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WYBRANE PRZEPISY KODEKSU RODZINNEGO 
I OPIEKUŃCZEGO JAKO ŹRÓDŁA  

OBOWIĄZKU GWARANTA

Rozważania na temat źródeł obowiązku gwaranta zawartych w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym1, należy poprzedzić krótką charakterystyką zasad 
odpowiedzialności na gruncie art. 2 kodeksu karnego2.

Wymieniony przepis, nazywany generalną klauzulą odpowiedzialności 
gwaranta, brzmi: „Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe 
popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, 
szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi”. Dla przypisania sprawcy 
takiego czynu odpowiedzialności karnej, konieczne jest spełnienie przesłanek 
przypisywalności skutku. To, jakie przyjmiemy warunki tej przypisywalności 
zależy od zajętego stanowiska w sprawie kauzalności zaniechania. Istnieją 
głęboko zakorzenione spory dotyczące tej kwestii. 

Część doktryny odrzuca kauzalność zaniechania, co stanowi konsekwen-
cję uznania, że przyczynowość jest prawidłowością będącej w ruchu materii, 
a zaniechanie to brak ruchu w określonym kierunku. Dlatego niektórzy 
przedstawiciele doktryny uważają, że przypisywanie skutku w przypadku 

∗ Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Łódzkiego.

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 Nr 9 
poz. 59 z późn. zm., zwany dalej k.r.o.

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm., dalej zwany k.k.
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przestępstw materialnych popełnionych przez zaniechanie różni się od przy-
pisania w przypadku przestępstw popełnionych przez działanie3. w takiej 
sytuacji, dla przypisania skutku przy przestępstwach z zaniechania konieczne 
będzie wykazanie wyłącznie powiązania normatywnego4. przeciwnicy tego 
poglądu uważają, że zaniechanie jest „równorzędną i obiektywnie istniejącą 
postacią czynu, która ontologicznie i kauzalnie nie różni się od działania5. 
Istnieje również trzecia grupa poglądów przyjmujących, że zaniechanie jest 
przyczynowe tylko wtedy, gdy może być obiektywnie zauważone przez inną 
osobę i gdy będzie ją motywowało do określonego zachowania, stając się 
„jak gdyby jego przyczyną”, np. paraliżując jej ruchy6. 

Należy przyznać rację J. Majewskiemu, który podnosi, że bez względu 
na to, którą koncepcję przyczynowości zaniechania uznać za słuszną, od-
powiedzialność za przestępstwa materialne popełnione przez zaniechanie 
opiera się na pewnych zależnościach przyczynowo-skutkowych7. 

Jak już wyżej wskazano, dla przypisania odpowiedzialności karnej spraw-
cy tzw. niewłaściwego przestępstwa skutkowego z zaniechania konieczne 
jest zaistnienie warunków przypisywalności skutku. Należą do nich:

1) posiadanie przez sprawcę statusu gwaranta,
2) aktualizacja obowiązku gwaranta,
3) naruszenie reguł ostrożności,
4) oceniana ze stanowiska ex ante obiektywna możliwość przewidzenia 

przez sprawcę wystąpienia skutku przestępnego,

3 w. wo l t e r, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 80–83. Autor stwierdza, 
że: „To co chcemy ujmować jako przyczynowość zaniechania, jest niczym innym jak 
tylko „nieprzeszkodzeniem skutkowi” (ibidem, s. 80); tenże, Swoistość zaniechania jako 
czynu zabronionego, PiP 1982, z. 8, s. 33–40; A. Z o l l, K. B u c h a ł a, Polskie prawo 
karne, Warszawa 1997, s. 177–194. Autorzy podnoszą, że „przyczynowość zaniechania” 
to w istocie „brak przyczynowości przeciwstawnej”; J. G i e z e k, [w:] J. G i e z e k (red.), 
N. K ł ą c z y ń s k a, G. Ł a b u d a, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, warszawa 
2007, s. 40; P. K o n i e c z n i a k, Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, 
Kraków 2002, s. 199–303.

4 A. Z o l l [w:] G. B o g d a n, Z. Ć w i ą k a l s k i, P. K a r d a s, J. M a j e w s k i, 
J. R a g l e w s k i,  M. S z e w c z y k,  W. W r ó b e l, A.  Z o l l, Kodeks karny. Część 
ogólna. Komentarz, Tom I, Kraków 2004, s. 79.

5 L. K u b i c k i, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie, warszawa 1975, s. 102–
142; A. M a r e k, Kodeks karny. Komentarz, warszawa 2007, s. 24.

6 W. Ś w i d a, Uwagi o przyczynowości zaniechania, pip 1957, nr 11, s. 152 i n.
7 J. M a j e w s k i, Prawnokarne przypisanie skutku przy zaniechaniu, Kraków 1997, 

s. 13–30 oraz 58–59.
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5. oceniana ze stanowiska ex ante możliwość podjęcia nakazanego 
działania, (chyba że gwarant wcześniej sam pozbawił się takiej 
możliwości),

6. ustalenie normatywnego (a według niektórych również ontologicz-
nego) powiązania zaniechania ze skutkiem, które polega na stwier-
dzeniu, że w skutku urzeczywistniło się niebezpieczeństwo, przed 
którego konkretyzacją przestrzeganie danej zasady postępowania 
miało chronić, co ocenia się ze stanowiska  ex post 8. 

Niniejszy artykuł traktuje o pierwszej przesłance. Przyznanie sprawcy 
statusu gwaranta zależy od wskazania źródła jego odpowiedzialności. Nie-
stety polska ustawa karna nie zawiera katalogu źródeł obowiązku gwaranta, 
pozostawiając ten problem doktrynie i orzecznictwu. Wprowadza jedynie 
ograniczenie do podstaw obowiązku o charakterze prawnym i szczególnym. 
De facto pozwala to jedynie na wstępną eliminację źródeł niezawartych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Istnieje jednak wiele 
norm prawnych, które mogą stanowić podstawę obowiązku gwaranta. Nie sposób 
ich wszystkich opisać czy nawet wymienić. Dopiero drobiazgowe badanie każdej 
z nich pozwala ocenić szczególność danego zobowiązania, a co za tym idzie odpo-
wiedzieć na pytanie czy stanowią one źródło odpowiedzialności za przestępstwo 
skutkowe z zaniechania. 

Należy pamiętać, iż przepisy prawa karnego, które wyznaczają zakres 
odpowiedzialności karnej powinny być precyzyjne, jasne i klarowne. Dlate-
go tak fundamentalne znaczenie dla prawa karnego stanowi zasada nullum 
crimen sine lege, określona w art. 1 k.k. Stanowi ona dla obywatela gwarancję, 
że w granicach przez ustawę karną nie zastrzeżonych może działać bez obawy 
narażenia się na odpowiedzialność karną9. Nie mogą istnieć wątpliwości, jakie 
zachowania dają podstawę do nałożenia sankcji karnej. Zakres unormo-
wania w polskim prawie karnym odpowiedzialności za tzw. niewłaściwe 
przestępstwa z zaniechania otwiera pole do naruszania tej zasady. Dlatego 
w każdym przypadku przypisania odpowiedzialności karnej za dany czyn 
zabroniony, należy wskazać źródło prawnego szczególnego obowiązku 
działania gwaranta. 

O odpowiedzialności karnej za skutek w przypadku przestępstw popełnio-
nych przez zaniechanie możemy mówić dopiero wtedy, gdy sprawca czynu 

8 J. M a j e w s k i, op. cit., s. 47–97 ; A. Z o l l [w:] Kodeks…, s. 50–51 oraz 74–88;  
K. B u c h a ł a,  A. Z o l l, op. cit.,  s. 177–194.

9 A. Z o l l [w:] Kodeks…, s. 43–45.
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posiada status gwaranta. Gwaranta, czyli podmiotu prawnie szczególnie 
zobowiązanego do zapobiegnięcia skutkom określonym przez ustawodawcę 
w ramach danego typu czynu zabronionego. Można wyróżnić trzy odmiany 
pozycji gwaranta. Pierwsza polega na tym, że dana osoba jest zobowiąza-
na do ochrony określonego dobra przed wszelkimi zagrożeniami. Zakres 
obowiązku jest tutaj najszerszy, a przykładem takiego gwaranta jest rodzic 
zobowiązany do ochrony swojego dziecka przed każdym potencjalnym 
niebezpieczeństwem. Z tą postacią gwaranta częstokroć mamy do czynienia 
w praktyce. Również doktryna poświęca jej najwięcej uwagi. Jednak warto się 
także zastanowić nad sytuacją zgoła odwrotną i postawić pytanie czy dzieci 
mogą występować w pozycji gwarantów w stosunku do swoich rodziców. 
Należy również rozważyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością małżonków 
względem siebie za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie.  

Druga grupa gwarantów zobowiązana jest do ochrony wszelkich dóbr 
prawnych przed określonym zagrożeniem. Jako przykład dla tej kategorii 
podmiotów można wskazać właściciela groźnego psa zobowiązanego do 
neutralizacji niebezpieczeństwa pochodzącego od tego zwierzęcia w sto-
sunku do wszystkich osób i wszelkiego mienia. Podobnie właściciel obiektu 
budowlanego zobowiązany jest do utrzymywania go w należytym stanie, 
chroniącym przed powstaniem niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Na 
gruncie prawa rodzinnego warto rozważyć czy rodzice-gwaranci nie mają 
obowiązku ochrony wszystkich dóbr prawnych przed zagrożeniem płynącym 
ze strony ich dzieci. 

Trzeci rodzaj stanowiska gwaranta charakteryzuje się tym, że dany 
podmiot jest zobowiązany do ochrony określonej kategorii dóbr przed 
określonymi zagrożeniami. Na przykład osoba zobowiązana do czuwania nad 
higieną i bezpieczeństwem pracy pracowników10. 

Przechodząc do omówienia wymienionych postaci gwarantów należy pod-
kreślić, że w opinii społecznej uznaje się w sposób niekwestionowany, iż rodzice 
są zobowiązani do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa swojego 
dziecka. Nie chodzi przy tym jedynie o fizyczny rozwój, ale także o kształtowanie 
jego psychiki i osobowości. Również na gruncie orzecznictwa i doktryny prawa 
karnego przyznaje się status gwaranta rodzicom w zakresie bezpieczeństwa ich 
dzieci. niezwykle istotne jest ustalenie, z jakich konkretnych przepisów wynika 
nałożenie na rodziców takiego prawnego, szczególnego obowiązku, który czyni 

10 J. M a j e w s k i, op. cit., s. 65–66.
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ich odpowiedzialnymi za niezapobiegnięcie negatywnym skutkom w stosunku do 
ich dzieci.  

Na źródło tego obowiązku będzie się składać nie jeden, ale szereg przepisów 
zawartych w k.r.o. Będą to art. 87 11, 95 12 oraz 96 k.r.o.13. wskazane przepisy 
określają zakres władzy rodzicielskiej stanowiąc jednocześnie podstawę obowiązku 
zapobieżenia śmierci dziecka oraz naruszenia innych jego dóbr14.  

Najwyraźniej omawiany obowiązek wynika z art. 95 § 1 k.r.o., który określa 
stosunek rodziców do małoletnich dzieci15. Przepis ten mówi o „obowiązku wy-
konywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka z poszanowaniem jego godności 
i praw”. Art. 2 k.k. dla podstaw działania gwaranta wymaga, aby był to obowiązek 
prawny i szczególny. Art. 95 k.r.o. spełnia pierwsze ze wskazanych wymagań, za-
warty jest bowiem w powszechnie obowiązującej ustawie − kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym. Jeżeli chodzi o szczególność obowiązku, to przejawia się ona 
w ograniczeniu kręgu adresatów tylko do rodziców. Jednak przede wszystkim obo-
wiązek rodziców ma charakter szczególny ze względu na specyficzną więź łączącą 
gwaranta z dobrem przez niego chronionym. Trudno byłoby znaleźć w stosunkach 
społecznych więzi silniejszych niż więzy pokrewieństwa, w szczególności zaś 
łączące rodziców z ich dziećmi.  

Należy zatem z całkowitym przekonaniem stwierdzić, że rodzice są w pełni gwa-
rantami bezpieczeństwa swoich dzieci. Pogląd ten jest również powszechnie prezen-

11 Art. 87 k.r.o. stanowi: „Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku 
i wspierania się”.

12 Art. 95 § 1 k.r.o. stanowi: „Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek 
i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wycho-
wania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, 
a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia 
woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka 
i interes społeczny.
§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub 
majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 
dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne 
życzenia”.

13 Art. 96 k.r.o. stanowi:  „Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą 
rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do 
jego uzdolnień.”

14 A. W ą s e k, Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, warszawa 
1973, s. 63–64.

15 L. K u b i c k i, op. cit., s. 168–169. 



130 MONIKA KUCWAJ

towany w polskiej doktrynie oraz orzecznictwie sądowym16. na takim stanowisku 
stanął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 listopada 2005 roku17. w stanie 
faktycznym omawianego orzeczenia ojciec zamordował dwoje swoich dzieci, ko-
lejne usiłował zabić, a jednemu nie udzielił pomocy, czego następstwem był zgon 
dziecka. Tym czynom biernie przyglądała się matka dzieci, którą Sąd Apelacyjny 
skazał za pomocnictwo do zabójstwa przez zaniechanie. Sąd Najwyższy stanowczo 
odrzucił argumenty obrony, że przepis art. 95 k.r.o. był tylko ustawową „dyrektywą 
oceny prawidłowości realizacji obowiązków rodzicielskich”. Sąd odwołał się do 
poglądów doktryny prawa rodzinnego, zgodnie z którymi „sprawowanie pieczy” 
polega także na zobowiązaniu do „ochrony dziecka przed niebezpieczeństwem 
fizycznym bez względu na źródło zagrożenia” i wskazał, że niebezpieczeństwo to 
może płynąć od drugiego człowieka, a nawet − jak to było w tym przypadku − od 
drugiego rodzica. SN słusznie stwierdził, że: „Obowiązek ochrony dziecka przed 
zamachem na jego życie mieści się w tym co stanowi, na gruncie art. 95 k.r.o., pie-
czę rodziców nad dzieckiem (...); Uznać trzeba, że to nie tylko obowiązek prawny 
funkcjonujący w sferze prawa rodzinnego, ale także prawny, szczególny obowiązek 
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego”.  

Kolejnym przepisem składającym się na wykonywanie władzy rodzicielskiej, 
a z drugiej strony stanowiącym podstawę dla działania rodzica-gwaranta jest art. 87 
k.r.o.18. Wspomniany przepis zawiera formułę „wzajemnego obowiązku wspierania 
się rodziców i dzieci”. L. Kubicki przyjmując racjonalność ustawodawcy zakłada, 
że nieprzypadkowo użył on różnych określeń obowiązków zawartych w k.r.o. 
Autor podnosi, że obowiązek „wzajemnej pomocy” małżonków czy obowiązek 
rodziców „wykonywania pieczy” nad dzieckiem to zobowiązania szersze od obo-
wiązku „wzajemnego wspierania się”19. Nie wydaje się słuszne aż tak drobiazgowe 
przywiązywanie wagi do pojęć użytych dla określenia obowiązku w ustawach po-
zakarnych. Należy pamiętać, że prawo rodzinne nie określa obowiązków w sposób 
kategoryczny. Użyte pojęcia, takie jak obowiązek „wzajemnej pomocy”, „obowią-
zek wykonywania pieczy” czy „obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się” 
są nieostre i nieprecyzyjne20. Stylistyczne sformułowania zobowiązania płynącego 

16 A. W ą s e k, op. cit., s. 64–65;  M. K l i ś, Źródła obowiązku gwaranta, CPKiNP 
1999, nr 2. s. 179–180; J. K u l e s z a, Glosa do postanowienia SN z dnia 17 listopada 
2005 r., OSp 2007, nr 6, s. 437 i n.

17 II KK 218/2005; OSNKW 2007, nr 2, poz. 17, OSP 2007, nr 6, poz. 72.
18 Art. 87 k.r.o.: „Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania 

się.”
19 L. K u b i c k i, op. cit., s. 169.
20 Nowelizacja k.r.o z 2009 r. nie zmieniła tej sytuacji. Sformułowanie „obowiązani są 

wspierać się wzajemnie” z art. 87 k.r.o. zostało zastąpione obowiązkiem „wzajemnego sza-
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z prawa rodzinnego nie powinny odgrywać decydującego znaczenia dla ich inter-
pretacji jako źródeł obowiązku gwaranta na gruncie prawa karnego. Na podobnym 
stanowisku stoi M. Kliś, który podnosi, że ustawa bardzo wyraźnie akcentuje 
szczególną więź między rodzicami i dziećmi, normując obowiązek ich wzajemnego 
wspierania się. Czyni to, co prawda w sposób bardzo ogólny, ale należy wziąć pod 
uwagę fakt, że nie jest możliwe uregulowanie wszystkich, bardzo różnorodnych 
powiązań istniejących między nimi. By ustalić, jakie zobowiązania wynikają z art. 
87 k.r.o., trzeba uwzględnić kryteria wysoce ocenne21.  

Wydaje się, że zbyt często w doktrynie dyskwalifikuje się niektóre prze-
pisy mogące stanowić źródło obowiązku gwaranta z powodu różnorodności 
użytych w nich pojęć. Przyczyny tych trudności interpretacyjnych L. Kubicki 
i P. Konieczniak słusznie upatrują w partykularyzmie procesu legislacyjne-
go22. W takich sytuacjach należy posiłkować się innymi, niż tylko językowa, 
rodzajami wykładni. Nie można zapominać, że ustawodawca tworząc kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, normując pewne obowiązki w zakresie stosunków 
rodzinnych nie czynił tego z myślą o tym, jakie wywoła to skutki na gruncie 
prawa karnego23. Przedstawiciel doktryny prawa rodzinnego, B. Dobrzański 
wskazuje, że znacznej części obowiązków wynikających z art. 87 k.r.o. nie można 
wymusić żadną sankcją bezpośrednią, a norma ta ma charakter przede wszyst-
kim wychowawczy24. Autor odniósł się do funkcji, jaką art. 87 k.r.o. pełni tylko 
i wyłącznie w obrębie prawa rodzinnego, nie odniósł się natomiast do wypowiedzi 
doktryny prawa karnego, wiążących normy prawa rodzinnego z normami ustawy 
karnej. Jest to zadanie dla karnistów, którzy na podstawie obowiązków zawartych 
w innych dziedzinach prawa, poszukują źródła funkcji gwaranta.  

Wskazując na podstawę obowiązku gwarancyjnego rodziców, konieczne jest 
ustalenie jego treści i granic. Co w praktyce oznacza obowiązek „sprawowania 

cunku i wspierania się”. Natomiast do § 1 art. 95 k.r.o. dla określenia sprawowania władzy 
rodzicielskiej dodano obowiązek czynienia tego z poszanowaniem wolności i praw dziecka. 
Zmiana omawianego przepisu poprzez uzupełnienie § 2 oraz dopisanie § 4 zapewne miała 
na celu podkreślenie, że obowiązki sprawowania przez rodziców pieczy nad dziećmi mają 
służyć przede wszystkim dobru ich podopiecznych, co dodatkowo wzmacnia obowiązki 
gwarancyjne rodziców unormowane w k.r.o.

21 M. K l i ś, op. cit., s.  181–182.
22 L. K u b i c k i, op. cit., s. 169–170. 
23 P. K o n i e c z n i a k, op. cit., s. 311. Aktualne jest stwierdzenie autora: „Pozwolę 

sobie mniemać, że rzeczywistym twórcom k.r.o. przez myśl nawet nie przeszło, do jakich 
srogich celów normy tej łagodnej ustawy mogą być wykorzystane.”

24 B. D o b r z a ń s k i, J. I g n a t o w i c z  [w:], S. B r e y e r, B. D o b r z a ń s k i, 
S. G r o s s, M. G r u d z i ń s k i, J. I g n a t o w i c z, A. S t e l m a c h o w s k i, Z. W i s z -
n i e w s k i, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, warszawa 1975, s. 630.
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pieczy” nad dzieckiem? Co konkretnie rodzic powinien czynić, aby nie narazić się 
na zarzut niewywiązania się z omawianego zobowiązania? 

Dla określenia zakresu obowiązku gwarancyjnego rodziców w stosunku 
do ich dzieci należy odnieść się do pojęcia „władzy rodzicielskiej” w ro-
zumieniu prawa rodzinnego. Zgodnie z art. 92 k.r.o. władza rodzicielska 
powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i trwa do uzyskania przez nie 
pełnoletniości. Stanowi ona szczególnego rodzaju więź prawną między 
rodzicami a dziećmi, której treścią jest piecza w szerokim ujęciu, reprezen-
tacja dziecka oraz zarząd jego majątkiem25. Z. Krzemiński definiuje władzę 
rodzicielską poprzez katalog przykładowych praw i obowiązków rodziców, 
jakie się na nią składają. Są to: piecza nad dzieckiem, jego wychowywanie 
oraz wykonywanie zarządu jego majątkiem. Sąd Najwyższy w postanowieniu 
z 5 maja 2000 r. stwierdził za K. Gromek, że „władza rodzicielska, jak to wynika 
z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 
95 § 1, art. 96 i art. 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka 
mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów”26. 
K. Gromek wskazuje, że „piecza” w rozumieniu k.r.o. to piecza w szerokim uję-
ciu, obejmująca obowiązek i prawo wychowywania dziecka27. h. Ciepła z kolei 
podnosi, że k.r.o. nakazuje przy tym rodzicom, troszczyć się o fizyczny i duchowy 
rozwój dziecka, czyli zapewnić mu należyte środowisko materialne oraz ochronę 
przed niebezpieczeństwami, jakie mogą mu zagrażać. Natomiast ochrona dziecka 
przed niebezpieczeństwem obejmuje zarówno niebezpieczeństwo fizyczne, jak 
i duchowe, bez względu na źródło zagrożenia. Jest to ochrona przed osobami trze-
cimi, a także przed niebezpieczeństwem niezależnym od człowieka, np. chorobą, 
powodzią, pożarem28. Rodzice są zatem zobowiązani troszczyć się o zdrowie 
dziecka, zapewnić mu pielęgnację i leczenie, mieszkanie, a także odpowiedni do 
wieku rodzaj rozrywki29. Przy wypełnianiu powyższych obowiązków rodzice 
winni kierować się przede wszystkim dobrem dziecka30. Właśnie ów ogół praw 

25 K. G r o m e k, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, warszawa 2004, s. 754 i n.
26 Postanowienie SN z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 761/00, LEX nr 51982; K. G r o -

m e k, op. cit., s. 804.
27 Ibidem.
28 J. P i a s e c k i  [w:], h. C i e p ł a, B. Czech, T. D o m i ń c z y k, S. K a l u s, 

K. P i a s e c k i, M. S y c h o w i c z, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, war-
szawa, 2002, s. 615.

29 Ibidem.
30 J. G a j d a , Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2001r., V CKN 915/00, OSp 2001 r., 

nr 6, poz. 92, K. G r o m e k (op. cit., s. 797) definiuje „dobro dziecka” jako dodatnią, 
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i obowiązków składających się na władzę rodzicielską zakreśla ramy prawnego 
szczególnego obowiązku gwaranta nałożonego na rodziców. 

W kwestii granic zobowiązania gwarancyjnego rodziców szeroko wypowiadał 
się A. Wąsek. Na gruncie stanu faktycznego, w którym ojciec odmówił oddania 
krwi swojemu dziecku, tłumacząc się pobudkami religijnymi, autor stwierdził: 
„Niepodobna mieć co do tego wątpliwości, że nieudzielenie potrzebnej krwi 
swemu dziecku, wobec braku niebezpieczeństwa dla dawcy stanowić będzie 
zabójstwo przez zaniechanie”31. Wydaje się jednak, iż tak kategoryczne sta-
nowisko nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach prawa. Również 
w doktrynie odnajdujemy krytykę takiego poglądu. W. Kulesza podnosi, iż 
„prawo nie żąda udzielenia pomocy, do której konieczne byłoby poddanie się 
zabiegowi lekarskiemu, np. przetoczeniu własnej krwi”32. J. Kulesza również 
uważa, że nikt nie oczekuje od gwaranta poddania się zabiegowi lekarskiemu 
w celu oddania organu do przeszczepu lub krwi do transfuzji33. 

W rozważaniach nad tym problemem należy odnieść się do treści art. 
26 k.k. Wskazany przepis dotyczy instytucji stanu wyższej konieczności, 
natomiast § 4 powołanej normy zakreśla granice obowiązku gwaranta 
jako obowiązku narażenia się na niebezpieczeństwo osobiste34. przepis ten 
mówi jedynie o konieczności narażenia się na niebezpieczeństwo i właśnie 
to narażenie wyznacza granicę obowiązku działania gwaranta. Należy 
przyjąć za J. Kuleszą, że gwarant musi „wystawić własne dobra osobiste 
na niebezpieczeństwo, czyli narazić się na niebezpieczeństwo utraty życia, 
uszczerbku na zdrowiu, naruszenia nietykalności cielesnej, pozbawienia 
wolności, naruszenia czci, przy czym niebezpieczeństwo to nie musi wcale 
charakteryzować się bezpośredniością”35. Nic więcej gwarant czynić nie 
musi. Nie ma obowiązku naruszenia swojego dobra prawnego w przypadku, 
gdy oceniając sytuację ze stanowiska ex ante ma pewność, że do takiego 
naruszenia dojdzie. 

w społecznej hierarchii wartości, ocenę sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokojenia 
jego potrzeb za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym. 

31 A. W ą s e k, op. cit., s. 108.
32 W. K u l e s z a  [w:], W. Wa n a t o w s k a, W. K u l e s z a, Odpowiedzialność prawna 

lekarza, Warszawa 1988, s. 10.
33 J. K u l e s z a, Granice obowiązku gwaranta w świetle art. 162 k.k., prokuratura 

i Prawo 2006, nr 7–8, s. 121.
34 J. K u l e s z a, Granice..., s. 111–112; K. B u c h a ł a, Prawo karne materialne, 

Warszawa 1980, s. 294.
35 J. K u l e s z a, Granice..., s. 109.
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W opisywanym stanie faktycznym mamy do czynienia właśnie z takim 
przypadkiem. Poddanie się zabiegowi medycznemu w postaci oddania krwi 
zawsze łączy się z naruszeniem nietykalności cielesnej. Dlatego też wydaje 
się, że w obecnym stanie prawnym, a przede wszystkim z uwagi na treść 
normy art. 26 § 4 k.k., nie jest możliwe przyjęcie stanowiska A. Wąska. 

Stanowisko A. Wąska zdaje się podzielać A. Zoll. Jednak poglądy autora 
w tej kwestii nie są konsekwentne. W stosunku do gwaranta-lekarza A. Zoll 
wskazuje na brak podstawy prawnej, w oparciu o którą można by wyma-
gać od lekarza poddania się zabiegowi medycznemu w celu zapobieżenia 
skutkowi w postaci śmierci pacjenta albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Autor słusznie podnosi, iż obowiązek gwaranta nie obejmuje takiego sposobu 
udzielenia pomocy36. Jednak dalej uznaje, że choć w zasadzie gwarant nie ma 
obowiązku, pod groźbą kary, oddania krwi osobie znajdującej się pod jego 
opieką, to wyjątkiem od tej zasady, powinien być obowiązek oddania krwi 
osobie najbliższej37. Być może według A. Zolla kształt obowiązku gwaranta 
jest zdeterminowany jego charakterem, rodzajem, a granice obowiązku dzia-
łania są zależne od konkretnego układu sytuacyjnego i osób w nim uczestni-
czących. Dlatego autor uznaje, że obowiązek odwracania niebezpieczeństw 
przez osoby najbliższe w stosunku do dobra chronionego, ma szerszy zakres 
niż względem innych gwarantów. Niestety A. Zoll nie wskazuje, kogo rozu-
mie pod pojęciem „osoba najbliższa”. W związku z tym należy się odnieść 
do definicji tego pojęcia z art. 115 § 11 k.k., zgodnie z którą do kręgu osób 
najbliższych należą: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty 
w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 
oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Jednak 
należy wskazać, że o ile w stosunku do wstępnych, zstępnych i małżonków 
oraz przysposobionych istnieje podstawa ustawowa w k.r.o. dla nałożenia 
na nich obowiązku gwaranta, to w stosunku do pozostałych wymienionych 
osób, a w szczególności konkubentów, brak jest takiej podstawy. Można się 
jedynie domyślać, iż autorowi chodzi właśnie o rodziców pełniących funk-
cję gwarantów względem dzieci, a być może również o małżonków. Z tego 
wynika, że według A. Zolla od osób najbliższych można wymagać więcej 
niż od innych osób prawnie szczególnie zobowiązanych do odwracania 
negatywnych następstw dla dóbr prawnych, które mają obowiązek chronić. 
Wydaje się jednak, iż takie rozwiązanie podyktowane jest bardziej potrzebą 

36 A. Z o l l, Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego gra-
nice, piM 2003, nr 13, s. 23.

37 A. Z o l l [w:] Kodeks…, s. 507; A. Z o l l, Prawo lekarza…, s. 23.
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spełnienia społecznych oczekiwań i zadośćuczynienia ogólnie rozumianemu 
poczuciu sprawiedliwości, nie znajduje jednak podstawy prawnej. Skoro nie 
przyjmujemy takiego zobowiązania w relacji lekarz (posiadający status gwaranta) 
– pacjent, to nie można tego uczynić względem innych osób odpowiadających 
na podstawie art. 2 k.k. Prowadziłoby to do zatarcia granicy między prawem 
a moralnością, a przede wszystkim byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą nullum 
crimen sine lege. Jednak decydującym argumentem za odrzuceniem przedstawio-
nego stanowiska A. Wąska i A. Zolla jest treść art. 26 § 4 k.k., który express verbis 
wyznacza granicę obowiązku działania gwaranta. Z całą pewnością nie można jej 
rozszerzać, godziłoby to w gwarancyjną funkcję prawa karnego. 

Nie ulega wątpliwości, że rodzice zobowiązani są do ochrony swych dzieci 
przed wszelkim zagrożeniem. Należy się jednak zastanowić, czy opisane zobo-
wiązanie nie sięga dalej, mianowicie czy obowiązek rodziców do wykonywania 
pieczy nad dzieckiem zawiera w sobie konieczność zabezpieczenie osób trzecich 
przed dzieckiem jako źródłem zagrożenia38. Warto rozważyć tę rzadko poruszaną 
w doktrynie problematyką. 

A. Wąsek stawia w tej kwestii dość kategoryczną tezę, zgodnie z którą nie-
dopełnienie powyższego rodzicielskiego obowiązku pozwala na przypisanie 
rodzicom odpowiedzialności za sprawstwo lub pomocnictwo przez zaniechanie 
do przestępstwa, któremu nie przeszkodzili. Autor podnosi, że popełniony przez 
dziecko czyn zabroniony wyrządza szkody nie tylko dla obiektu przestępstwa, ale 
także dla samego, niedojrzałego psychicznie sprawcy39. Trzeba przecież pamiętać, 
że demoralizacja daje na ogół złą prognozę kryminologiczną, a jedną z przyczyn 
przestępczości nieletnich jest niewykonywanie przez rodziców swych obowiązków 
wobec dzieci40. A ponieważ, jak pisał B. Dobrzański, kryteria „dobra dziecka” 
i „interesu społecznego” są zbieżne, to należy przyjąć, że rodzice zobowiązani są 
do przeszkadzania przestępstwom dzieci pozostających pod ich władzą41.  

Odmienne stanowisko zajmuje M. Kliś, który uważa, że nałożenie na rodziców 
obowiązku ochrony wszelkich dóbr przed zagrożeniem płynącym ze strony ich 
dziecka jest zbyt surowe. Autor różnicuje możliwość przypisania odpowiedzialności 
rodzicowi w zależności od rozwoju psychicznego dziecka. Kwestię tę rozważa na 
gruncie stanu faktycznego, w którym ojciec słyszy rozmowę telefoniczną, z której 
dowiaduje się o zamiarze dokonania zabójstwa starszej kobiety przez swojego 
piętnastoletniego syna. Nie reaguje jednak, do zabójstwa dochodzi. Przyjęcie odpo-

38 M. K l i ś, op. cit., s. 179.
39 A. W ą s e k, op. cit., s. 64.
40 A. P a w e ł c z y ń s k a, Przestępczość grup nieletnich, warszawa 1994, s. 220 i n.
41 B. D o b r z a ń s k i [w:] Kodeks..., s. 590.
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wiedzialności ojca za skutek w postaci śmierci kobiety autor uznaje za sięgające zbyt 
daleko. Nie można przypisać rodzicowi skutku ze względu na użycie tu konstrukcji 
przerwania przypisania skutku przez działanie osoby trzeciej. Piętnastoletni syn 
może rozpoznać znaczenie swojego czynu, a przystępując do jego realizacji, prze-
rywa przypisywanie skutku ojcu42. natomiast na gruncie innego stanu faktycznego, 
w którym pięciolatek godzi w szyję rozbitą butelką inne dziecko, a rodzic wcześniej 
nie zareagował, gdy dziecko znalazło ten niebezpieczny przedmiot, M. Kliś przyj-
muje konstrukcję gwaranta w stosunku do rodzica. Uzasadnia to tym, iż pięcioletnie 
dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dokonać prawnokarnej oceny swojego czynu. 
Wynika z tego, że według M. Klisia, rodzic jest „pełnym gwarantem” ochrony 
dóbr prawnych zagrożonych przez działania swojego dziecka tak długo, jak długo 
owo dziecko nie posiada świadomości znaczenia swoich czynów. Autor definiuje 
„świadomość” jako występującą po stronie sprawcy możliwość rozpoznania istoty 
czynu, znajomość jego prawnej ujemnej oceny społecznej. Jeżeli u danej osoby 
zostanie stwierdzona świadomość działania, należy przyjąć posiadanie przez taką 
osobę autonomii, która pozwala jej na dokonywanie wyborów. Jest ona elementem 
konstytutywnym dla uznania braku możliwości przypisania skutku rodzicowi. 
Według M. Klisia rodzic, będąc nawet gwarantem, powinien tę ukształtowaną 
autonomię uszanować43. 

 Nie sposób się zgodzić z A. Wąskiem i M. Klisiem w omawianej kwestii. 
Wydaje się, że obowiązki rodziców unormowane w kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym, miały na celu przede wszystkim ochronę dzieci przed zagrożeniami dla 
ich dóbr. Z żadnego z przepisów określających władzę rodzicielską nie sposób 
wywieźć obowiązku rodziców do ochrony dóbr prawnych przed dzieckiem jako 
źródłem zagrożenia. Co prawda art. 95 i 96 k.r.o. wymagają uwzględniania interesu 
społecznego i troszczenia się o rozwój duchowy dziecka w procesie jego wycho-
wania, niemniej jednak nie sposób uznać ich za źródło obowiązku gwarancyjnego 
rodziców w omawianym zakresie. Obowiązki gwaranta, jako podstawy dla przy-
pisania odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe z zaniechania muszą 
być określone w sposób jasny i precyzyjny. Omawiane przepisy nie spełniają tych 
warunków, w żaden sposób nie odnoszą się do obowiązku ochrony dóbr prawnych 
zagrożonych bezprawnym zachowaniem dzieci. Niewystarczające jest powołanie 
się na argument B. Dobrzańskiego, zgodnie z którym kryteria „dobra społecznego” 
i „dobra dziecka” są zbieżne. Obowiązki nakładane na rodziców w tym zakresie 
mają nieco inny cel − mają chronić tylko i wyłącznie dziecko. Przyjęcie powyższego 
stanowiska uzasadnione jest również brakiem szczególnej więzi łączącej rodzica 

42 M. K l i ś, op. cit., s. 179–180.
43 Ibidem.
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z „ofiarą” dziecka, dlatego nie można tu mówić o spełnieniu warunku szczegól-
ności obowiązku gwaranta. Powyższe wywody skłaniają do przyjęcia stanowiska, 
że przepisy polskiego prawa rodzinnego nie stanowią podstawy do tworzenia 
obowiązku gwaranta-rodzica do ochrony wszelkich dóbr prawnych, zagrożonych 
działaniem dziecka. 

Poglądy M. Klisia w omawianej kwestii również nie wydają się słuszne. Przy-
jęcie wskazanej przez autora granicy dla odpowiedzialności rodziców za działania 
swoich dzieci może przysparzać wiele trudności w praktyce. Wymaga bowiem, aby 
niemal w każdym przypadku badać czy kilkunastoletni sprawca jest już świadomy 
znaczenia swoich czynów. Natomiast w kwestii odpowiedzialności za bezprawne 
działanie kilkuletniego dziecka, należy wskazać, że nie posiada ono świadomości 
znaczenia swoich czynów. Jest niejako „narzędziem” w rękach rodzica, nie rea-
gującego na zagrożenie, które owo dziecko stwarza swym zachowaniem. Zatem 
dla przyjęcia odpowiedzialności karnej rodzica w takiej sytuacji nie jest konieczne 
powoływanie się na instytucję gwaranta. Rodzic w opisanym stanie faktycznymi, 
zawsze powinien zareagować. Nie tylko z uwagi na zagrożenia płynące ze strony 
dziecka dla innych dóbr, ale przede wszystkim po to, aby nie dopuścić do negatyw-
nych następstw, jakie mogłyby dotknąć samo dziecko.  

Omawiając problem odpowiedzialności rodziców za nieprzeszkodzenie 
czynom zabronionym ich dzieci, niezwykle pomocne okazują się rozważania 
na temat charakteru art. 105 kodeksu wykroczeń44, który brzmi następująco: 
„§ 1 Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy ro-
dzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego 
przez ustawę, jak przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie 
lub wykroczenie skarbowe, i wskazującego na demoralizację nieletniego, 
podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór 
odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny albo karze nagany.

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym 
wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych. 

A. Wąsek postawił pytanie, czy przepis ten nie został wprowadzony spe-
cjalnie dla prawnokarnej oceny nieprzeszkodzenia przez rodziców czynom 
zabronionym ich dzieci45. W kwestii tej wypowiadał się W. Wolter, jeszcze 

44 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. 
zm., zwany dalej k.w.

45 A. W ą s e k, op. cit., s. 67.
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na gruncie art. 17 prawa o wykroczeniach46 i kodeksu karnego z 1932 roku. 
Autor początkowo odpowiadał twierdząco na to pytanie, odrzucając odpo-
wiedzialność rodziców za nieprzeszkodzenie przestępstwom ich dzieci na 
podstawie kodeksu karnego. Ostatecznie jednak W. Wolter stanął na stano-
wisku, że art. 17 Prawa o wykroczeniach, odpowiednik dzisiejszego art. 105 
k.w., ma charakter subsydiarny 47. Stanowisko to przyjął także A. Wąsek, 
który wskazuje, że przepis ten może być zastosowany dopiero w przypadku 
braku możliwości przypisania odpowiedzialności rodzicowi za zaniechanie 
przeszkodzenia przestępstwu dziecka48. Chodzi tu raczej o karalność rodzica 
za „niewłaściwy stosunek do zadań społecznego wychowania dziecka”49.  

A. Wąsek podnosi, że przyjęcie stanowiska przeciwnego i uznanie art. 
105 k.w. za szczególną podstawę karania rodziców za nieprzeszkodzenie 
przestępstwom ich dzieci, doprowadziłoby do sytuacji, w której rodzic oraz 
osoba sprawująca nadzór odpowiedzialny nad małoletnim, za opisane wyżej 
zaniechanie odpowiadałby tylko w granicach kary grożącej za wykroczenie, 
podczas gdy opiekunka dziecka mogłaby ponieść odpowiedzialność za po-
mocnictwo przez zaniechanie. Obciążałby ją bowiem, wynikający z umowy, 
prawny szczególny obowiązek przeszkodzenia czynom zabronionym jej 
podopiecznych. Nie miałby w jej sytuacji zastosowania przepis art. 105 
k.w., jako że dotyczy on tylko rodziców dziecka, osób sprawujących nad-
zór odpowiedzialny nad małoletnim oraz na podstawie art. 155 k.r.o. także 
opiekunów prawnych50. Dlatego też według A. Wąska, nie można przyjąć, 
iż wyłączną podstawą odpowiedzialności karnej rodziców w opisanych 
powyżej sytuacjach jest art. 105 k.w. 

Nie można się jednak zgodzić z tymi poglądami. Trudno jest wska-
zać podstawę prawną odpowiedzialności opiekunki w opisanej sytuacji. 
A. Wąsek mówi o umowie, nie konkretyzuje jednak o jaką umowę chodzi51. 
Należy wskazać, iż umowa musiałaby przewidywać obowiązek opiekunki 
zapobiegania przestępstwom popełnianym przez jej podopiecznych. Dlatego 
też nie sposób zgodzić się z A. Wąskiem i W. Wolterem, że art. 95 i 96 k.r.o. 
stanowią samoistne źródło obowiązku rodziców-gwarantów do zapobiegania 

46 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 r. – Prawo o wykroczeniach, 
Dz. U. 1932r., nr 60, poz. 572.

47 w. wo l t e r, Prawo karne, warszawa 1947, s. 151–152.
48 A. W ą s e k, op. cit., s. 69–70.
49 w. wo l t e r , Reguły wyłączenia wielości ocen w prawie karnym, warszawa 1947, 

s. 71–72.
50  A. W ą s e k, op. cit., s. 65, 68.
51 Ibidem.
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przestępnym działaniom ich dzieci. Nie wydaje się, aby art. 105 k.w. stanowił 
jedynie podstawę karalności rodzica za „niewłaściwy stosunek do zadań spo-
łecznego wychowania dziecka”, a odpowiedzialność z omawianego przepisu 
k.w. miała charakter subsydiarny. Wynika to wprost z treści omawianego 
przepisu, który dla wypełnienia znamion opisanego w nim czynu wymaga 
wystąpienia skutku w postaci „dopuszczenia do popełnienia czynu zabro-
nionego”. Zatem sam niewłaściwy stosunek do wychowywania dziecka, 
o którym pisze W. Wolter, nie wypełnia ustawowo stypizowanych znamion 
czynu określonego w art. 105 k.w. Przyjęcie poglądu A. Wąska i W. Woltera 
prowadziłoby do zbyt daleko idącego rozszerzenia odpowiedzialności karnej 
rodziców za działanie ich dzieci. Wydaje się, że ustawodawca wprowadzając 
przepis art. 105 k.w., expressis verbis rozwiązał powyższy problem, decy-
dując o charakterze i sankcji dla rodziców za dopuszczenie do popełnienia 
czynów zabronionych przez ich dzieci. Ignorowanie tego przepisu poprzez 
skazywanie rodziców na postawie przepisów k.k. w omawianej sytuacji, 
prowadziłoby do stosowania prawa i sankcji karnej z naruszeniem konsty-
tucyjnej zasady nullum crimen sine lege. 

Podsumowując powyższą tematykę, należy stwierdzić, że zakres obo-
wiązku gwarancyjnego rodziców względem swoich dzieci obejmuje zobo-
wiązanie do ochrony dziecka przed wszelkim zagrożeniem. Jednak wydaje 
się, iż nie rozciąga się on na konieczność ochrony wszelkich dóbr prawnych 
przed zagrożeniem płynącym ze strony dzieci. 

Zarówno A. Wąsek jak i M. Kliś określili czas trwania obowiązku pie-
czy rodziców wobec dzieci. Trwa on dopóty, dopóki dziecko pozostaje pod 
władzą rodzicielską52. M. Kliś twierdzi, że wynika to chociażby z braku 
faktycznej możliwości wykonywania funkcji gwaranta po upływie tego 
okresu53. Należy jednak zwrócić uwagę, że pozostawanie dziecka pod wła-
dzą rodzicielską to okoliczność natury prawnej, a nie faktycznej. Nierzadko 
zdarzają się sytuacje, w których małoletnie dziecko formalnie znajduje 
się pod władzą rodzicielską, natomiast w rzeczywistości władza ta nie 
jest przez rodziców wykonywana, np. gdy dziecko uciekło z domu. Na tę 
kwestię zwrócił również uwagę A. Wąsek, który podkreśla, że obowiązki 
gwarancyjne rodziców nie mogą być limitowane przez okoliczności natury 
faktycznej, takie jak np. wspólne zamieszkiwanie czy istnienie poprawnych 

52 A. W ą s e k, op. cit., s. 65. Zgodnie z treścią art. 92 k.r.o., władza rodzicielska trwa 
do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

53 M. K l i ś, op. cit., s. 181.
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stosunków54. Również J. Majewski, choć w innym kontekście wskazuje, że 
zwolennicy nauki o źródłach obowiązku gwaranta w rodzicu widzą podmiot 
prawnie szczególnie zobowiązany do ochrony życia i zdrowia dziecka tylko 
wtedy, gdy faktycznie wykonuje on władzę rodzicielską. Autor jednocześ-
nie zarzuca, że takie ograniczenie odpowiedzialności nie wynika z art. 95 
§ 1 k..r.o. 55, w związku z tym brakuje, według niego, podstawy w k.r.o. dla 
odrzucenia odpowiedzialności karnej rodzica za skutek jakiego doznało 
jego dziecko, z uwagi na to, iż ów rodzic – choć formalnie niepozbawiony 
władzy rodzicielskiej – faktycznie jej nie wykonywał56. Nie można zgodzić 
się z powyższymi twierdzeniami autora. Znów należy odnieść się do roz-
graniczenia stanu prawnego – jakim jest posiadanie władzy rodzicielskiej 
od faktycznego jej wykonywania. Jeżeli rodzic posiadający pełnię władz 
rodzicielskich faktycznie nie ma styczności z dzieckiem, to obiektywnie 
nie będzie miał możliwości zapobieżenia niebezpieczeństwom grożącym 
jego podopiecznemu. A co za tym idzie odpadnie przesłanka warunkująca 
obiektywne przypisanie skutku przy przestępstwach materialnych popeł-
nionych przez zaniechanie. 

Jednak o ile w sytuacji posiadania przez rodziców pełnej władzy ro-
dzicielskiej, opisane powyżej zobowiązanie nie jest kwestionowane, to 
w sytuacji odmiennej nie jest to już takie oczywiste. W stosunku do rodzi-
ców, których władza rodzicielska została jedynie ograniczona, brak jest 
podstaw do zwolnienia ich od obowiązku pieczy nad dzieckiem. Wynika 
to w szczególności z tego, iż przewidziane przez art. 109 k.r.o. zarządzenia 
ograniczające wpływają jedynie na prawa rodziców względem dzieci a nie 
na ich obowiązki57. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, w której rodzice są 
całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej. W doktrynie prawa rodzinnego 
przyjmuje się, że skutkiem pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej jest 
utrata ogółu praw i obowiązków na nią się składających58. nie powoduje 
jednak ustania innych praw i obowiązków rodziców względem dzieci, jakie 

54 A. W ą s e k, op. cit., s. 65.
55 Autor wychodzi jednak z innego założenia, o czym będzie mowa niżej.
56 J. M a j e w s k i, O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką 

źródeł obowiązku gwaranta, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2004, nr 4, s. 113–128.
57 Przewidziane w art. 109 § 2 pkt. 5 k.r.o. „zarządzenie umieszczenia małoletniego 

w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej” co do zasady będzie 
się wiązać z pobawieniem faktycznej styczności z dzieckiem. Co za tym idzie w takiej 
sytuacji wyłączona będzie możliwość przypisania rodzicom ew. negatywnych skutków 
jakie mogłyby dotknąć ich dzieci.

58 J. G a j d a, Kodeks…, s. 429.
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im przysługują z tytułu stosunku rodzicielskiego, m.in. wzajemne prawo do 
alimentacji, dziedziczenia czy stanu cywilnego. Obie strony zachowują także 
prawo do osobistej styczności59. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że 
rodzic całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej traci status gwaranta 
płynący z k.r.o. (do czasu jej ewentualnego przywrócenia)60. 

Na gruncie art. 87 k.r.o., istotna pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy 
korelatem zobowiązania rodziców względem ich podopiecznych jest obo-
wiązek gwarancyjny dzieci w stosunku do rodziców? 

Ideą prawa rodzinnego jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowa-
nia rodziny. W związku z tym na rodziców nałożone są opisane wyżej obo-
wiązki w stosunku do ich dzieci. Ale również dzieci obarczone są pewnymi 
obowiązkami względem rodziców. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
można odnaleźć wynikający z art. 128 k.r.o. obowiązek alimentacyjny oraz 
określony w art. 91 k.r.o. obowiązek „przyczyniania się do pokrywania 
kosztów utrzymania rodziny” przez dziecko otrzymujące dochody. 

A. Wąsek uważa, że norma płynąca z art. 87 k.r.o. nakazuje rodzicom 
i dzieciom, by nie dopuszczali do sytuacji, w których dobro podopiecznego 
zostałoby naruszone. Autor podnosi, że przepis ten jest podstawą wzajemne-
go obowiązku rodziców i dzieci zapobiegania przestępstwu, którego ofiarą 
mogłoby być jedno z nich. A. Wąsek twierdzi, iż nie można poprzestać 
jedynie na obowiązku wsparcia po wyrządzeniu szkody, a wcześniej nie 
wymagać interwencji mającej na celu zapobieżenie jej wystąpieniu. W in-
nym przypadku nie można by nic zarzucić synowi, który biernie przygląda 
się wyrządzaniu szkody swojemu ojcu, jeżeli tylko później udzieli mu sto-
sownej pomocy61. Z tego wynika, że według A. Wąska obowiązki spoczy-
wające na dzieciach wobec ich opiekunów wyglądają dokładnie tak samo, 
jak w przypadku zobowiązania gwarancyjnego nałożonego na rodziców 
względem swoich dzieci. Podstawę takich obowiązków autor widzi właśnie 
w treści art. 87 k.r.o. Powyższe stanowisko A. Wąska nie wydaje się trafne. 
Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której na małoletnie dziecko nakładamy 
obowiązek zapobiegania przestępstwu, którego ofiarą mógłby paść jego ro-

59 K. G r o m e k, Komentarz..., s. 814.
60 Należy jednak zaznaczyć, że ponieważ pozbawienie władzy rodzicielskiej nie musi 

pociągać za sobą pozbawienia prawa do osobistej styczności z dzieckiem, rodzic, który 
zabiera dziecko na wakacje, pełni funkcję gwaranta na zasadach ogólnych, np. na podstawie 
dobrowolnego zobowiązania.

61 A. W ą s e k, op. cit., s. 66.
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dzic. Omawiany przepis mówi jedynie o obowiązku wzajemnego szacunku 
i wspierania się. O ile zobowiązanie ciążące na rodzicach jest uzupełnione 
i wzmocnione szeregiem innych jeszcze przepisów k.r.o., które określają 
zakres tych obowiązków, to w przypadku zobowiązań dzieci, takich unor-
mowań nie ma. Obowiązki dzieci względem rodziców mają zupełnie inny 
charakter. Sprowadzają się w zasadzie do wskazanych wyżej obowiązków 
wynikających z art. 91 i 128 k.r.o., polegających na przyczynianiu się do 
zaspakajania potrzeb materialnych rodziców. Wydaje się, że stawianie dzieci 
w pozycji gwarantów, zobowiązanych do ochrony swoich rodziców przed 
wszelkimi niebezpieczeństwami, jest zupełnie nieuzasadnioną, rozszerzającą 
interpretacją przepisów prawa.  

Obok gwarancyjnego zobowiązania rodziców względem ich dzieci, 
kodeks rodzinny i opiekuńczy statuuje również inny prawny szczególny 
obowiązek.  

Chodzi mianowicie o nałożony na małżonków w art. 23 k.r.o. obowiązek 
wzajemnej pomocy. Artykuł ten stanowi: „Małżonkowie mają równe prawa 
i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wza-
jemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą 
przez swój związek założyli.” Przepis ten przysparza wiele trudności w określeniu 
czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakich granicach, stanowi źródło obowiązku gwaranta. 
Warto rozważyć jak daleko sięga zakres tego zobowiązania i czy małżonkowie są 
gwarantami wzajemnego bezpieczeństwa62. 

Nad tym problemem można zastanowić się na gruncie następującego 
stanu faktycznego: małżonkowie od dłuższego czasu nie mieszkają razem, 
nie łączą ich też żadne inne więzi. Mąż odwiedza swoją żonę w jej mieszka-
niu. Zastaje ją nieprzytomną, w pomieszczeniu czuć silny zapach trującego 
czadu. Mąż otwiera tylko okno i wychodzi z mieszkania. Czeka kilka godzin 
i dopiero po upływie tego czasu, gdy ma pewność, że żona już nie żyje, 
wzywa pogotowie. Czy mężowi należy przypisać odpowiedzialność karną 
za skutek w postaci śmierci żony63 czy „tylko” za nieudzielenie pomocy na 
podstawie art. 162 k.k.? 

L. Kubicki stanął na stanowisku, że art. 23 k.r.o. stanowi podstawę obo-
wiązku gwaranta w stosunku do współmałżonków. Autor uzasadniając ten 
pogląd wskazuje, że „obowiązek wzajemnej pomocy” nałożony na małżon-
ków w art. 23 k.r.o. to bardzo szeroko pojęte zobowiązanie i nie może być 

62 M. K l i ś, op. cit., s. 178.
63 W tym przypadku byłby to czyn popełniony umyślnie, czyli art. 148 § 1 k.k., gdyż 

mąż co najmniej godził się na śmierć żony.
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ograniczane tylko „do współdziałania w zaspokajaniu potrzeb materialnych” 
i udzielania pomocy moralnej w problemach życiowych. Dalej autor wska-
zuje, że owo zobowiązanie do wzajemnej pomocy ma szerszy zakres niż 
obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, który statuuje art. 162 k.k.64. Pogląd ten podziela również A. Zoll, 
który pisze: „Wydaje się, że art. 23 k.r.o. jest źródłem obowiązku prawne-
go, o którym mowa w art. 2 [k.k.– dop. M.K.]” 65. Do stanowiska autorów 
przyłącza się także M. Kliś, który wskazuje, że „ustawodawcy zapewne 
chodziło o podkreślenie szczególnego zobowiązania do pomocy”, szerszego 
od ogólnoludzkiego obowiązku udzielenia pomocy, o którym mówi art. 162 
k.k.66. Nadto autor zwraca uwagę, że przepis wyraźnie określa kategorię 
podmiotów oraz nakaz podejmowania pewnych działań67. Wydaje się jednak, 
że owa „szerokość”, zakres zobowiązania małżonków, określony niezwykle 
ogólnie jako „obowiązek pomocy, wspierania się”, nie jest argumentem 
przemawiającym za uznaniem małżonków za wzajemnych gwarantów. Obo-
wiązek gwaranta musi przecież posiadać szczególny, wyjątkowy charakter, 
winien określać nakazane prawem działanie. Wydaje się, że o przyjęciu 
warunku szczególności, obok ograniczenia kręgu jego adresatów, przesądza 
wyjątkowa więź łącząca małżonków. Dlatego należy zgodzić się z autorami, 
że art. 23 k.r.o. czyni zadość warunkowi szczególności wymaganemu przez 
art. 2 k.k. Omawiany przepis spełnia również warunek obowiązku praw-
nego – zawarty jest bowiem w akcie prawnym rangi ustawowej. Należy 
zatem uznać, iż art. 23 k.r.o. jest podstawą uznania współmałżonków za 
wzajemnych gwarantów życia i zdrowia, a „zaniechanie podjęcia działań 
odwracających szkodliwy skutek dla wskazanych dóbr, traktować należy 
jako delictum per omissionem commissum68. 

Problematyczne pozostaje zagadnienie czy obowiązek odwracania nie-
bezpieczeństwa w relacji między małżonkami dotyczy także małżonków 
pozostających w sytuacji trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, mimo 
że małżeństwo formalnie istnieje, czy też jest on nałożony tylko na osoby 
pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu. 

64 L. K u b i c k i, op. cit, s. 168.
65 A. Z o l l [w], Kodeks…, s. 83.
66 M. K l i ś, op. cit., s. 178.
67 Ibidem.
68 L. K u b i c k i, op. cit., s. 167–168; M. K l i ś, op. cit., s. 178.
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Powyższe problemy rozstrzygnęła niemiecka judykatura stwierdzając, 
że status gwaranta mają wobec siebie osoby, które faktycznie pozostają we 
wspólnym pożyciu, natomiast nie posiadają takiego statusu małżonkowie, 
których pożycie małżeńskie uległo trwałemu rozkładowi69. Tego zdania jest 
również A. Zoll, który ogranicza zobowiązanie gwarancyjne małżonków je-
dynie do małżeństw funkcjonujących faktycznie, a nie tylko prawnie. Autor 
podnosi, że potrzebne jest tu wzajemne przekonanie małżonków o możliwo-
ści liczenia na pomoc ze strony współmałżonka. Dopiero wtedy małżonek 
jest prawnie zobowiązany do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego 
współmałżonkowi pod groźbą odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
skutkowe popełnione przez zaniechanie na podstawie art. 2 k.k.70. Również 
M. Kliś przyjmuje, że do powstania obowiązku gwaranta niezbędna jest 
faktyczna możność jego wykonania, której nie ma w przypadku trwałego 
rozkładu pożycia małżeńskiego71. Dlatego też, według autorów, małżonko-
wi biernie przyglądającemu się umierającej żonie, z którą zerwał wszelkie 
więzi możemy przypisać „tylko” odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy 
z art. 162 k.k.  

Dla takiego rozdzielenia odpowiedzialności małżonków trudno jest 
znaleźć uzasadnienie prawne. Argumentacja M. Klisia nie wydaje się 
przekonywująca. Autor powołuje się na faktyczną możność wykonania 
obowiązku gwarancyjnego małżonka. Jednak ową faktyczną możność wy-
konania zobowiązania gwarancyjnego badamy w płaszczyźnie obiektywnego 
przypisania skutku. Funkcjonowanie małżeństwa jedynie formalnie nie ma 
w tej kwestii zasadniczego znaczenia. Nietrudno przecież wyobrazić sobie 
sytuację, w której w małżeństwach funkcjonujących „prawidłowo” dojdzie 
do zdarzenia charakteryzującego się brakiem faktycznej możliwości dla 
wywiązania się z obowiązku gwaranta. Jednak nie przypiszemy wtedy 
odpowiedzialności małżonkowi, ze względu na to, że nie będą spełnione 
przesłanki obiektywnego przypisania skutku. 

Również możliwość liczenia na pomoc ze strony małżonka, do której 
odwołuje się A. Zoll, nie powinna mieć decydującego znaczenia dla przypi-
sania odpowiedzialności za skutek w przypadku przestępstw z zaniechania. 
Jest to bowiem kwestia subiektywnej oceny jednego z małżonków i to tego, 
który wskutek zaniechania drugiego doznaje pewnego uszczerbku w dobru 
prawnym. Powstaje pytanie, jak przedstawia się odpowiedzialność męża, 

69 M. K l i ś, op. cit., s. 178.
70 A. Z o l l  [w:] Kodeks…, s. 83.
71 M. K l i ś, op. cit., s. 179.
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który zerwał kontakty z żoną, a o którego „miłości” i gotowości do niesie-
nia pomocy żona była przekonana. Przy przyjęciu stanowiska A. Zolla i 
M. Klisia, o odpowiedzialności karnej musiałyby decydować kryteria zbyt 
dalece ocenne, nie mające swej podstawy w ustawie. Dlatego wydaje się, 
że nie ma uzasadnienia dla rozdzielenia odpowiedzialności małżonków 
i uzależniania jej od faktycznego funkcjonowania małżeństwa. Zupełnie 
wystarczająca będzie tu możliwość wyłączenia odpowiedzialności mał-
żonków, których pożycie uległo rozkładowi, na płaszczyźnie obiektywnego 
przypisania skutku. 

Inaczej przedstawia się sytuacja dwojga ludzi nie związanych węzłem 
małżeńskim, ale pozostających we wspólnym pożyciu. Niemiecka judyka-
tura przyjmuje tu ustanowienie obowiązku gwaranta72. na gruncie polskiego 
prawa stanowisko takie nie jest możliwe do przyjęcia. Wynika to z samej 
treści art. 2 k.k., który wymaga, aby obowiązek gwaranta miał charakter 
prawny i szczególny. Ponieważ instytucja konkubinatu nie jest w Polsce 
prawnie unormowana, warunki te nie są spełnione73. 

Na koniec warto odnieść się do poglądu wyrażonego niedawno przez 
J. Majewskiego, w którym autor neguje potrzebę poszukiwania źródeł obo-
wiązku gwaranta, twierdząc, że tzw. nauka o źródłach obowiązku gwaranta 
przynosi więcej szkód niż pożytku74. Autor argumentuje, że dla przyjęcia 
odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe z zaniechania wystarczające 
jest uznanie, że normy typu „kto powoduje skutek S” kodują również nor-
my nakazujące zapobieganie powstaniu danego skutku. Taka konstatacja, 
według autora, wynika z przyjętej językowej dyrektywy wykładni pojęcia 
„powoduje”, znaczeniowego zwrotu w tzw. ogólnym, powszechnym języ-
ku polskim75. W związku z tym J. Majewski nie widzi sensu „uzupełnienia 
o pozaustawowe, niepisane znamię określające bliżej podmiot przestępstwa 
– tzw. znamię gwaranta”76. Jednak idąc tym tokiem rozumowania należałoby 
uznać, że każdy, o kim zgodnie z potocznym rozumieniem stwierdzimy, że 
„spowodował” dany skutek, może odpowiadać za przestępstwo skutkowe 
popełnione przez zaniechanie. Dla ograniczenia kręgu potencjalnych spraw-
ców tego typu czynów J. Majewski proponuje odwoływać się do pewnych 
wzorców kulturowych opartych na ocenach społecznych. Z drugiej jednak 

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 J. M a j e w s k i, O pożytkach..., s. 113–128.
75 Ibidem.
76 J. M a j e w s k i, O pożytkach..., s. 113–128.
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strony, autor właśnie w „obróbce” wyszukanych źródeł obowiązku gwa-
ranta, ich „przykrawaniu” do potrzeb w zakresie karania, dopasowywaniu 
do ocen społecznych widzi jeden z podstawowych zarzutów pod adresem 
nauki o źródłach obowiązku gwarancyjnego77. Pokazuje to pewną niekon-
sekwencję. Wydaje się, iż nie można całkowicie wyzbyć się odwołań do 
pewnych ocen społecznych czy moralnych. Jednak w nauce o podstawach 
funkcji gwaranta jest to zapewne związane z ustalonymi przez ustawodawcę 
warunkami stawianymi źródłom zobowiązania gwarancyjnego, mianowicie 
przesłanką szczególności obowiązku. Odwoływanie się do pewnych ocen 
społecznych, moralnych jest tu konieczne po to, by wykazać, że mamy 
do czynienia ze szczególną relacją, więzią łączącą gwaranta i jego „pod-
opiecznego”. Ramą, granicą dla tego ocennego kryterium jest drugi warunek 
stawiany źródłom obowiązku gwaranta, mianowicie warunek prawności. 
I właśnie tych granic, określenia kształtu obowiązku gwaranta w propozycji 
J. Majewskiego brakuje. Dlatego też uważam, że przyjęcie wskazanego przez 
autora założenia w żaden sposób nie rozwiązuje trudności, związanych ze 
wskazaniem podstawy odpowiedzialności za skutek przy przestępstwach 
popełnionych przez zaniechanie.  

Należy przyznać, że nauka o źródłach obowiązku gwaranta nie jest 
pozbawiona pewnych niedoskonałości, jednak stanowi niezmiernie waż-
ną wskazówkę dla sędziego w procesie stosowania prawa w konkretnych 
przypadkach. Ujednolicenie stanowiska doktryny w kwestii źródeł działania 
gwaranta na podstawie poszczególnych przepisów, pozwoli na ograniczenie 
arbitralności sędziego w ocenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa 
skutkowe z zaniechania. Od oceny tej zależy przecież czy wypełnione zo-
stały znamiona typu czynu zabronionego. Chociażby tylko z tego powodu 
nie wolno odmawiać nauce o źródłach obowiązku gwaranta sensu i pozy-
tywnych efektów.
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Monika Kucwaj

SELECTED ARTICLES OF FAMILY LAW AS A BASES OF CRIMINAL 
RESPONSIBILITY OF GUARANTOR

(Summary)

polish  legislator in the 2nd article of the Polish Penal Code, introduced the establish-
ment which is called institution of the guarantor. This function is legal basis to punish for 
consequences of somebody’s omission. 
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Generally, failure in act does not attract criminal liability but statute intervenes to create 
offences of omission. By extension, the criminality of certain omissions may be contingent 
on a result or outcome. For this to be the case a person needs to be under a positive duty to 
act. This person, who is legally obligated to discharge one’s duty, is the guarantor. 

This institution is based on penal liability of person who is obligated to protect some 
goods. To bring the guarantor to account for his omission it is necessary to find a base in 
a civil law. Under the Polish law there are a lot of sources of obligations, which we can 
connect with criminal responsibility. The most important source is situated in the Family 
Code, where articles 87, 95 and 96 provides that parents are legally responsible for protecting 
their children. They have to preserve their children from every kind of danger, including 
self-endargement. Failure in these duties entails penal responsibility for consequences of 
the guarantor’s behaviour like death or severe disability. 

Another source of guarantor’s penal liability in the Family Code is the 23rd article. This 
regulation lays a duty upon a marriage couple. A husband and a wife are obligated to help 
and to support each other. when one of them is in a situation of endangerment, the other 
one ought to render assistance. If they fail their essential duties, they will incur the criminal 
responsibility for their omissions. 

It seems that institution of guarantor is indispensible in the criminal law, because it 
protects weighty relationships like family ties and the most important values, like life and 
health. Moreover owing to enforcement to the Polish Penal Code the 2nd article, polish 
criminal law coplies with golden rule: Latin maxim Nullum crimen sine lege.


