modyfikację wniosku, jeśli przedstawiciel ustawowy może zainicjować dane postępowanie 

 
415 Por. postanowienia SN: z 9.07.2004 r., II CK 435/03, Lex nr 305047; z 21.12.2010 r., 

III CZP 114/10, Legalis nr 270267; 
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bez zezwolenia sądu opiekuńczego; złożenie środka odwoławczego lub zaskarżenia; 

udzielenie umocowania do reprezentowania osoby małoletniej; złożenie oświadczenia 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Czynnościami przekraczającymi zwykły 

zarząd majątkiem małoletniego w postępowaniach spadkowych będą natomiast: wszczęcie 

postępowania, do którego przeprowadzenia niezbędne jest zezwolenie sądu opiekuńczego; 

dokonanie modyfikacji wniosku, jeśli do wszczęcia postępowania konieczne było 

zezwolenie sądu opiekuńczego; zrzeczenie się roszczenia; cofnięcie wniosku, jeśli wraz 

z nim następuje cofnięcie roszczenia; cofnięcie środka odwoławczego lub środka 

zaskarżenia; złożenie oświadczenia w trybie art. 1015 § 1 k.c. o przyjęciu spadku wprost, 

lub odrzuceniu spadku; zawarcie ugody.  

Skuteczne podjęcie ww. czynności zaliczanych do przekraczających zakres 

zwykłego zarządu majątkiem małoletniego będzie możliwe dopiero po uzyskaniu 

zezwolenia sądu opiekuńczego, który prowadzi stosowne postępowania w trybie art. 583 lub 

art. 593 k.p.c. Badania empiryczne odnoszące się do tych postępowań wykazały, że w istocie 

mają one charakter fikcyjny. Sądy opiekuńcze udzielając zezwolenia na dokonanie 

czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego zazwyczaj 

ograniczają się do zapoznania ze stanowiskiem przedstawiciela ustawowego osoby 

małoletniej. Na tej podstawie podejmowana była zdecydowana większość decyzji władzy 

opiekuńczej, co bez wątpienia nie może być ocenione pozytywnie, prowadząc wręcz do 

pytania o sens istnienia tego rodzaju postępowań. Wskazując zatem na nieprawidłowości 

działań sądów oraz mając na uwadze, że sprawowanie kontroli przez władzę opiekuńczą nad 

przedstawicielami ustawowymi osób małoletnich ma doniosłą wartość prawną i praktyczną, 

należy sformułować postulat de lege ferenda o skonstruowanie rozwiązań, które 

wymuszałyby bardziej dokładne zapoznanie się przez sąd opiekuńczy z sytuacją osoby 

małoletniej w przypadku prowadzenia postępowań na podstawie art. 583 lub art. 593 k.p.c. 

Zasadne wydaje się zobligowanie sądów opiekuńczych do zlecania przeprowadzania 

wywiadu środowiskowego co do warunków, w jakich żyje osoba małoletnia, której majątku 

dotyczy wniosek. Jeśli bowiem, jak miało to miejsce w jednej z analizowanych spraw, 

z oświadczeń rodziców wynika, że chęć odrzucenia spadku w imieniu osoby małoletniej jest 

konsekwencją ustaleń rodzinnych, spadek składa się wyłącznie z samych aktywów, 

ale rodzice dziecka są osobami, w ich ocenie, w na tyle dobrej sytuacji ekonomicznej, 

że majątek składający się na masę spadkową nie jest im potrzebny, to zasadne wydaje się 

zweryfikowanie prawdziwości tych oświadczeń. Przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego pozwoliłoby też odpowiedzieć na pytanie, czy takie rozporządzenie 
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potencjalnym majątkiem dziecka jest dla niego w istocie korzystne, a także czy małoletni 

posiada jakiś majątek. Fakt bowiem, że w korzystnej sytuacji ekonomicznej żyją rodzice 

małoletniego nie świadczy jeszcze o tym, iż przyszłość dziecka jest odpowiednio 

zabezpieczona i rezygnacja ze spadku, który w istocie stałby się elementem majątku dziecka, 

nie wpłynie negatywnie na położenie małoletniego.  

W przypadku postępowań dowodowych prowadzonych przez sądy opiekuńcze 

w sprawach o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku, zasadny 

będzie z kolei postulat o zobligowanie sądów do czynienia ustaleń co do faktycznego składu 

masy spadkowej. Aktualna sytuacja, w której sądy bezkrytycznie przyjmują oświadczenia 

rodziców o ujemnej wartości masy spadkowej, niepoparte żadnymi dowodami, nie może być 

uznana za właściwą. Zachowanie takie podlega tym bardziej krytycznej ocenie, 

że współcześnie sądy o udzielenie informacji co do majątku spadkodawcy mogą z łatwością 

zwrócić się do instytucji, które posiadają kompleksowe dane na ten temat. Dla przykładu 

można tutaj wskazać Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Biuro Informacji Kredytowej, 

których dane pozwolą określić jaka była w istocie sytuacja majątkowa spadkodawcy.  

Ograniczenie niniejszej pracy tylko do jej części teoretycznej pozwoliłoby na 

końcową, pozytywną ocenę istniejących regulacji i przyjęcie, że interesy osoby małoletniej 

w postępowaniach spadkowych są aktualnie chronione w sposób właściwy. Ustawodawca 

przewiduje szereg możliwych stanów faktycznych, gwarantując dziecku w każdym z nich 

„opiekę” osoby reprezentanta uprawnionego do występowania w sprawie w imieniu osoby 

małoletniej. Na aprobatę zasługuje szczególnie ostatnia nowelizacja art. 99 i n. k.r.o., którą 

zapewniono małoletnim reprezentację sprawowaną przez podmioty posiadające fachową 

wiedzę z zakresu prawa i postępowania cywilnego, w przypadku wyłączenia reprezentacji 

rodziców lub opiekunów prawnych. Zestawienie założeń teoretycznych, zawartych 

w przepisach prawa materialnego i procesowego z wynikami badań empirycznych pozwala 

jednak zidentyfikować istotne problemy pojawiające się w kontekście reprezentacji osób 

małoletnich w sprawach spadkowych w praktyce, które zmieniają ogólną pozytywną ocenę 

rozwiązań ustawowych. Problemy te zostały szczegółowo omówione w niniejszej pracy, 

stając się podstawą do sformułowania wniosków de lege ferenda. Świadczą one o potrzebie 

dalszych zmian w ustawodawstwie, które będą miały na celu ochronę praw osób 

małoletnich. Poczynione rozważania potwierdzają tym samym istotne znaczenie badań 

aktowych dla rozwoju prawa. Tego rodzaju kontrola funkcjonowania prawa w praktyce 

pozwala bowiem na weryfikację trafności wprowadzanych rozwiązań i wyciąganie 

odpowiednich wniosków na przyszłość.  
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