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Artykuł opisuje tło i proces tworzenia radzieckiego (ukraińskiego) prawa 
małżeńskiego i rodzinnego. Biorąc pod uwagę charakterystykę prawa mał-
żeńskiego i rodzinnego w ZSRR w fazie wczesnej i późnej, ujawnia sprzeczne 
i instrumentalne podejście we wszystkich etapach rozwoju, a w konsekwencji 
ideologiczne sprzeczności we współczesnym ustawodawstwie ukraińskim.

Słowa kluczowe: instrumentalizm, utylitaryzm, prawo rodzinne, konser-
watywne i liberalne podejście.

W ciągu ostatnich pięciu lat na Ukrainie narasta dyskusja na temat zjawiska 
homoseksualizmu, polityki równości płci i ochrony rodziny przed destrukcyj-
nymi wpływami (należy powiedzieć, że w ukraińskiej świadomości zjawiska 
te są ze sobą powiązane). Warto podkreślić, że dyskusje te spowodowane 
są względami natury politycznej. Podejmowanie tematu ochrony rodziny 
w większości przypadków ma przede wszystkim charakter medialny i ma na 
celu odwrócenie uwagi od innych aktualnych problemów. Jednakże deklara-
cja europejskiej orientacji Ukrainy wymaga w pewnym stopniu postępowania 
zgodnego z normami i prawami, które są przyjęte w ogólnym prawodawstwie 
Unii Europejskiej. Ponadto ukraińskie ustawodawstwo bezpośrednio uznaje 
wyższość prawa międzynarodowego nad krajowymi dokumentami prawny-
mi w przypadku ich ratyfikacji. Skoro ukraińskie społeczeństwo i rząd nie 
są zainteresowane rozszerzeniem swobód obywatelskich swoich obywateli, 
zatem niedopuszczalna jest prawna stygmatyzacja z powodu orientacji sek-
sualnej. Ustawa Ukrainy „O zmianie niektórych aktów prawnych o ochronie 
praw dzieci w bezpiecznej przestrzeni informacyjnej” nr 8711 z 20.06.2011 r., 
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przyjęta przez Radę Najwyższą w pierwszym czytaniu i krytykowana przez 
społeczeństwo i wspólnotę międzynarodową, ma na celu nie ochronę rodziny, 
a przedwyborczy populizm, bo nie można zaczynać wspierania rodziny od 
stygmatyzacji pewnych grup ludzi. Jednocześnie omawiane zmiany legisla-
cyjne według opinii ekspertów potwierdzają już istniejące ustawodawstwo 
Ukrainy, które gwarantuje ochronę rodzin i dzieci. Zarządzenie opiera się na 
fakcie, że obecne ustawodawstwo Ukrainy już zawiera ramy prawne przeciw 
propagandzie (czyli rozpowszechnianiu niektórych informacji w celu wywar-
cia wpływu na opinię publiczną) homoseksualizmu. W opinii rządu każdy 
produkt, który promuje homoseksualizm, mieści się w pojęciu bardziej ogól-
nym – „produkcja pornograficzna” lub „produkcja o charakterze seksualnym”. 
Zgodnie z artykułem 2 ustawy Ukrainy „O ochronie moralności publicznej”: 
„produkcja i handel w jakiejkolwiek formie pornograficznych produktów na 
Ukrainie, są zabronione”1.

Innymi słowy, według dyrektora Departamentu Ekspertów Rady Najwyż-
szej, obecne ustawodawstwo Ukrainy już i tak jest opiekunem rodziny i pa-
triarchalnych wartości, które zostały docenione przez ukraińskich prawodaw-
ców. Biorąc to pod uwagę, należy szczególnie rozpatrzyć historię powstawania 
i rozwoju prawa rodzinnego Ukrainy. Ponieważ na Ukrainie wielokrotnie 
występowały skandale o charakterze seksualnym, konieczne jest zrozumienie, 
czy ukraińskie ustawodawstwo promuje tradycyjne wartości, czy jest raczej 
liberalne? Jaki charakter ma prawo rodzinne?

Mówiąc o historii prawa małżeńskiego i prawa rodzinnego na terytorium 
współczesnej Ukrainy, należy wyróżnić kilka etapów jego rozwoju i scharak-
teryzować je na podstawie następującej klasyfikacji: liberalny – uchwała i re-
gulacja stosunków rodzinnych ma charakter prywatny, a państwo interweniuje 
tylko na żądanie kogoś z rodziny, konserwatywny – państwo jest opiekunem 
rodziny i bardzo wspiera ją ze względów prokreacyjnych.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z rodziną, która ma na celu 
stworzenie wspólnoty, działającej w interesie własnego komfortu, świadomej 
własnej wartości i wolności. Historycznie ta forma relacji w rodzinie faktycz-
nie działa od czasu Imperium Rzymskiego, została zapisana w prawie kano-
nicznym z czasów papieża Grzegorza IV, natomiast prawne uznanie równości 

1 Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний про-
стір)» (реєстраційний № 8711) // dostęp: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=40734. 
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stron w małżeństwie miało miejsce dopiero po Rewolucji Francuskiej2. W rze-
czywistości, uznanie równości stron w małżeństwie i wszelkie wsparcie tej 
równości ma miejsce w ostatnich trzydziestu latach.

Konserwatywna wizja wartości rodzinnych ma korzenie prokreacyjno-
-biologiczne. Wartość rodziny polega na urodzeniu dziecka, ponieważ tylko 
rodzina może zapewnić narodzenie, a więc zwiększenie liczby obywateli 
(jeżeli rodzina będzie wychowywać dzieci jako lojalnych obywateli, wartość 
tej rodziny będzie jeszcze wyższa). Jednak według poglądu konserwatywnego 
rodzenie dzieci nie jest czymś prywatnym, jest to raczej obowiązek, naturalny 
wynik małżeństwa. Natomiast, gdy mówimy o prokreacji jako jedynej funkcji 
rodziny, mamy do czynienia z wulgarną interpretacją konserwatywnego widze-
nia rodziny, które może być klasyfikowane jako skrajny przejaw patriarchalnej 
wykładni lub utylitarna interpretacja rodziny. 

Przed rokiem 1917, a dokładniej do Rewolucji Październikowej, małżeń-
skie prawodawstwo Imperium Rosyjskiego było bardzo regresywne. Mał-
żeństwa były dozwolone jedynie pomiędzy osobami tej samej religii. Często 
prawo obowiązywało w jednym kierunku, prawosławny nie mógł przechodzić 
na religię swego wybrańca, ale przejście współmałżonka na prawosławie było 
uważane za dobre. Warto zauważyć, że wszystkie sprawy małżeńskie były za-
łatwiane wyłącznie przez sądy religijne, w Imperium nie istniały mechanizmy 
społecznego wpływu na rodziny. Art. 107 prawodawstwa Imperium Rosyj-
skiego zmuszał żonę do posłuszeństwa mężowi, aby okazać mu „największą 
przychylność”. Ten artykuł był punktem wyjściowym w kwestii regulacji sto-
sunków rodzinnych. Podporządkowanie żon w Rosji miało wpływ na kwestię 
miejsca zamieszkania małżonków. „Żona ma iść za mężem” – zobowiązał art. 
103 prawodawstwa, a kiedy odważyła się zostawić męża z powodu niemożli-
wości dalszego współżycia, to mogła (na życzenie męża) być siłą zmuszona do 
powrotu, nawet z pomocą policji. Pełnienie przez mężatki funkcji społecznych 
również zależało od małżonka, bez którego zgody żona, na przykład, nie mogła 
podjąć pracy. Szczególnie trudna była sytuacja kobiet na obrzeżach Imperium 
Rosyjskiego, gdzie były sprzedawane jak niewolnice przez swoją rodzinę. For-
malnie przedrewolucyjne prawodawstwo zalecało rozdzielczość majątkową. 
W art. 109, t. X, część 1 U. stwierdzono, że małżeństwo nie jest podstawą 
do ustanowienia wspólnej własności, że każdy może posiadać swoją własność 
i zachować prawo jej posiadania i nabywania, a zgodnie z art. 114 małżonek 
lub małżonka ma prawo do sprzedaży zastawu lub innego dysponowania swą 

2 G. Vigarello, Historia gwałtu od XVI do XX wieku, Warszawa 2010, s. 205.
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własnością, niezależnie od woli drugiego. Tak zwana polityka rodzinna Im-
perium może być skrajnym przejawem patriarchatu; jednocześnie pozwalała 
ona na swobodę seksualną elit. O niesamowitej ilości kochanek hrabiego Lwa 
Tołstoja napisano wiele tekstów, o zjawisku utrzymanek czytamy nie tylko 
w literaturze wspomnieniowej XIX wieku, ale też w powieści Fiodora Dosto-
jewskiego i Lwa Tołstoja.

Ze względu na ograniczające przepisy i jednoczesną swobodę elit, jednym 
z pierwszych dekretów po Rewolucji Październikowej 1917 roku było ogło-
szenie świeckich zasad zawierania małżeństwa na terenach kontrolowanych 
przez bolszewików. 18 i 19 grudnia 1917 r. Centralny Komitet Wykonawczy 
i Sovnarkom z RFSRR (Rada Ludowych Komisarzy Rosji Sowieckiej) wydały 
dekrety „O ślubie cywilnym, dzieciach i o wprowadzeniu ksiąg stanu cywilne-
go” i „O rozwodzie”, które zapoczątkowały nowy rodzaj prawa, gdzie kobieta 
i mężczyzna mają równe prawa zawierania małżeństwa i rozwodu. Bardziej 
liberalna, ale w realiach historycznych tego czasu naprawdę rewolucyjna 
i anarchistyczna ustawa została przedstawiona w folklorze z tego czasu w na-
stępujący sposób:

„Władza radziecka -
Męża się nie boję.
Jeśli źle będziemy żyli -
Weźmiemy rozwód”3.
Jednakże rewolucyjna praktyka w 1918 r. poszła jeszcze dalej – we Włodzi-

mierzu został wydany dekret, zgodnie z którym kobiety podlegały nacjonaliza-
cji. „Po osiągnięciu 18 lat każda dziewczyna stawała się własnością państwa. 
Każda kobieta, która miała 18 lat i nie była w związku małżeńskim, pod ciężką 
karą była zobowiązana do rejestracji w biurze «wolnej miłości» na komisaria-
cie kontroli. Każda zarejestrowana w biurze «wolnej miłości» w wieku 19-50 
lat ma prawo wybrać kolegę-męża... mężczyźni mieli prawo wybierać wśród 
kobiet w wieku 18 lat. Wybór małżonka mógł mieć miejsce raz w miesiącu ... 
mężczyźni w wieku 19 do 50 lat mieli prawo wyboru kobiet zarejestrowanych 
w biurze, nawet bez ich zgody, ze względu na interes państwa. Dzieci, które 
pochodziły z tych związków musiały przejść na własność Republiki”4. Warto 
podkreślić, że ten dekret nacjonalizuje nie tylko kobiety, ale i dzieci urodzone 
przez te kobiety. Mężczyźni, zgodnie z tym dekretem są uprzywilejowani: oni 

3 Н. Б. Лебина, М. В. Шкаровский, Проституция в Петербурге (40-е гг. XIXв. 
-40-е гг. XXв.). М., Прогресс-Академия, 1994 – С. 224, s. 196.

4 Tamże, s. 68.
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nie muszą pytać o zgodę potencjalnych partnerek z biura „wolnej miłości”. Ko-
biety w wieku 18-19 lat w ogóle były pozbawione jakichkolwiek możliwości 
wpływu na swoje życie: w tym okresie życia służyły wyłącznie do zaspokoje-
nia seksualnych potrzeb mężczyzn. 

Projekt Włodzimierski miał przede wszystkim charakter prokreacyjny, po-
nieważ umożliwiał przekazanie materiału genetycznego partnerkom i zapew-
niał współżycie we wszystkich fazach cyklu miesięcznego kobiety. W związku 
z powyższym, w celu zwiększenia przyrostu naturalnego, kobiety w wieku od 
18 do 19 lat, a więc w okresie najbardziej sprzyjającym do urodzenia, nie po-
trzeba było pytać zgodę na współżycie.

Należy podkreślić, dlaczego ten dokument nie nacjonalizuje wszystkich 
kobiet, ale tylko w pewnym wieku i dlaczego opieka państwa odnosi się tylko 
do dzieci urodzonych ze związków, które miały miejsce dzięki działalności 
biura „wolnej miłości”. Prawdopodobnie ten dekret przewidywał stopniowe 
przejście do tak zwanej wolnej miłości wolnych jednostek w nowym społe-
czeństwie oraz przewidywał opór, z którym mógłby spotykać się w bardzo 
patriarchalnym społeczeństwie, które zostało zbudowane na monogamicznej 
wielopokoleniowej rodzinie. Przy skutecznej działalności biura autorzy liczyli 
na postępującą nacjonalizację mężatek, dlatego ten proces przebiegał nie me-
todą rewolucyjną, ale metodami reformatorskimi, skoro patriarchalność społe-
czeństwa nie pozwalała dokonać tego szybciej (dzieci urodzone z małżeństwa 
nie były nacjonalizowane, gdyż ich rodzice wykonywali obowiązki wobec 
państwa).

Warto spojrzeć na ten dokument od strony praw, które nadaje się obu 
płciom. Tak więc mężczyźni nie rejestrują się w biurze „wolnej miłości”, tyl-
ko korzystają z niego, prawo to otrzymują wszyscy mężczyźni bez żadnych 
ograniczeń. Kobiety mają prawo wyboru tylko partnerów, zarejestrowanych 
w „biurze”. Mężatki są całkowicie wyeliminowane, ale żonaty mężczyzna ma 
prawo do jakiejkolwiek kobiety z „urzędu”, również swojej żony, i nie ponosi 
osobistej odpowiedzialności za dzieci urodzone z tych związków, które miały 
miejsce za pośrednictwem „biura”.

Trudno znaleźć inną interpretację dekretu niż męski szowinizm. Ustawa 
gwarantowała mężczyznom ochronę własnej żony od jakiegokolwiek inge-
rencji, a samotna kobieta zdegradowana została do roli maszyny, która miała 
zaspokajać potrzeby mężczyzn i rodzić dzieci. Poza tym mężczyzna był zwol-
niony z opieki nad dziećmi, bo one przechodziły na własność państwa. Miał 
tylko obowiązek wychowywania dzieci urodzonych w małżeństwie.

[5]
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Jednakże oprócz przypadku włodzimierskiego były inne. Tak na przykład 
gazeta „Wolna Rosja” umieściła ogłoszenie dekretu przez anarchistów Sara-
towa o nacjonalizacji kobiet w wieku od 17 do 32 lat – na podstawie potwier-
dzenia robotniczego pochodzenia każdy mężczyzna miał prawo korzystać 
z kobiet, przy wzniesieniu opłaty w fundusz socjalny. Trzeba zauważyć, że na-
cjonalizowano wszystkie kobiety bez wyjątku i wypłacano im raz w miesiącu 
pensje za ich wykorzystanie.

Niezależnie od tego, że jeden z dokumentów przypisuje się anarchistom, 
oba są dostosowane do idei feministki bolszewickiej, A. Kołłontaj: jej zda-
niem w przyszłości w społeczeństwie komunistycznym rodzina zniknie jako 
zjawisko, ponieważ nie będzie potrzebna ze względu na zmniejszenie jej eko-
nomicznej i wychowawczej funkcji. Równi wobec prawa kobiety i mężczyźni 
będą wchodzić w wolne związki koleżeńskie5.

Oficjalnie propagowano liberalne praktyki małżeńskie i rozwody: według 
scenariusza filmu z 1939 roku młody nauczyciel, S. Gerasimow, po pocałunku 
z dorosłą uczennicą z kołchozu Grunią, w ten sam dzień proponuje jej:

„Szczepan: Chodźmy, Gruniu, jeszcze nie późno…
Grunia: Ale gdzie, panie Szczepanie?
Szczepan: Szybko do rady wsi i koniec sprawie.
Grunia: A dlaczego do rady wsi?
Szczepan: Ożenić się, dlatego!”
M. Zoszczenko w opowieści „Wesele” (1927 r.) tak opisuje małżeństwo: 

„Zapoznali się. Pochodzili razem i tak wszystko poszło szybko u nich i bez 
kłopotów, to na drugi dzień Wołodia Zavitushkin oświadczył się.

Ona na drugi dzień zgodziła się, na trzeci dzień poszli i ożenili się.
Następnego dnia Wołodia Zawituszkin poszedł po pracy do pałacu ślubów 

i został rozwiedzionym. Tam nawet nie byli zaskoczeni.
- No, nic – mówią – zdarza się!
I dali rozwód”.
Te literackie opisy najlepiej obrazują codzienność ówczesnego społeczeń-

stwa. Rodzina, która była podstawą społeczeństwa, nie tylko ze względu na 
czynniki ekonomiczne i socjalizację pierwotną, ale również ze względu na 
duży wpływ cerkwi prawosławnej, w ciągu kilku lat zmieniła się całkowicie 
na sojusz umowny w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych (głównie męż-
czyzny).

5 А.М. Коллонтай, Избранные статьи и речи / А.М. Коллонтай. – М., 1972. – 
С.430, s. 87.
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22 października 1918 r. został wydany pierwszy kodeks rodzinny: „Kodeks 
aktów stanu cywilnego, małżeństwa, rodziny i opiekuńcze prawo RFSRR”. 
Ten kodeks został faktycznie skopiowany przez inne republiki radzieckie 
jako ustalenie władzy radzieckiej. Zabezpieczenie swobody ślubu i rozwodu 
uczyniło małżeństwo z jednej strony niestabilnym, ale też postawiło kobietę 
na równi z mężczyzną i uczyniło z niej realny podmiot prawa małżeńskiego.

Dekret Komisarzy Ludowych Ukrainy „O ślubie cywilnym i o księgach 
stanu cywilnego” z 20 lutego 1919 r. dubluje stanowisko Rosji i wprowadza 
zasady społeczne przy zawarciu małżeństwa na terytorium współczesnej 
Ukrainy. Zostały zdefiniowane podstawowe warunki zawierania małżeństwa. 
Przede wszystkim jest to zasada wolności i dobrowolności małżeństwa. Usu-
nięto ograniczenia religijne zawierania małżeństwa oraz ułatwiono tryb reje-
stracji państwowej małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

Nadając obowiązek państwowej rejestracji małżeństwa, dekret z 20 lutego 
1919 r. nic nie powiedział na temat faktycznego małżeństwa. Należy podkre-
ślić, że ustawodawstwo Rosji Radzieckiej zostało skopiowane z drobnymi niu-
ansami w republikach radzieckich, więc prawodawstwo Ukrainy Radzieckiej 
było faktycznie identyczne (później została wprowadzona praktyka przyjęcia 
dekretów sowieckich i ich dublowanie przez poszczególne Republiki Radziec-
kie).

Należy podkreślić, że dekrety te faktycznie złamały wielowiekowe tradycje 
małżeństwa i przekształciły małżeństwo o charakterze społecznym w prywatną 
sprawę. Praktyka ta doprowadziła do ogromnego wzrostu liczby rozwodów, 
dzieci pozamałżeńskich i dzieci bezdomnych (także w rosnącej liczbie dzieci 
ulicy na skutek wojny w latach 1917-23). Pierwszy Kodeks Rodzinny Ukrainy 
w 1919 r. nie został wprowadzony w życie z powodu wojny, ale ma znaczenie 
historyczne jako pierwsza próba legislacyjnego wyswobodzenia kobiety.

Natomiast Kodeks Rodzinny z 1926 roku jest kopią kodeksu ustaw o mał-
żeństwie, rodzinie i opiece, przyjęto go 19 października 1926 r. i prowadzono 
w życie 1 stycznia 1927 r. Jedną z największych liberalnych innowacji było 
w nim zrównanie w prawach dzieci nieślubnych z dziećmi z małżeństwa.  
(W czasach Imperium Rosyjskiego dziecko urodzone poza ślubem musiało być 
wykluczone ze społeczeństwa). Matka składała wniosek do urzędu stanu cy-
wilnego, który informował możliwego ojca dziecka o wniosku i zobowiązywał 
go do ustosunkowania się do wniosku w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia. 
Jeśli odpowiedź nie została odebrana w ciągu miesiąca, osoba wskazana jako 
ojciec zostawała zapisana w księgach jako ojciec. Jednak osoba zapisana jako 
ojciec mogła w ciągu roku powołać się na nieprawidłowy zapis. Jeśli sąd ustalił,  

[7]
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że w okresie zachodzenia w ciążę matka miała związek z innymi mężczyznami, 
sąd uznawał za ojca jednego z nich, nakładając na niego obowiązek wypłacania 
alimentów. 

Ponadto za rzeczywiste małżeństwo uznawano tylko poważne i trwałe 
związki małżeńskie, a nie przypadkowe i ulotne. Dowodami zaistnienia mał-
żeństwa dla sądu były fakt wspólnego zamieszkania, wspólny majątek, wspól-
ne rodzicielstwo, wzajemne wsparcie itd. Ponadto małżeństwo mogło być 
uznane za faktyczne, jeżeli spełniało niezbędne warunki (wiek, stan zdrowia, 
brak pokrewieństwa, monogamia i inne). W taki sposób regulowano po raz 
pierwszy w historii konkubinat jako formę formalnego małżeństwa. To była 
jedna z najbardziej liberalnych ustaw współczesnego świata, niektóre zasady 
wybiegały w przyszłość o co najmniej 50 lat.

Ze względu na represje, które doprowadziły do znacznych strat ludności, 
Centralny Komitet Wykonawczy i Rada Komisarzy Ludowych 27 czerwca 
1936 r. ustanowiły „zakaz aborcji, wzrost pomocy materialnej matkom, two-
rzenie pomocy państwa dla dużych rodzin, rozwijając szpitale połogowe, żłob-
ki i przedszkola, zwiększono kary za niepłacenie alimentów i wprowadzono 
zmiany w przepisach dotyczących rozwodu”. Jest to pierwszy akt prawny 
ZSRR, który interweniuje w sferze małżeńskiej ze względu na potrzebę zwięk-
szenia populacji. Tak więc niby szlachetny cel – wspieranie macierzyństwa 
– faktycznie służy zwykłej instrumentalnej interpretacji rodziny jako inkuba-
tora przyszłych obywateli. W październiku tegoż roku Rada Najwyższa ZSRR 
wprowadziła podatek dla kawalerów, singlów i małych rodzin obywatelskich, 
w celu zwiększenia przychodów na rzecz młodych rodzin. Dekret Prezydium 
Najwyższej ZSRR w dniu 8 lipca 1944 r. „w celu zwiększenia pomocy mate-
rialnej dla kobiet w ciąży, samotnych matek i matek wielodzietnych, wzmoc-
nienia ochronę matki i dziecka”, wprowadza ordery „Chwała macierzyńska” 
i „Medal macierzyństwa”. Ustala się strategia zwiększenia liczby dzieci (czyli 
obywateli) za wszelką cenę, bo na skutek długiej i wyczerpującej wojny drama-
tycznie zmniejszyła się liczba ludności w wieku produkcyjnym. Warto zazna-
czyć, że takie praktyki w celu zwiększenia liczby narodzonych dzieci zostały 
wprowadzone również w socjalistycznych Niemczech poprzez wprowadzenie 
medalu dla matek, które urodziły dużo dzieci, jako forma zachęcania kobiet do 
rodzenia większej ilości dzieci.

Dekret anulował prawne związki dziecka pozamałżeńskiego z ojcem, pozo-
stawiając je tylko z matką, po raz pierwszy również likwidował różnicę między 
dziećmi ze związków małżeńskich i pozamałżeńskich. Likwidował zasadę, że 
samotna matka może iść do sądu, aby ustalić ojcostwo i alimenty dla dziec-
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ka. Dekret ustalał, że rejestracja narodzin dzieci pozamałżeńskich w urzędzie 
była możliwa na nazwisko matki, jeśli tak sobie życzyła. Podejmując decyzję 
w sprawie statusu prawnego pozamałżeńskich dzieci, dekret rozwiązał kwestię 
wychowania i pomocy materialnej dzieciom – zamiast prywatnych alimentów, 
które istniały wcześniej, uchwalił państwowe. Ponadto dekret z 1944 roku 
rozwiązał najbardziej kontrowersyjną kwestię – formę małżeństwa, mówiąc, 
że: „Tylko zarejestrowane małżeństwo tworzy prawa i obowiązki małżeńskie”, 
przy czym rozwód może odbyć się tylko w sądzie.

Radzieccy uczeni, wśród nich G. Matwiew, uważają, że zrównanie praw 
pozamałżeńskich dzieci z dziećmi urodzonymi w małżeństwie istotnie niszczy 
istniejące małżeństwa i nie służy wzmocnieniu rodziny, a to według niego zna-
czy, że anulowanie wszelkiego związku prawnego pozamałżeńskiego dziecka 
z jego ojcem było uzasadnione6. Należy jednak pamiętać, że II wojna światowa 
przyczyniła się do powstania wielu nowych nieformalnych związków. Brak 
kontaktów z rodziną i trwająca wojna doprowadziły do powstania nowych 
głównie nieformalnych relacji (konkubinatów). W celu rozwiązania tego kon-
fliktu ojcostwa (alimentów) i niezarejestrowanego współżycia postanowiono 
uznawać tylko te małżeństwa, które są oficjalnie zarejestrowane i odejść od 
normy faktycznego małżeństwa (konkubinatu). Jednocześnie wydano zakaz 
małżeństwa z nie obywatelami ZSRR – był to krok, który miał zachęcać do 
powrotu do ZSRR i zapobiec legalnemu przebywaniu w innych krajach lub 
wyjazdu ze Związku Radzieckiego pod pretekstem małżeństwa z cudzoziem-
cami.

Przepisy dekretu o anulowaniu związku prawnego pomiędzy dzieckiem 
pozamałżeńskim a jego ojcem było krokiem wstecz w rozwoju małżeństwa 
i prawa rodzinnego, ponieważ faktycznie pozamałżeńskie dzieci zostały w sy-
tuacji na pół bezprawnej i upokarzającej wobec innych dzieci, co jednocześnie 
gwarantowało bezpieczeństwo dużej ilości oficerów i żołnierzy, którzy w cza-
sie wojny mieli pozamałżeńskie dzieci.

Przełomowym było także wprowadzenie złożoności procesu rozwodu. 
Dekret z 1936 r., oprócz wpisu rozwodu w dowodzie osobistym (paszporcie), 
wprowadzał opłatę za pierwszy rozwód – 50 rubli, za drugi – 150 rubli, za 
trzeci i każdy kolejny – 300 rubli. Rozporządzenie z 1944 roku wprowadziło 
procedurę rozwodową w dwóch fazach: sąd miał pogodzić parę, ale w przy-
padku niemożliwości pogodzenia sąd drugiej instancji mógł udzielić rozwodu. 

6 Советское семейное право: Учебник/ под. ред. В. А. Рясенцева. – М.: Юриди-
ческая литература, 1982 – с.256, s. 35.
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Jest oczywiste, że proces rozwodu w dwóch etapach był procesem bardziej 
skomplikowanym. Komunikacja między wioskami i ośrodkami powiatowymi 
była utrudniona, a długi proces rozwodu wymagał dużych nakładów czasu 
i pieniędzy. Ustanawiał obowiązkowe publikacje prasowe o rozwodzie. Dopie-
ro w roku 1965 został zniesiony ten obowiązek. 

Jak widać z powyższych procedur, dwadzieścia lat po emancypacyjnym 
i nowoczesnym ustawodawstwie w sferze prawa rodzinnego ZSRR degra-
dowało ustawodawstwo rodzinne do autorytarnej maszyny, która zaczęła 
regulować prywatność i wszelako motywować obywateli do małżeństwa 
i rodzenia dzieci. Jeżeli założenia Engelsa i Marksa miały na celu uwolnienie 
kobiet z rąk opresyjnej rodziny mieszczańskiej7, to taki praktyk marksizmu, jak 
Lew Trocki, stwierdził wprost: „Człowiek... wyznacza sobie cel: wprowadzić 
do działalności własnych organów w czasie pracy, marszu lub odpoczynku 
najwyższą doskonałość, racjonalność, oszczędność, odpowiednio i piękność. 
Człowiek chcę panować nad nieświadomym, a potem i nad procesami całko-
wicie nieświadomymi dla jego organizmu: oddechem, krążeniem, układem 
pokarmowym, zapłodnieniem, i pragnie wszystkie te procesy podporządkować 
woli rozumu. Życie, nawet czysto fizjologiczne, będzie zbiorowym – ekspery-
mentalnym... Nie – dla tego, aby ród ludzki przestał klękać przed bogami, kró-
lami i kapitałem, żeby uniżał się przed ciemnymi siłami dziedzictwa i ślepoty 
doboru płciowego”8.

Tak więc kończy się era emancypacji kobiet i małżeństwa jako prywatnej 
sprawy obywateli. Już w roku 1968 przyjęto zasady ustawodawstwa ZSRR 
i Unii Republik o małżeństwie i rodzinie (Podstawy), które miały po nowemu 
rozwiązać szereg pytań prawa rodzinnego. Tak rodzina była ogłoszona głów-
nym ośrodkiem wychowania lojalnego obywatela, wiernego ideałom partii 
i wcielającego ustalone przez państwo zasady.

Na bazie „Podstaw” został przyjęty Kodeks o małżeństwie i rodzinie Ukra-
iny, zatwierdzony przez ustawę ZSRR w dniu 20 czerwca 1969 r., ustawa ta 
weszła w życie 1 stycznia 1970 r.

W art. 1 kodeksu wyraźnie zapisano, że założenie nowej rodziny ma być 
oparte na moralności komunistycznej. Wychowanie przyszłych dzieci odbywa 
się przede wszystkim z myślą o budowaniu społeczeństwa komunistycznego. 

7 К. Маркс, Проект закона о разводе // К. Марк и Ф. Энгельс Сочинения. Т. 1 
М.: изд. второе, Политиздат, 1955. – Т. 1 – 1955, С. 698.

8 Л. Троцкий, Литература и революция: Печатается по изданию 1923 года // 
Лев Троцкий[Ю. Борев (предисл.)] — М. : Политиздат, 1991. — С. 400, s. 196.
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I jest bez znaczenia fakt, że w tymże prawie jednocześnie jest mowa o do-
browolnym małżeństwie i zagwarantowaniu szczęśliwego dzieciństwa dla 
każdego dziecka. Oznacza to, że z jednej strony rodziny są stworzone na bez-
interesownej zasadzie dobrowolności, ale z drugiej strony od samego początku 
dla każdej rodziny jest ustalony wstępny zestaw reguł moralnych.

Kodeks wrócił do zrównania praw dzieci pozamałżeńskich z dziećmi 
urodzonymi w małżeństwie, przyznał uznanie ojcostwa w sądzie, ale uznawał 
tylko małżeństwa zarejestrowane przez państwo. Jednocześnie wprowadzono 
praktykę rozwodu par bezdzietnych, a pary mające dzieci musiały rozwodzić 
się przez sąd. W przypadku pozbawienia wolności małżonka na co najmniej 
trzy lata rozwód mógł nastąpić poprzez urząd stanu cywilnego. Dlatego Kodeks 
z 1969 roku wzmocnił instrumentalną interpretację rodziny w ZSRR. Stabilna 
rodzina była wymagana tylko dla prokreacji i wychowania lojalnych obywateli. 
W związku z tym państwo starało się uratować rodzinę. Jeśli w młodej rodzinie 
nie było dzieci, nie była podtrzymywana. Należy podkreślić, że pobór alimen-
tów w nowym Kodeksie został ustalony na zasadach parytetu, jeśli rodzice nie 
płacą alimentów lub nie utrzymują dzieci, to ich dzieci w wieku dorosłym są 
zwolnione z utrzymywaniu rodziców (p. 0.80-81). Rodzina z dziećmi została 
zdefiniowana jako wartość sama w sobie, na podstawie kodeksu małżeństwo 
takie było umacniane i nie mogło się rozejść. Artykuł 12 ustęp 2: „...Ślub miał 
odbyć się uroczyście. Urząd stanu cywilnego zapewniał świąteczną atmosferę 
w trakcie ceremonii za zgodą osób wchodzących w związek”, art. 165 opisuje 
nie istniejące w latach 70-tych tradycje z lat 30-tych „Oktiabrin” – („rejestracja 
noworodka ma odbyć się w uroczystej atmosferze”9). Tak nielubiane przez 
pierwszych komunistów rodziny, które brały ślub w cerkwi i chrzciły dzieci, co 
popierała Cerkiew, w latach 70-tych przechodziły na komunistyczne tradycje 
patriarchalne. 

Ciekawe, że radzieccy prawnicy zmiany prawa małżeńskiego uważali za 
ewolucyjne i skierowane na utrwalenie pierwotnych idei rewolucji. Zrównanie 
aktów prawnych już odbyło się i teraz było ważnym utrzymanie i rozpowszech-
nienie moralności komunistycznej, postawili więc akcent na podtrzymanie ro-
dziny jako pierwotnej jednostki społeczeństwa socjalistycznego, gdzie istnieje 
obowiązek, a nie wolność .

9 O rytuałach komunistycznych jako formie rytuałów religijnych: Н.М. Закович, 
Советская обрядность и духовная культура. – Х.: Наукова думка, 1980. – 222 с. ta 
П.П. Кампарс, Н.М. Закович, Советская гражданская обрядность – М.:Мысль – 
1967 – 256 с.
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W rzeczywistości prawo małżeńskie w ZSRR z liberalno-progresywnego 
w latach 1917-1926 zdegradowało się do instrumentalnego prawa rozwinię-
tego w czasach socjalizmu. Należy podkreślić, że polityka antyaborcyjna była 
podyktowana nie ideałami humanistycznymi, a zwykłym brakiem zasobów 
ludzkich. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 80-tych XX wieku, kiedy 
w czasie wojny w Afganistanie próbowano wprowadzić zakaz aborcji.

Kodeks rodzinny już niepodległej Ukrainy z roku 2002 w większości jest 
prawie dokładną kopią kodeksu radzieckiego o małżeństwie i rodzinie z 1969 
roku. Jak kodeks radziecki, tak i nowoczesny kodeks państwa europejskiego 
pozwala na rozwód par nie mających dzieci w urzędzie stanu cywilnego i roz-
wód przez sąd w przypadku obecności dzieci. Ciekawą innowacją jest wyraźny 
instrumentalizm art. 49 i 50, które nazwano prawem ojcostwa i macierzyństwa: 
„niezdolność lub brak chęci męża do posiadania dzieci może być powodem 
rozwodu”, podobnie „niechęć lub brak zdolności do rodzenia dzieci przez 
żonę”. Państwo nie dopuszcza Cerkwi (która ma najwyższy stopień zaufania 
wśród obywateli Ukrainy) do wpływu na sprawy małżeńskie i rodzinne.

Innymi słowy, rząd jest jedynym organem, który reguluje prawa małżeń-
stwa i rodziny. Głosząc rzekomą wartość rodziny, faktycznie głosi przewrotnie 
instrumentalną chęć zwiększenia liczby obywateli. Z jednej strony na Ukra-
inie ma miejsce stały spadek ludności, a rząd stara się zachęcać do prokre-
acji, z drugiej strony Kodeks Cywilny Ukrainy umożliwia aborcję na żądanie 
kobietom do 12 tygodnia ciąży, a ze względów medycznych do 22 tygodnia. 
Tylko oficjalne statystyki wskazują na ogromną liczbę aborcji (patrz tabela 
 nr 1), która, choć stale się zmniejsza, nie może być typową dla ideologii pa-
triarchalnej. Wraz z tym, na Ukrainie jest dozwolone macierzyństwo zastępcze 
i zapłodnienie in vitro, czemu przeciwne są Cerkiew Prawosławna i Kościół 
Katolicki. Zatem na Ukrainie, która obawia się homoseksualizmu, pozwala 
się na stosowanie sztucznego zapłodnienia, które jest zakazane w większości 
państw o bardzo liberalnym prawie rodzinnymi i prokreacyjnym.

Patriarchalne wartości głoszą nie obowiązek rodzenia dzieci za wszelką 
cenę, a rodzenie dzieci ze względu na chęć do zawarcia małżeństwa i zdolność 
do rodzenia w sposób naturalny dla wspólnego dobra. Klasycznym przykładem 
ustawodawstwa, które wspiera patriarchalne wartości (małżeństwo może być 
uznawane przez Kościół i państwo, zakaz aborcji, ograniczenie medycyny 
reprodukcyjnej ze względów etycznych) są Irlandia, Malta i Polska. Natomiast 
na Ukrainie, deklarując chęć ochrony dzieci przed AIDS, zakazuje się informa-
cji na temat homoseksualizmu i nie zapewnia się leczenia chorych na AIDS. 
Jednocześnie ukraińskie przepisy (art. 51 Kodeksu Cywilnego Ukrainy) prze-
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widują możliwość zmiany (korekty) płci, według psychospołecznych wskazań 
biomedycznych i poczucia orientacji seksualnej, ale zakazują wszelkich zacho-
wań homoseksualnych, powołując się na ich antyspołeczny charakter.

Tablica nr 1. Liczba aborcji i porodów według danych zakładów ochrony 
zdrowia, podlegających ukraińskiemu ministerstwu zdrowia: 

Rok Liczba aborcji,
wartość absolutna

Liczba połogów,
wartość absolutna

2005 242 343 411 904

2006 229 618 454 813

2007 210 454 468 923

2008 201 087 501 678

2009 181 064 505 145

2010 164 467 491 621

2011 156 193 492 218

Źródło: oficjalna strona Ministerstwa: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/artic-
le?art_id=245036367

Podsumowując, należy podkreślić, że prawo małżeńskie współczesnej 
Ukrainy w formie ogólnej kopiuje kodeks ZSRR z 1969 roku, deklarując 
przywiązanie do rodziny i do ochrony dzieci. Pod względem ustawodaw-
czym Ukraina jest na poziomie rządów autorytarnych z ostatnich lat rządów 
Breżniewa. Szczególnie jaskrawym przejawem instrumentalnego traktowania 
i utylitarnego wykorzystania własnych obywateli był projekt 17% podatku 
od dochodów osobistych obywateli po 30 roku życia, którzy nie mają dzieci, 
oczywiście niezależnie od poziomu ich dochodów (Projekt ustawy „w sprawie 
zmiany artykułu 167 z Kodeksu Podatkowego Ukrainy dotyczącego zmiany 
wielkości podatku od dochodów osobistych” art. nr 10112 z 23.02.2012). 
Ukraińskiego społeczeństwa – z dużą ilością aborcji i stałym spadkiem popu-
lacji oraz stałym zwiększaniem się liczby dzieci pozamałżeńskich – nie można 
nazwać patriarchalnym – popierającym tradycyjne wartości. Przypomina ono 
raczej karykaturę patriarchalności. Przejawia ono konsumpcyjno-utylitarne 
traktowanie człowieka ze względu na jego wartość reprodukcyjną. Aktualnie 
ukraińskie społeczeństwo na poziomie legislacyjnym deklaruje się jako spo-
łeczeństwo patriarchalne, które docenia wartość tradycyjnej rodziny. Jednakże 
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współczesna ukraińska rodzina nie posiada dzieci, nawet jeżeli otrzymuje za to 
pieniądze. 

Deklaratywność wartości patriarchalnych, liberalny styl funkcjonowania 
rodziny jako praktyka codzienna – generuje kryzys tożsamości, który widocz-
ny jest zarówno na poziomie prawnym, jak i w codziennym życiu rodziny.

Yevgeniy Bilonozhko: Utilitarianism in modern Ukrainian family law. 
Sources and consequences

The article describes the background and process of the formation of the 
Soviet (Ukrainian) marital and family law. Given the characteristic of the mar-
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