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gości węgierskich, bo w dniu 7.X.1S75 r., 
p rzyjechała do Polski inna delegacja 
p raw ników  w ęgierskich pod przewod
nictw em  dra  P atkosa Lajosa — tym  
razem  na zaproszenie Zrzeszenia P ra w 
ników Polskich.

P raw nicy  węgierscy zostali przyjęci 
przez W arszaw ską Radę A dw okacką na 
jej posiedzeniu w  dniu 10 październi
ka br. P rzy czarnej kaw ie i tradycy j
nej lam pce w ina (węgierskiego) goście 
udzielali dodatkowych inform acji, k tó 

rych nie uzyskano od adw okatów  w ę
gierskich.

Gościom towarzyszyli przedstaw iciele 
M inisterstw a Sprawiedliwości: dyr. J. 
Petrykow ski, sędzia M arek G intow t 
i sędzia J. Grochowski.

Spotkanie upłynęło w  bardzo miłej 
atm osferze, a goście, podobnie jak  i ko
ledzy adwokaci węgierscy, podkreślali 
życzliwe przyjęcie, jakiego doznali na 
terenie Polski.

adw. R. Siciński

PB/Uyo W.J\ CHyfiUCj

RENATA KRAN C-TRO K

„Małżeństwa” nieformalne w Szwecji

S ytuacja społeczna w  Szwecji ukazuje, tak  jak  w  krzyw ym  zw ierciadle, układy 
m iędzyludzkie społeczeństwa wysoko rozwiniętego w okresie tzw. postindustrial- 
nym. Prześledzenie tych procesów pozwala także ocenić rozw iązania praw ne, które 
są w ynikiem  dostosowania się kodyfikacji do skom plikowanych sytuacji życiowych.

Otóż w Szwecji tradycy jna insty tucja  m ałżeństw a coraz bardziej się rozluźnia. 
Coraz częściej m am y do czynienia z sytuacjam i, w  których młodzi ludzie zakładają 
tzw. ogniska domowe bez jakichkolw iek uprzednich form alnych ak tów  praw nych.

Jak  w ykazały badania, już w 1970 roku przeszło 100 000 par żyło w  tak i w łaśnie 
sposób. Dziś liczba ta  jest znacznie większa, bo wynosi około 135 000 lub więcej 
p a r  (czyli około 7°/# ogólnej liczby m ałżeństw  w  ogóle).

S tatystyk i w ykazują, że połowa tych związków pow stała dopiero w  ciągu o sta t
nich pięciu lat, w ygląda więc na to, że rozpad ich nie jest zbyt znaczny, aczkolwiek 
jest on niem al dziesięciokrotnie częstszy niż rozpad m ałżeństw  form alnych (10% 
i 1%).

Jak ie  są przyczyny takiego masowego pow staw ania związków ęuasi-m ałżeńskich 
bez przeprow adzania norm alnych form alności ślubnych?

Socjologowie zajm ujący się tą  problem atyką, pracujący zarówno w  K om isji do 
spraw  reform y praw a rodzinnego, jak  i przy instytucjach uniw ersyteckich (Uppsala), 
doszukują się różnych czynników w pływ ających na pow staw anie takich  sytuacji. 
W ym ieniane są przez nich różne argum entacje w  zależności od w ieku p artn e 
rów. Tak więc w  odniesieniu do ludzi młodych, zwłaszcza kształcących się jeszcze, 
m ożna trak tow ać związki nieoficjalne jako pewnego rodzaju m ałżeństw a „na próbę”, 
k tó ra  pozwala zapoznać się zarówno z urokam i, jak  i cieniam i m ałżeństw a, ale bez 
ponoszenia jak iejkolw iek odpowiedzialności za ten  związek. W prak tykow aniu  
tak ie j „próby” pom aga oczywiście zarówno pewność uniknięcia potom stw a (dzięki 
środkom  antykoncepcyjnym ), jak  i pełna zazwyczaj m ateria lna niezależność obu 
stron od siebie. N iew ątpliw ie odgrywa tu  także pew ną rolę czynnik psychologicz
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ny, jak  pragnienie zw iązku wolnego om ijającego u ta rte  szablony, a opartego na 
wspólnych zainteresow aniach, identyczności poglądów i zamiłowań.

Wobec tego że liczba takich związków wciąż rośnie, niektórzy tłum aczą ich po
w staw anie „przyczynam i ideologicznymi”, w yrażającym i się w negacji przez „mło
dych gniew nych” w  ogóle wszelkich tradycyjnych norm  społecznych.

Jeśli chodzi o ludzi starszego pokolenia, często takich, którzy już kiedyś po
zostawali w  zw iązku m ałżeńskim , lecz rozwiedli się lub owdowieli, ponowne za
w arcie zw iązku nieform alnego tłum aczy się m. in. także względami m aterialnym i, 
a więc groźbą u tra ty  świadczeń alim entacyjnych, em erytur lub ren t czy innego 
zaopatrzenia socjalnego, k tóre przysługują wyłącznie osobom sam otnym . Takie 
związki nieform alne stanow ią dość pokaźną ilość.

W iele związków nieform alnych utrzym uje się przez długie lata, partnerzy  m ają 
już dzieci i w rezultacie dochodzi z czasem do zaw arcia przez nich m ałżeństw a. 
Należy tu  zaznaczyć, że w  Szwecji praw o rodzinne nie reguluje insty tucji związków 
nieform alnych. N atom iast istnieje tam  cały szereg przepisów podatkowych, p rze
pisów o pomocy socjalnej, m ieszkaniowych itp., które uzależniają wysokość różnych 
świadczeń, ulg podatkowych, dodatków socjalnych ze strony państw a od sytuacji 
rodzinnej obywateli. Biorą więc one pod uwagę ich współżycie rodzinne, uw zględ
niając tu  również związki nieform alne. Zw raca uwagę, że zespół tych świadczeń 
p referu je niekiedy m ałżeństw a form alne, przeważnie jednak  korzystniej jest dla 
stron pozostawać w  związku niezalegalizowanym  praw nie. Obliczono np., że m ęż
czyzna pracujący na stanow isku ap likan ta sądowego oraz kobieta ze wspólnym  ich 
dzieckiem, studiująca na wyższej uczelni i korzystająca ze stypendium , w  razie 
zaw arcia przez nich m ałżeństw a form alnego stracą miesięcznie ok. 835 koron na 
nie otrzym anych świadczeniach. S tanow i to dość poważną sumę, bo odpow iadającą 
kosztom u trzym ania jednej osoby.

Jak  w idzim y więc, zespół przysługujących świadczeń socjalnych jest często czyn
nikiem ham ującym  zaw arcie form alnego związku małżeńskiego i sk łaniającym  do 
życia w  zw iązku niezalegalizowanym. Z drugiej jednak  strony są również inne 
względy m ateria lne, k tóre (np. dziedziczenie spadku po partnerze, możność uzyska
nia ren ty  wdowiej, uzupełniającej itp.), przem aw iają za związaniem  się stron węzłem 
legalnym.

Reasum ując, należy stw ierdzić, że w ykazana przez badania w spom nianych wyżej 
insty tucji liczba rozpadających się związków nieform alnych, wynosząca 10’/o w  sto 
sunku do w szystkich istniejących takich związków, nie jest liczbą wysoką i św iad
czy raczej o ich względnej trw ałości w  Szwecji. Należy także dodać, że w skutek 
rozpow szechnienia takich związków opinia publiczna niem al przyw ykła już do nich, 
nie w zbudzają one żadnej sensacji i mimo pewnej niechęci, głównie osób o zapa
tryw aniach  konserw atyw nych, są one właściwie tolerowane bez przeszkód. Jest/ to 
tym bardziej zrozumiałe, że panująca w  Szwecji religia p rotestancka trak tu je  m a ł
żeństwo m niej rygorystycznie niż katolicka, uw ażając je  za rem edium  peccati, czyli 
za sui generis lekarstw o przeciw  grzechowi, którego nie da się uniknąć.

Tak więc opisane tu  coraz liczniejsze stosunki niezalegalizowane mogłyby dalej 
istnieć n ie jako  na m arginesie praw odaw stw a, gdyby nie mnożące się coraz bardziej 
sy tuacje konfliktow e pow stające w łaśnie na gruncie takich związków m iędzyludz
kich. A konflik ty  te pojaw iają się zarówno w  okresie trw an ia  tych związków jak  
i przede w szystkim  w  w ypadku ich rozkładu oraz dotyczą sam ych osób zain tereso
w anych i dzieci zrodzonych w  tych niezalegalizowanych związkach. W okresie 
trw an ia  owych związków mogą w ystąpić różnego typu sytuacje konfliktow e, jak  
np. niezgoda co do wysokości w kładów  na utrzym anie domu, k tó re  każdy z p a r tn e 



N r 12 (216) „M ałżeństwa” nieform alne w  Szw ecji 103

rów  obowiązany jest świadczyć. W w ypadku zaś ich rozpadu mogą pow stać spory 
co do podziału wspólnego dorobku w  postaci ruchomości i nieruchomości. Otóż u s ta 
w odaw ca takich rodzących się spraw  na tle związków nieform alnych nie reguluje. 
P onadto  w razie naturalnego rozw iązania takiego stadła przez śm ierć jednego 
z partnerów  brak  jest również przepisów  o dziedziczeniu spadku (w b rak u  te s ta 
m entu) przez pozostałego przy życiu partnera .

Należy jednak  zaznaczyć, że praw a dzieci ze związków nieform alnych są zrów 
nane z praw am i, jak ie  przysługują dzieciom ze związków m ałżeńskich. Również 
praw o do m ieszkania po rozpadzie zw iązku zrów nane jest odpowiednim i przepisam i 
z p raw am i przysługującym i małżonkom form alnym .

Z powyższego w idać więc, że uregulow ania prawnego w ym agają tak ie spraw y, 
jak  podział m ajątku, spadki, ren ty  wdowie uzupełniające, a w  niektórych w ypadkach 
rów nież spraw a alim entacji opuszczonej strony związku w  razie jej niezdolności 
do samodzielnego życia. Bardzo trudnym  zagadnieniem  będzie tu ta j w  ogóle zde
finiow anie tego, co to jest związek „m ałżeński” nieform alny, jak ie pow inien mieć 
cechy i funkcje, żeby go można było w św ietle p raw a trak tow ać jako coś wiążącego, 
a nie jako efem eryczny kon tak t dwojga ludzi.

Ze względu na b rak  uregulow ania praw nego spraw  konfliktow ych na tle zw iąz
ków  nieform alnych pojaw ia się potrzeba stw orzenia przepisów  praw a, k tóre by 
uporządkow ały ten problem . Jednakże wśród praw ników  szwedzkich zajm ujących 
się praw em  rodzinnym  istn ieją  rozbieżności poglądów na m etodę postępow ania 
w  om awianych spraw ach. Wszyscy zgadzają się, że w związku nieform alnym  jest 
bardzo niekorzystna — w razie rozpadu takiego związku — sy tuacja kobiety, za j
m ującej się wyłącznie domem, wychowaniem dzieci, często nie m ającej przygoto
w ania zawodowego. Toteż większość praw ników  jest za pełnym  zrów naniem  sk u t
ków praw nych m ałżeństw a i skutków  związku nieform alnego, zwłaszcza gdy ten 
o sta tn i trw a dłuższy okres. Przeciwnicy jednak  podobnego rozw iązania uw ażają 
tak ie  posunięcie za niesłuszne, ponieważ, zdaniem  ich, partnerzy  ze związków n ie
form alnych z rozm ysłem  jakoby w ybierają wolną form ę współżycia, aby uniknąć 
więzów związku formalnego.

Niektórzy specjaliści z dziedziny praw a rodzinnego uw ażają, że w  danej spraw ie 
należy wzmóc w śród społeczeństwa uświadom ienie praw ne i propagować hasła, 
żeby strony już w początkowej fazie współżycia regulow ały konsekw encje ew en tu 
alnego rozpadu związku w ram ach indyw idualnej umowy. Ale tu  rodzą się w ą tp li
wości, czy strona dążąca do tak iej umowy zdoła nakłonić do niej stronę przeciw ną. 
Ponadto  m etoda umów indyw idualnych mogłaby się przyjąć wśród wąskiego kręgu 
osób bardziej wykształconych, świadomych problem ów współżycia między dwojgiem 
ludzi. Z tego względu nie mogłaby ona być trak tow ana jako uniw ersalna.

W każdym razie należy stw ierdzić, że masowość w ystępow ania związków n ie fo r
m alnych zmusi w niedalekiej przyszłości praw ników  szwedzkich do stw orzenia 
przepisów  regulujących konflikty powstałe na tle takiego współżycia. Treść ich 
będzie uzależniona od przepisów m ajątkow ych z dziedziny praw a m ałżeńskiego, 
które teraz są w opracowaniu w Komisji do spraw  reform y praw a rodzinnego. 
P raw dopodobnie obowiązująca zasada podziału na połow7ę wspólnego m ają tku  roz
wodzących się m ałżonków nie utrzym a się nadal, jako nie zawsze spraw iedliw a. 
W płynie to na rodzaj uregulow ania sytuacji w ynikłych również w zw iązkach n ie 
form alnych. Chodzić będzie także o uniknięcie dyskrym inacji praw nej słabszego 
z partnerów , najczęściej kobiety. W ydaje się, że kobieta, k tóra pracow ała we w spól
nym  domu, w ychow yw ała dzieci i czyniła to przez dłuższy czas, nie posiadając 
żadnego zawodu i nie mogąc go zdobyć ze względu na przeszkody zw iązane z tym i
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zajęciami, będzie m iała praw o do pobierania alim entów  od swego p a rtn e ra  ze związ
ku nieform alnego, jeżeli związek ten ulegnie rozpadowi. Możliwe, że przepisy będą 
przew idyw ały przyznanie jej alim entów  na okres potrzebny do w yuczenia się ja 
kiegoś zawodu, który by jej zapew nił w  przyszłości utrzym anie. Oczywiście roz
w iązania takie mogą liczyć na realizację tylko w tedy, gdy wśród legislatorów  prze
waży zasada zrów nania pod względem praw nym  obu rodzajów  związków.

Należy tu  jeszcze wspomnieć, że p arlam en t szwedzki już w  roku 1973 uchwalił 
ustaw ę znacznie upraszczającą zaw arcie i rozwiązanie związku małżeńskiego, by 
w  ten sposób zachęcić obyw ateli do zaw ierania związków form alnych. Poza tym 
jednak  praw odaw stw o szwedzkie odnosi się z całkow itym  liberalizm em  do zagad
nień współżycia płci, trak tu jąc  je  jako sferę podlegającą indyw idualnej decyzji 
poszczególnych jednostek.

Najbliższa przyszłość pokaże, w jakim  kierunku  potoczą się prace nad przedsta
wioną tu  sytuacją. Będą to na pewno rozw iązania prototypow e, gdyż dotychczas 
żaden inny k raj skandynaw ski nie opracow ał praw nego sta tusu  związków m ałżeń
skich niezalegalizowanych.

W ydaje się, że uwagi powyższe w arte  są przem yślenia również w  Polsce w  okre
sie opracowyw ania nowego kodeksu rodzinnego, aczkolwiek u nas m ają one raczej 
charak ter futurologiczny.

/1 n HOk/1 T C  R A  Z .A  G R A N I C Ą

Zjazd adwokatury austriackiej

W m aju bieżącego roku odbył się w W iedniu Zjazd A dw okatury A ustriackiej 
(österreichischer A nw altstag  1975). Był to zjazd przedstaw icieli całej adw okatury  
austriackiej oraz licznych delegacji z innych państw  europejskich.

Tem atem  wiodącym było zagadnienie pozycji adw okatury  w  nowoczesnym spo
łeczeństwie. W czasie trzydniowych obrad w ystąpiło dwudziestu pięciu referentów . 
R eferaty zostały opracowane w  form ie pisem nej. W ydano je  w  dwóch tomach. 
Wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzym ali to  interesujące opracowanie.

O brady Zjazdu od drugiego dnia odbywały się w komisjach. W pierwszej kom i
sji om awiano takie tem aty, jak: adw okat w  pracach parlam entarnych , adw okat 
jako pracownik naukow y, problem atyka upadłości, k u rate la , adw okat jako biegły 
sądowy, doskonalenie praw odaw stw a, opiniodawcza praca rad  adw okackich przy 
tw orzeniu nowych przepisów  praw nych, m iędzynarodow a pomoc sądowa, adw oka
tu ra  w  pogoni za praw dą, adw okat w  sztuce i poezji. W drugiej kom isji omawiano 
równie ciekawe tem aty. Z ważniejszych należy wymienić: praw otw órcza działal
ność adw okatury, um owa z klientem  w zakresie honorarium , działalność adw oka
tów  w  spraw ach zagranicznych, nowe ustaw odaw stw o karne, zwalczanie tajnego 
poradnictw a, sądownictwo polubowne, spółki handlowe, praw o kartelow e.

Wobec tego że do każdego tem atu  zgłaszało się w ielu dyskutantów , w prow a
dzono proceduralną innowację. M ianowicie każdy dyskutan t m iał praw o tylko do 
dziesięciominutowego przemówienia. U spraw niło to w  sposób znakom ity p rze
bieg obrad.

Poza obradam i kom isyjnym i odbywały się obrady plenarne. Om awiano tu  tem a
tykę węzłową dla działalności adw okatury. Okazało się, że adw okatura austriacka  
żyje podobnym i problem am i co nasza. Jednym  z najbardziej dyskusyjnych tem a


