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Anna Sylwestrzak
Uniwersytet Gdański

KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
A UNORMOWANIA KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod ką-
tem zgodności z regulacją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną 
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Stwierdzono, że przepisy konwencji wpłyną 
na wykładnię przepisów kodeksowych. Przykładowo, rozstrzygnięcia sądu dotyczące 
zarządu majątkiem wspólnym małżonków powinny uwzględniać wyrażony w art. 22 
konwencji zakaz arbitralnej ingerencji w sprawy rodzinne osoby niepełnosprawnej. 

Sprzeczny z Konwencją jest art. 12 k.r.o., formułujący przeszkodę małżeńską 
w postaci choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego. Wymaga on interwencji 
ustawodawcy zmierzającej do zapewnienia statuowanego w art. 23 Konwencji prawa 
osób niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, do 
zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny na podstawie swobodnie wyrażonej i pełnej 
zgody przyszłych małżonków. 

Słowa kluczowe: Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, zawarcie małżeń-
stwa przez osoby niepełnosprawne

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., została 
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podpisana przez Polskę 30 marca 2007 r. i ratyfikowana 6 września 2012 r.1 Jej 
cele określono w art. 1 jako popieranie, ochronę i zapewnienie pełnego i równe-
go korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez 
osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godno-
ści. Cele te wpisane są również w materię regulowaną w Kodeksie rodzinnymi 
i opiekuńczym (dalej: k.r.o.) i właśnie ten aspekt stanie się przedmiotem dalszych 
wywodów. 

W Konwencji przyjęto szeroką definicję niepełnosprawności, zaliczając do 
osób niepełnosprawnych te, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizycz-
ną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, przy istniejących 
różnych barierach, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na 
zasadzie równości z innymi osobami. Niepełnosprawność w tym ogólnym ujęciu 
oznacza zatem dysfunkcje zarówno o charakterze fizycznym, jak i psychicznym. 
Pojęcie „osoba niepełnosprawna” pojawia się również w przepisach k.r.o. (na 
przykład w art. 135 § 2 k.r.o.) i należy je, w braku wyraźnych ograniczeń, rozu-
mieć w znaczeniu przyjętym w Konwencji. Niektóre regulacje kodeksowe doty-
czą jednak tylko określonych typów niepełnosprawności (na przykład choroby 
psychicznej i niedorozwoju umysłowego – art. 12 k.r.o.). 

W związku z nowymi unormowaniami konwencyjnymi, w toku wykładni 
i stosowania przepisów k.r.o., należy uwzględniać zasadę niedyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, której celem jest wyrównanie ochrony i szans takich osób 
w zetknięciu z interesami innych podmiotów. 

Unormowania Konwencji odnoszące się do sytuacji prawnorodzinnej osób 
niepełnosprawnych spisane są w art. 22 i 23. Pierwszy z tych przepisów zaka-
zuje narażania osoby niepełnosprawnej na arbitralną lub bezprawną ingerencję 
w sprawy rodzinne. Ewentualne ingerencje powinny zatem nie tylko znajdować 
legalną podstawę, ale i nadto winny być wolne od jednostronnej i zawężonej 
oceny dokonywanej bez uwzględnienia stanowiska osoby niepełnosprawnej2. 
Wydaje się, że dyrektywa ta – zakaz arbitralnych ingerencji – może być na grun-
cie poszczególnych środków ingerencji w sferę prawną jednostki zastosowana 
ściśle jedynie o tyle, o ile osoba niepełnosprawna jest w stanie analizować swą 
sytuację i wyrażać w tym zakresie oceny i życzenia. Jeśli nie ma takiej zdolno-
ści (na przykład wskutek całkowitego paraliżu, śpiączki, znacznego zawężenia 

1 Opubl. w Dz.U. z dn. 25.10.2012 r., poz. 1169.
2 Według Słownika języka polskiego pod red. E. Sobol (Warszawa 2010), arbitralny to ‘bez-

względny w narzucaniu swego zdania’.
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świadomości z powodu udaru itd.), niearbitralne rozstrzygnięcie będzie polegało 
na uwzględnieniu obiektywnie ocenianych interesów osoby niepełnosprawnej, 
w tym, o ile to możliwe, namiastki (surogatu) elementu subiektywnego w postaci 
jej prawdopodobnej woli. Wskazówka ta może się okazać pomocna między in-
nymi przy rozstrzyganiu przez sąd o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności 
zarządu majątkiem wspólnym na podstawie art. 39 k.r.o. (tu interesy małżonka 
niepełnosprawnego, z którym porozumienie napotyka na trudne do przezwy-
ciężenia przeszkody, stanowią składową dobra rodziny, którym sąd winien się 
kierować) oraz przy rozstrzyganiu o pozbawieniu niepełnosprawnego małżonka 
samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym na podstawie art. 40 k.r.o. (tu in-
teresy małżonka niepełnosprawnego mogą wpłynąć na ocenę istnienia ważnych 
powodów będących przesłanką ingerencji).

Artykuł 23 Konwencji, zatytułowany Poszanowanie domu i rodziny, nakła-
da na strony Konwencji obowiązek podjęcia środków w celu likwidacji dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach dotyczących małżeń-
stwa, rodziny, rodzicielstwa i związków na zasadzie równości z innymi osobami. 
Środki te mają zapewnić między innymi (lit. a): uznanie prawa wszystkich osób 
niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, 
do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny na podstawie swobodnie wyra-
żonej i pełnej zgody przyszłych małżonków3. Ponieważ polski k.r.o. nie zapew-
nia tego aspektu równości, umiejscawiając chorobę psychiczną i niedorozwój 
umysłowy pośród przeszkód małżeńskich (art. 12 k.r.o.), Polska, przystępując 
do Konwencji, złożyła zastrzeżenie do tego artykułu (art. 23 lit. a) Konwencji. 
Do momentu zmiany przepisów prawa polskiego osoba niepełnosprawna, której 
niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej albo z niedorozwoju umysło-
wego, a która jest w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, nie będzie 
mogła zawrzeć związku małżeńskiego, chyba że sąd na to zezwoli, stwierdzając, 
że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu 
przyszłego potomstwa, i osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie4. 
Ratio legis przeszkody małżeńskiej ujętej w kodeksie tkwi w przeświadczeniu, 

3 Zob. Konwencja nowojorska w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wie-
ku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwarta w Nowym Jorku do podpisu dnia 10 grudnia 
1962 r., Dz.U. 1965, nr 9, poz. 53. Zgodnie z nią małżeństwo nie może być zawarte bez pełnej 
i swobodnej zgody stron.

4 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Kon-
wencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 
2006 r., Dz.U. 2012, poz. 1170.
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że w interesie społecznym leży zapobieganie powstawaniu rodzin, w których od 
początku istnieją okoliczności niesprzyjające ich prawidłowemu funkcjonowa-
niu5. Unormowania konwencji wykluczają jednak stwarzanie barier w zakłada-
niu rodzin przez osoby niepełnosprawne opartych na prognozie ich przyszłego 
funkcjonowania, skoro kryterium dopuszczalności zawarcia małżeństwa ma być 
swobodnie wyrażona i pełna zgoda przyszłych małżonków. 

Niezgodność treści art. 12 § 1 k.r.o. z art. 23 Konwencji objawia się w kilku 
aspektach. Po pierwsze, określone postacie niepełnosprawności zostały uzna-
ne za wyłączną podstawę obowiązywania zakazu zawarcia małżeństwa. Zakaz 
ten działa niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a zatem obejmuje rów-
nież osoby, które, pomimo choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowe-
go, są zdolne do świadomego podjęcia i wyrażenia woli zawarcia małżeństwa. 
Wykładnia tego przepisu w doktrynie i orzecznictwie przyjęła nadto kierunek 
niekorzystny dla tych osób. Przyjmuje się bowiem, że stany remisji choroby nie 
mogą być podstawą do uznania, że doszło do usunięcia przeszkody małżeńskiej, 
gdyż nie ma znaczenia w jakim stanie (objawowym czy wolnym od objawów) 
nupturient składa oświadczenie woli o zawarciu małżeństwa, jeżeli w dacie za-
warcia małżeństwa choroba psychiczna trwa6. Jedynie taki stan remisji, który 
można ocenić jako wyleczenie z choroby (to znaczy gdy zachodzą podstawy do 
stwierdzenia, że stan ten najprawdopodobniej nie ulegnie już zmianie), usuwa 
przeszkodę małżeńską7. Po drugie, przewidziana w art. 12 § 1 zd. 2 k.r.o. możli-
wość udzielenia zezwolenia przez sąd na zawarcie małżeństwa przez osobę chorą 
psychicznie albo niedorozwiniętą umysłowo nie zmienia negatywnej oceny za-
kazu zawartego w zdaniu 1, ponieważ dyspensa od przeszkody stanowi wyjątek, 
o który należy zabiegać w specjalnym trybie. Tymczasem w świetle Konwencji 
równouprawnienie osób niepełnosprawnych nie powinno oznaczać konieczno-
ści podejmowania specjalnych zabiegów formalnych, lecz powinno być zasadą, 
od której wyjątki mogą uzasadniać powody o charakterze niedyskryminującym 

5 Szeroką argumentację przedstawił T. Smyczyński w glosie do Wyroku SN z dn. 
29.12.1978 r., II CR 475/78, OSPiKA 1980, nr 7–8, poz. 141. Zob. też J. Iwulski, T. Wołek, Unie-
ważnienie małżeństwa z powodu niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, „Nowe Prawo” 
1978, nr 2, s. 209–217.

6 K. Piasecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 
2011, s. 109–110.

7 Zob. Orzeczenie SN z dn. 18.07.1967 r., I CR 43/67, OSN 1968, nr 2, poz. 28; Orzeczenie 
SN z dn. 2.02.1968 r., I CR 650/67, OSN 1968, nr 10, poz. 172. W doktrynie m.in. A. Zielonacki, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, 
s. 59–60 i przywołana tam literatura. 
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(tu: niezdolność do świadomego i swobodnego złożenia oświadczenia woli). 
Po trzecie, wątpliwości co do zgodności z dyrektywą konwencyjną rodzą kry-
teria, jakimi sąd ma się kierować przy rozstrzyganiu o zezwoleniu na zawarcie 
małżeństwa i które mogą dać podstawę do odmowy udzielenia takiego zezwo-
lenia. Są to dwa kryteria: brak zagrożenia małżeństwa oraz zdrowie przyszłego 
potomstwa. Odnośnie do pierwszego z nich, rozumianego w najogólniejszym 
ujęciu jako zdolność nupturientów do pożycia małżeńskiego oraz wypełniania 
obowiązków małżeńskich, trzeba zauważyć, że może ono przy niewłaściwej wy-
kładni stać się źródłem dyskryminacji osoby niepełnosprawnej. Przykładowo, 
stwierdzenie, że osoba chora nie jest w stanie wywiązać się z niektórych obo-
wiązków, na przykład pomocy i alimentacji, lecz raczej jest zdana na pomoc 
i alimentację przez współmałżonka, mogłoby prowadzić do wniosku, że sytu-
acja ta zagraża małżeństwu. Okoliczność taka, w świetle celu Konwencji, nie 
może jednak pozbawić prawa osoby niepełnosprawnej do zawarcia małżeństwa 
na zasadzie równości z osobami zdrowymi. Ograniczenia i trudności o charakte-
rze faktycznym, wynikające z choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego, 
należałoby więc raczej wpisać w szeroki katalog ułomności ludzkich (do których 
należy także między innymi niepełnosprawność fizyczna, różnorodne nałogi, 
wady charakteru, jak wysoki poziom agresji itd.), które mogą zagrażać małżeń-
stwu, nie stanowią jednak przeszkody do jego zawarcia. 

Z kolei drugie kryterium rozstrzygnięcia sądu, to jest zdrowie przyszłego 
potomstwa, rozumiane nie tylko jako ryzyko przekazania choroby, ale i jako 
zdolność do prawidłowego podjęcia przez małżonków ról wychowawczych8, ro-
dzi wątpliwość co do zgodności z art. 23 lit. b Konwencji. Przepis ten zobowią-
zuje strony konwencji do uznania prawa osób niepełnosprawnych do podejmo-
wania swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci 
(…), a także prawa do środków niezbędnych do korzystania z tych praw. Osoba 
niepełnosprawna powinna być zatem odpowiedzialnym decydentem w sprawie 
własnej prokreacji. Uniemożliwienie jej zawarcia małżeństwa tylko dlatego, że 
istnieje ryzyko nieodpowiedzialnego spłodzenia potomstwa, nie wydaje się wła-
ściwym środkiem dbałości o dobro przyszłych dzieci. Potomstwo może bowiem 
przyjść na świat także i poza małżeństwem, a w takim przypadku brak sądowej 
dyspensy raczej utrudni, niż polepszy jego los. Poza tym należy mieć na uwa-
dze, że posiadanie potomstwa jest jedną z wielu możliwych funkcji małżeństwa 

8 Tak Wyrok SN z dn. 29.12.1978 r., II CR 475/78, OSPiKA 1980, nr 7–8, poz. 141.
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i wcale niekonieczną, stąd pozbawienie osoby chorej psychicznie bądź niedoro-
zwiniętej możliwości zawarcia małżeństwa ze względu na ryzyko niewypełnie-
nia takiej funkcji, trzeba uznać za przejaw dyskryminacji. Prawo do zawarcia 
małżeństwa przez osoby niebędące w stanie podołać obowiązkom rodzicielskim 
ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój powinno być tak samo chro-
nione, jak prawo innych osób, które choć zdrowe, nie byłyby w stanie z różnych 
przyczyn takim obowiązkom podołać, skoro tym ostatnim nikt nie odmawia 
wstępowania w związki małżeńskie. 

Artykuł 12 § 1 k.r.o. in fine zastrzega, że zezwolenie na zawarcie mał-
żeństwa nie dotyczy osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Unormowanie to 
uznaje się w literaturze za zbędne superfluum, gdyż bezwzględny zakaz zawie-
rania małżeństw przez osoby ubezwłasnowolnione wynika z art. 11 k.r.o.9 Bada-
jąc zgodność tego zastrzeżenia, a zarazem zgodność art. 11 k.r.o. z konwencją, 
trzeba zwrócić uwagę na treść art. 12 konwencji, w którym w ust. 2 stwierdza 
się, że osobom niepełnosprawnym przysługuje zdolność prawna, na równi z in-
nymi osobami, we wszystkich aspektach życia, i dalej, w ust. 4 zd. 2, stanowi 
się, że środki związane z korzystaniem ze zdolności prawnej powinny respekto-
wać prawa, wolę i preferencje osoby, będą wolne od konfliktu interesów i bez-
prawnych nacisków, będą proporcjonalne i dostosowane do sytuacji danej osoby, 
będą stosowane przez możliwie najkrótszy czas i będą podlegały regularnemu 
przeglądowi przez właściwe, niezależne i bezstronne władze lub organ sądowy. 
Treść tego przepisu mogłaby rodzić wątpliwości co do dopuszczalności stosowa-
nia instytucji ubezwłasnowolnienia, dlatego przystępując do Konwencji Polska 
złożyła oświadczenie interpretacyjne do art. 12 stwierdzając, że interpretuje ten 
przepis w sposób zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia w okolicz-
nościach i w sposób określony w prawie krajowym, w sytuacji, gdy wskutek 
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Taki stan 
rzeczy powoduje, że w oparciu o konwencję nie można kwestionować przeszko-
dy małżeńskiej w postaci ubezwłasnowolnienia całkowitego, ani jej bezwzględ-
nego charakteru. 

Przejdźmy teraz do rozważenia sposobów dostosowania przepisów k.r.o. 
o przeszkodach małżeńskich do wymogów konwencji. Rozpoczynając od moż-
liwie najbardziej zachowawczego wariantu, można zaproponować modyfikację 

9 A. Zielonacki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 60.
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treści art. 12 § 1 k.r.o. w ten sposób, by nie był on sprzeczny z Konwencją. Jego 
nowe brzmienie mogłoby być następujące: „Nie może zawrzeć małżeństwa oso-
ba, która z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego nie jest 
zdolna do swobodnego wyrażenia woli i pełnej zgody na zawarcie małżeństwa”. 
W ten sposób doszłoby do zmiany istoty tej przeszkody małżeńskiej przez prze-
niesienie ciężaru oceny z przyczyny (choroba psychiczna albo niedorozwój umy-
słowy) na skutki (niezdolność świadomego i swobodnego podjęcia i wyrażenia 
woli). 

Inną możliwością jest uchylenie art. 12 § 1 k.r.o. wraz z przeniesieniem jego 
dotychczasowej dalszej treści (§ 2 i 3) do treści art. 151 k.r.o. (czy to przez doda-
nie do niego kolejnych paragrafów, czy w drodze wzbogacenia jego dotychcza-
sowych paragrafów o nowe treści). Zabieg taki usuwałby przeszkodę małżeńską 
w postaci choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego, jednakże gdy-
by ten rodzaj niepełnosprawności powodował niezdolność do wyrażenia pełnej 
zgody małżeńskiej, małżeństwo mogłoby zostać unieważnione na podstawie za-
chodzącej wady oświadczenia woli. Szczególny status choroby psychicznej lub 
niedorozwoju, jako przyczyny zaistnienia wady oświadczenia woli, wyrażałby 
się jednak w tym, że legitymacja czynna do unieważnienia małżeństwa przysłu-
giwałaby, jak dotąd, obojgu małżonkom (byłaby więc rozszerzona w porównaniu 
z legitymacją zakreśloną w treści art. 151 § 2 k.r.o.) oraz w tym, że po ustaniu 
choroby dochodziłoby zawsze do konwalidacji małżeństwa. Warto jednak za-
znaczyć, że utrzymanie rozszerzonej legitymacji na dotychczasowych zasadach 
mogłoby budzić wątpliwości co do tego, czy nie stanowi przejawu dyskryminacji 
osoby niepełnosprawnej, a zatem jest niezgodne z konwencją, i byłoby zabiegiem 
ryzykownym. 

Kolejną ewentualnością jest całkowite usunięcie z kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego art. 12. Podstawą unieważnienia małżeństwa zawartego bez peł-
nej zgody małżonków byłby wówczas art. 151 k.r.o. 

Analizując możliwość zastosowania art. 151 § 1 k.r.o. względem osób cho-
rych psychicznie i niedorozwiniętych umysłowo (do czego dochodziłoby w za-
proponowanych wyżej wariantach drugim i trzecim), trzeba przypomnieć, że 
przepis ten ujmuje interesującą nas wadę oświadczenia woli wężej niż art. 82 
k.c., ponieważ stosuje się tylko do osób, które z jakichkolwiek powodów znajdo-
wały się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, natomiast art. 82 k.c. 
odnosi się do osób, które znajdowały się w stanie wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, co dotyczy w szczególności 
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choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego. Zasadność wprowadzenia 
takiej rozbieżności pomiędzy przytoczonymi regulacjami budzi w literaturze 
wątpliwości10. W razie uchylenia art. 12 k.r.o. należałoby rozważyć modyfika-
cję treści art. 151 § 1 p. 1 k.r.o. przez poszerzenie zakresu jego normowania (na 
przykład przez powtórzenie formuły z art. 82 k.c.). Trzeba nadto zaznaczyć, że 
aktualna wykładnia art. 151 § 1 p. 1 k.r.o. zmierza do osiągnięcia rozłącznego 
zakresu względem art. 12 k.r.o., który to cel po dokonaniu nowelizacji stałby się 
bezprzedmiotowy. 

Osiągnięcie w drodze nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sta-
nu niedyskryminującego osoby niepełnosprawne w zakresie wolności zawiera-
nia małżeństw jest więc możliwe na kilka sposobów. Niezależnie od wyboru 
któregoś z kierunków przez ustawodawcę, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
który nabrał wątpliwości co do zdolności osoby chorej psychicznie bądź niedo-
rozwiniętej umysłowo do zawarcia małżeństwa, mógłby w trybie art. 5 k.r.o. 
zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte, co 
stanowiłoby środek kontroli prawidłowości zawierania małżeństw przez osoby 
niepełnosprawne, lecz bez ich arbitralnego dyskryminowania. 

Problematyki władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem dotyczy art. 23 
ust 2–5 Konwencji. Z ust. 2 wynika gwarancja praw i obowiązków osób niepeł-
nosprawnych w zakresie opieki nad dziećmi, kurateli, powiernictwa, adopcji lub 
podobnych instytucji, jeśli takie instytucje przewiduje ustawodawstwo krajowe; 
we wszystkich przypadkach nadrzędne będzie jednak dobro dziecka. Przepisy 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziec-
kiem, o przysposobieniu i o opiece nie naruszają wymogów konwencji, ponieważ 
przesłanki nabycia praw i obowiązków, ich późniejsze ograniczenia i dopuszczal-
ność ingerencji czynników urzędowych nie dyskryminują osób niepełnospraw-
nych ze względu na to, że są uzależnione od czynników innych niż niepełno-
sprawność jako taka, dotykająca rodziców, przysposabiających bądź opiekuna. 
Nie oznacza to jednak, że niepełnosprawność nie odgrywa żadnej roli w ramach 
tych instytucji. Fakt ten powinien być uwzględniany przy badaniu całokształ-
tu okoliczności, jako jedna z osobistych cech rodzica, przysposabiającego bądź 
opiekuna, która może wpływać na ocenę zdolności do sprawowania oznaczo-
nych funkcji i skutkować odmową przyznania określonych praw (na przykład 
przysposobienia ze względu na brak kwalifikacji osobistych uzasadniających 

10 Zob. M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 108.
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przekonanie, że dana osoba będzie należycie wywiązywała się z obowiązków 
przysposabiającego – art. 1141 § 1 k.r.o.) bądź skutkować ingerencją w dotych-
czas przysługujące prawa i obowiązki (na przykład w drodze ograniczenia wła-
dzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy rodzicielskiej z powodu przemijającej 
przeszkody w jej wykonywaniu, pozbawienia władzy rodzicielskiej z powodu 
trwałej przeszkody w jej wykonywaniu, zwolnienia opiekuna ze względu na nie-
zdolność do sprawowania opieki itp.). 

Artykuł 23 ust. 3 i 4 Konwencji zmierza do zapobieżenia dyskryminacji 
niepełnosprawnych dzieci. Dzieci takie mają jednakowe prawa do życia w rodzi-
nie (ust. 3) i nie mogą być odłączane od rodziców bez ich zgody, z wyjątkiem sy-
tuacji, kiedy właściwe władze postanowią, że takie odłączenie jest konieczne ze 
względu na najlepszy interes dziecka. W żadnym przypadku nie można odłączać 
dziecka od rodziców z powodu jego niepełnosprawności lub niepełnosprawności 
jednego lub obojga rodziców (ust. 4). Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego nie naruszają przytoczonych wymogów Konwencji, ponieważ odłączenie 
dziecka od niepełnosprawnego rodzica bądź niepełnosprawnego dziecka od 
sprawnego rodzica nie następuje ze względu na niepełnosprawność jako taką. 
Niepełnosprawność może stać się jednak pośrednią przyczyną odłączenia dziec-
ka od rodziców, ze względu na negatywne skutki, jakie ona wywołuje, stanowią-
ce bezpośrednią przyczynę ingerencji. 

Trzeba nadto stwierdzić, że nie naruszają konwencji ograniczenia, jakich 
doznają rodzice wykonujący władzę rodzicielską nad dzieckiem ubezwłasnowol-
nionym całkowicie, ze względu na polską wykładnię art. 12 Konwencji, dopusz-
czającą stosowanie instytucji ubezwłasnowolnienia w sposób określony w pra-
wie krajowym.

Artykuł 23 ust. 5 Konwencji głosi, że w przypadku, gdy najbliższa rodzi-
na nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pań-
stwa-strony podejmą wszelkie wysiłki, aby zapewnić alternatywną opiekę przez 
dalszą rodzinę, a jeżeli okaże się to niemożliwe, w ramach społeczności w wa-
runkach rodzinnych. Konwencja nie określa jednak, w jaki sposób oceniać bli-
skość więzi rodzinnych, które powinny dawać pierwszeństwo do sprawowania 
pieczy, a także, jakie kategorie osób należą do „dalszej” rodziny. Ogólnikowość 
tych sformułowań zdaje się dopuszczać względną elastyczność w wyznaczaniu 
tych kręgów przez prawo krajowe. Wytyczne sformułowane w przytoczonym 
przepisie Konwencji są odzwierciedlone w przepisach prawa polskiego, a kon-
kretnie w art. 1125 k.r.o., który wyznacza krąg osób, którym sąd może powierzyć 
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sprawowanie pieczy zastępczej, oraz w art. 149 k.r.o. odnoszącym się analogicz-
nie do opieki. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na art. 1126 k.r.o., który ustana-
wia pierwszeństwo powierzenia dziecka niepełnosprawnego rodzinie zastępczej 
zawodowej. Celem tej regulacji jest zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku 
lepszej pieczy, dzięki sprawowaniu jej przez rodzinę odpowiednio do tego przy-
gotowaną. Jak podkreślono w doktrynie, regulacja ta cechuje się elastycznością, 
dopuszczającą umieszczenie niepełnosprawnego dziecka również w niezawo-
dowej rodzinie zastępczej złożonej z krewnych dziecka, o ile rodzina taka jest 
w stanie należycie się tym dzieckiem zająć11. 

Na uwagę zasługuje również problem zgodności z konwencją przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego normujących skutki prawne ubezwłasno-
wolnienia, to znaczy przepisy o opiece nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 
(art. 175–177 k.r.o.), o kurateli nad ubezwłasnowolnionym częściowo (art. 181 
k.r.o.) oraz o przymusowym ustroju rozdzielności majątkowej w razie ubezwła-
snowolnienia jednego z małżonków (art. 53 k.r.o.). Treść tych unormowań mogła-
by zostać zakwestionowana w oparciu o treść art. 12 Konwencji, gwarantującego 
osobom niepełnosprawnym równość wobec prawa, jednakże zdelegalizowaniu 
tych unormowań zapobiega oświadczenie interpretacyjne złożone przez Rzecz-
pospolitą Polską do Konwencji, zezwalające na stosowanie ubezwłasnowolnie-
nia w okolicznościach i w sposób określony w prawie krajowym. Oświadczenie 
to dopuszcza, po pierwsze, orzekanie ubezwłasnowolnienia w razie zaistnienia 
przewidzianych w prawie polskim przesłanek, zwanych w oświadczeniu okolicz-
nościami, a po drugie, wspominając o sposobie stosowania ubezwłasnowolnie-
nia, legalizuje dotychczasowe skutki prawne tej instytucji. 

Analizując realizację wymogów konwencyjnych w unormowaniach Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego trzeba wspomnieć o art. 12 ust. 3 Konwen-
cji, zgodnie z którym państwa-strony są obowiązane podjąć odpowiednie środki 
w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wsparcia, którego 
mogą potrzebować przy korzystaniu ze zdolności prawnej. Przykładem takiego 
środka na gruncie prawa polskiego jest instytucja kurateli dla osoby niepełno-
sprawnej (art. 183 k.r.o.). Kurator jest powoływany do udzielenia pomocy przy 
prowadzeniu spraw osoby niepełnosprawnej, przy czym przez „sprawę” rozumie 

11 M. Andrzejewski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski, Warszawa 2013, s. 789.
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się w literaturze sytuacje związane ze sferą prawną wymagającą ochrony12. Ku-
rator zapewnia więc, odpowiednio do wymogów Konwencji, wsparcie dla osoby 
niepełnosprawnej przy korzystaniu przez nią ze zdolności prawnej13.

Jako podsumowanie przedstawionych rozważań nasuwają się następujące 
wnioski:

1. Unormowania Konwencji zmierzają do pełnej realizacji zasady niedy-
skryminacji osób niepełnosprawnych, którą należy uwzględniać przy stosowa-
niu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Treść Konwencji będzie 
wpływać na wykładnię poszczególnych przepisów tego kodeksu, między innymi 
na określenie zakresu pojęcia „niepełnosprawność”. 

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga pilnej nowelizacji zmierzają-
cej do usunięcia dyskryminacji osób niepełnosprawnych psychicznie w zakresie 
swobody zawierania małżeństw. 

3. Poza przypadkiem wymienionym w poprzednim punkcie unormowa-
nia kodeksowe nie są sformułowane w sposób, który by dyskryminował osoby 
niepełnosprawne. Poszczególne ograniczenia, które mogą dotknąć takie osoby, 
wiążą się bowiem nie z niepełnosprawnością jako taką, lecz ze skutkami, jakie 
ona rodzi, a które są nie do pogodzenia z funkcją instytucji prawa rodzinnego, 
która w konkretnej sytuacji znajduje zastosowanie. 
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CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE DISABLED  
AND THE REGULATIONS OF THE FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE

Summary

The article analyzes the regulations of the Family and Guardianship Code with 
respect to their compliance with the provisions of the Convention on the rights of the 
disabled. It states that the Convention provisions will influence the interpretation of 
the Code provisions. For example, court decisions on the management of spouses’ joint 
property should take into account the prohibition of arbitrary interference in a disabled 
person’s family matters, set out in Art. 22 of the Convention. 



623Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych...

Art. 12 of the Family and Guardianship Code, defining mental illness or retarda-
tion as an impediment to marriage, is in contradiction with the Convention. It requires 
the legislator’s intervention aimed at ensuring the disabled who reached the age of con-
sent the right to marry and start a family pursuant to a freely expressed and full approval 
of prospective spouses (Art. 23 of the Convention). 
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