
Wady i zalety konkubinatu

Coraz więcej par rezygnuje z zawierania małżeństwa i decyduje się na prowadzenie
gospodarstwa  domowego  i  wychowanie  wspólnego  potomstwa  w  związkach
nieformalnych,  czyli  w  konkubinacie.  Założenie  takiego  związku  nie  wymaga
podpisywania  żadnych  dokumentów  ani  rejestracji  w  jakimkolwiek  urzędzie.
Konkubenci mogą wspólnie zamieszkiwać i wychowywać dzieci. Rozwiązanie związku
nieformalnego jest  zdecydowanie prostsze niż  związku małżeńskiego i  nie  wymaga
żadnych  formalności.  Osoby  żyjące  w  konkubinacie  muszą  sobie  jednakże  zdawać
sprawę z tego, że polskie prawo nie traktuje ich na równi z małżonkami. Partnerzy nie
mogą  na  podobnych  do  małżonków  zasadach  dziedziczyć  po  sobie,  gromadzić
wspólnego majątku czy adoptować dzieci. Różnice dostrzegalne są również przy okazji
dokonywania rozliczeń podatkowych czy zaciąganiu zobowiązań finansowych. 

Zewnętrznym  przejawem  związku  w  przypadku  małżeństwa  jest  między  innymi
noszenie  wspólnego  nazwiska.  Żyjący  w konkubinacie  partner  nie  może  natomiast
nosić  nazwiska  drugiego  partnera.  Jedyną  drogą  jest  zmiana  nazwiska  w  trybie
administracyjnych,  ale  nie  jest  to  proste.  Przepisy  umożliwiają  bowiem  zmianę
nazwiska  tylko  z  ważnych powodów, jak posiadanie  nazwiska  ośmieszającego  albo
nielicującego z godnością człowieka. 

Między  partnerami  żyjącymi  w  konkubinacie  nie  powstaje  ustrój  majątkowej
wspólności  ustawowej.  W przypadku małżeństwa  wspólność  ustawowa rodzi  się  w
chwili  zawarcia związku małżeńskiego i  obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w
czasie jego trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. I tak do majątku
wspólnego  należy  wynagrodzenie  za  pracę,  dochody  z  prowadzonej  działalności
gospodarczej oraz nabyte ruchomości i nieruchomości. Natomiast dla osób żyjących w
związkach partnerskich nie zostało przewidziane w polskim prawie żadne szczególne
uregulowanie  kwestii  majątkowych.  Oznacza  to,  że  partnerzy  nie  mają  wspólnego
majątku. Każdy z nich pracuje i dorabia się na własny rachunek. Zatem nabyte w czasie
trwania związku przedmioty majątkowe należą tylko do jednego z partnerów,  co  w
przypadku  zakończenia  związku  może  rodzić  spór.  Jeżeli  zaś  partnerzy  zakupią
mieszkanie czy samochód, to powstanie między nimi współwłasność podobna do tej,
która występuje między obcymi dla siebie osobami. 

Także  prawo  spadkowe  nie  reguluje  kwestii  wzajemnego  dziedziczenia  między
partnerami.  Jeżeli  chcą  oni  pozostawić  sobie  w  spadku  określone  przedmioty
majątkowe, muszą powołać partnera do dziedziczenia w testamencie,  a więc uczynić
kroki w tym kierunku jeszcze za życia. Niewydziedziczeni skutecznie najbliżsi krewni
zmarłego zachowują mimo to prawo do otrzymania zachowku od partnera będącego
spadkobiercą zmarłego. 

Na  osobach  żyjących  w  związkach  partnerskich  nie  ciąży  wzajemny  obowiązek
alimentacyjny.  Prawo nie  nakazuje  im wzajemnie  sobie  pomagać  zarówno w czasie
trwania  konkubinatu,  jak  i  po  jego  rozpadzie.  Były  partner  nie  może  domagać  się
wsparcia  finansowego  nawet  po  ustaniu  wieloletniego  związku  i  znacznym
pogorszeniu się jego sytuacji finansowej. 



Dziecko  urodzone  ze  związku  nieformalnego  ma  status  dziecka  pozamałżeńskiego.
Partner kobiety nie nabywa automatycznie praw ojcowskich po urodzeniu się dziecka,
ale musi je uznać przed kierownikiem stanu cywilnego. Dodatkowe oświadczenie musi
też złożyć matka dziecka, aby potwierdzić, że partner jest ojcem dziecka. 

Dzieci  urodzone ze związków partnerskich mają identyczne prawa jak dzieci,  które
urodziły się w wyniku pożycia małżeńskiego. Rodzice powinni dostarczać im środków
utrzymania i  sprawować nad nimi opiekę.  Dzieci  te mogą nosić nazwiska rodziców,
dziedziczyć po nich w takich samych udziałach jak dzieci pochodzące z małżeństwa, a
sąd może im przyznać alimenty od uchylającego się od łożenia na utrzymanie ojca lub
matki. Rodzice dziecka mają obowiązek partycypowania w kosztach jego utrzymania i
wychowania niezależnie od tego, czy urodziło się ono w czasie trwania konkubinatu,
czy krótkotrwałego związku jego rodziców. Obowiązek ten obciąża oboje rodziców do
czasu, kiedy dziecko się usamodzielni, co wbrew obiegowej opinii nie jest tożsame z
ukończeniem przez nie 18. roku życia. 

Niezależnie od tego, czy dziecko zostało poczęte i zrodzone ze związku małżeńskiego
czy partnerskiego, obojgu rodzicom z mocy ustawy przysługuje władza rodzicielska. To
zespół  praw  i  obowiązków  rodziców  względem  dziecka,  obejmujących  całokształt
spraw  dziecka  i  pieczę  nad  jego  osobą,  zarząd  jego  majątkiem  oraz  jego
reprezentowanie. Władza rodzicielska nie wygasa nawet wtedy, gdy związek partnerski
rozpadł się i rodzice dziecka nie mieszkają już razem. W takim wypadku często sąd
określa sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, tak aby uregulować najważniejsze
kwestie dotyczące dziecka i rozwiązać spory. 

Osoby  żyjące  w  związkach  partnerskich  nie  mogą  wspólnie  adoptować  dziecka.
Zgodnie  z  polskim  prawem  przysposobić  je  wspólnie  mogą  tylko  małżonkowie.
Dozwolone  jest  natomiast  przysposobienie  dziecka  jednego  z  partnerów  przez
drugiego z partnerów. 

Na  gruncie  prawa  karnego  osoby  żyjące  w  związkach  partnerskich  o  charakterze
konkubinatu mają prawa podobne do małżonków. Zgodnie z kodeksem karnym osoba
pozostająca  we  spólnym  pożyciu  jest  uznawana  za  osobę  najbliższą,  podobnie  jak
małżonek i w związku z tym konkubentowi przysługuje prawo do odmowy składania
zeznań lub odpowiedzi na poszczególne pytania w postępowaniu karnym toczącym się
przeciwko drugiemu konkubentowi. 

Osoby  pozostające  w  nieformalnym  związku  partnerskim  nie  odpowiadają  za
zobowiązania  zaciągnięte  przez  każdego z  partnerów oddzielnie.  Odpowiedzialność
taka istniej tylko w przypadku, gdy konkubenci wspólnie zaciągną pożyczkę, przez co
stają się dłużnikami solidarnymi, bądź gdy jeden udzieli poręczenia za zobowiązania
drugiego.

Wreszcie  najbardziej  medialna  kwestia  dotycząca  związków  nieformalnych,  czyli
prawo do informacji o stanie zdrowia chorego partnera. Zgodnie z polskim prawem to
pacjent decyduje o tym, komu poza nim zostaną przekazane informacje o jego stanie
zdrowia.  Pacjent  może  wskazać  jakąkolwiek  osobę  –  także  tę,  z  którą  pozostaje  w
nieformalnym  związku  –  jako  uprawnioną  do  pozyskania  informacji  o  stanie  jego
zdrowia. Stosowne upoważnienie powinno być wyrażone na piśmie. Pacjent za życia
może  też  wskazać  osobę,  z  którą  pozostaje  w  nieformalnym  związku,  jako
upoważnioną do dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku jego śmierci. 



Po śmierci jednej z osób pozostających w nieformalnym związku drugi partner nie ma
prawa do renty rodzinnej, jest natomiast uprawniony do zasiłku pogrzebowego, jeżeli
to on pokrył koszty pogrzebu. 

Jak wynika z powyższego, konkubinat – jak wszystko inne – ma swoje plusy i minusy. 
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