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Różnice w poglądach politycznych 
i społecznych jako przyczyna rozwodu 
przed Sądem Okręgowym w Krakowie 

w latach 1918–1945

1. Poniższy tekst jest owocem kwerendy przeprowadzonej w Archiwum 
Państwowym w Krakowie w zespole akt Sądu Okręgowego w Krakowie za lata 
1918–19451. Z badań tych wynika, że w międzywojennym krakowskim społe-
czeństwie w zdecydowanej większości przynależnym do konfesji katolickiej, spo-
ry o rozwód małżeństwa należały do rzadkości2. Brak popularności tej instytucji 
w poaustriackiej części przedwojennej Polski, zawdzięcza się temu, że rozwód nie 
był dopuszczalny dla katolików (§ 111 ABGB), a wśród innowierców instytucja ta 
była źródłem ostracyzmu w środowisku3.

1 Zasoby Archiwum znajdują się w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52 (Oddział II).
2 W niniejszym artykule używa się oryginalnych, niezmienionych danych (także personal-

nych) wszystkich osób występujących w procesie. W przypadku danych personalnych stron 
procesowych, świadków w procesie i krewnych podano pełne brzmienie imienia (imion) 
i pierwszą literę nazwiska. Personalia osób występujących w tym procesie z urzędu (sędziów, 
obrońców węzła małżeńskiego – dalej: o.w.m. i pełnomocników stron) zapisano w pełnym 
brzmieniu. 

3 Powszechny Austriacki Kodeks Cywilny, t. 1, oprac. S. Wróblewski, Kraków 1914, s. 6 i nast.; 
Kodeks cywilny austriacki z roku 1811 obowiązujący w Małopolsce i na Śląsku Cieszyńskim, 
tłum. S. Wróblewski, oprac. A. Radziszowski, Lwów 1938. Austriacki Kodeks Cywilny 
(ABGB) obowiązywał w okresie II RP w byłej dzielnicy austriackiej w okręgach Sądów 
Apelacyjnych w Krakowie (z wyjątkiem okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach) i Lwowie 
oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie. Inaczej mówiąc, kodeks ten obowiązywał na terenie 
b. Galicji, w województwach: krakowskim, lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim oraz 
w części śląskiego (cieszyńskie) do końca 1945 r.
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Należy zauważyć, że katalog ważnych przyczyn rozwodowych według prze-
pisów austriackiego kodeksu cywilnego (§ 115 ABGB)4, był zamknięty i zawężał 
się do sześciu, enumeratywnie wyliczonych5. Sposób zdefi niowania tych przy-
czyn był zróżnicowany, bo pięć z nich było ujętych raczej wąsko, zaś jedna z nich 
bardzo szeroko. Do pierwszej grupy zaliczono: cudzołóstwo6, złośliwe opusz-
czenie małżonka7, skazanie małżonka na karę co najmniej pięciu lat więzienia 
za popełnienie zbrodni, groźby pozbawienia małżonka życia lub zdrowia (tzw. 
nastawanie zagrażające życiu i zdrowiu), oraz ciężkie i kilkakrotne uszkodzenie 
ciała małżonka (tzw. pokrzywdzenie na ciele). Z kolej pojęcie tzw. nieprzezwy-
ciężonego wstrętu było zdefi niowane dość ogólnie i w praktyce bardzo pojem-
ne, pod które podpadały różne sytuacje, przez co sąd orzekający miał większą 
swobodę interpretacyjną8. W praktyce katalog zdarzeń faktycznych mogących 
wywołać nieprzezwyciężony wstręt małżeński był bardzo obszerny9. Stąd też rolą 
sądu rozwodowego było ustalić, czy konkretna, faktyczna, przyczyna mogła do-

4 K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfi kacje cywilne XIX wieku, Warszawa 1973, s. 86, podaje, 
że przepisy te od samego początku stwarzały poważne trudności interpretacyjne, a czasami 
nawet prowadził do sprzeczności.

5 Tak S. Wróblewski, Powszechny austriacki…, s. 93–95 i 102. Oznacza to, że rozwód był nie-
dopuszczalny z innych przyczyn (np. choroby psychicznej małżonka), które mogły uchodzić 
za ważne w ustawodawstwach obcych.

6 Pod pojęciem cudzołóstwa rozumiano dopuszczenie się spółkowania cielesnego małżonka 
z inną osobą, która jego małżonkiem nie była. Austriackie prawo rozwodowe do przyjęcia 
tej przesłanki rozwodu nie wymagało wcześniejszej odpowiedzialności karnej cudzołożne-
go małżonka lub osoby, z którą ten czyn popełniono (§ 502 austriackiego prawa karnego 
z 1852 r.). Zob.: E. Till, Prawo prywatne austriackie, t. 5: Wykład prawa familijnego, Lwów 
1902, s. 65.

7 Orzecznictwo stało na stanowisku, że do złośliwego opuszczenia małżonka dochodziło nie 
tylko wtedy, kiedy drugi małżonek samowolnie, świadomie i złośliwie ten wspólny dom fi -
zycznie opuścił, ale także wówczas, kiedy nie opuścił domu, a jedynie w powyższy sposób 
zerwał wspólność małżeńską. Okoliczność ta zachodziła także wówczas, kiedy małżonek 
swoim postępowaniem zmusił drugiego do porzucenia domu. W pewnych sytuacjach za zło-
śliwe opuszczenie uważano już nieuzasadnioną odmowę pożycia płciowego. S. Wróblewski, 
Powszechny austriacki…, s. 103.

8 Ciężkie zniewagi słowne lub pisemne mogły w konkretnej sytuacji spowodować nieprzezwy-
ciężony wstręt. Zob. S. Wróblewski, Powszechny austriacki…, s. 94. W nauce niemieckiej tego 
typu przyczyna zaliczona została do względnych przyczyn rozwodowych, gdzie ich ocena za-
leżna była od sytuacji stron, ich pozycji społecznej i zawodowej, wykształcenia, pochodzenia, 
wyznawanej religii, prezentowanych poglądów społeczno-politycznych itd. Zob. J. Poznań-
ski, Zniewaga jako przyczyna rozwiązania małżeństwa, „Współczesna Myśl Prawnicza” 1936, 
R. 2, nr 2 (5), s. 9.

9 W orzecznictwie austriackim przyjęło się, że nieprzezwyciężony wstręt małżonków nie mu-
siał być obustronny, ale wystarczyło, że był tylko jednostronny, zaś wymagano, by żądanie 
rozwodu z tej przyczyny było obustronne, czyli zgodne. Zaś do orzeczenia rozwodu z tej 
przyczyny, wymagano udowodnienia tego wstrętu przed sądem w oparciu o okoliczności 
obiektywne. Powoływanie się na wstręt przez jednego z małżonków lub nawet przez oby-
dwóch, nie było dowodem zamykającym drogę przed dalszymi dowodami. S. Wróblewski, 
Powszechny austriacki…, s. 103.
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prowadzić do pojawienia u jednego lub obydwóch małżonków nieprzezwyciężo-
nego wstrętu małżeńskiego10.

2. W badanych aktach rozwodowych Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1918–
–1945 spotkać można trzy przypadki rozwodów z powodu różnic małżonków 
w poglądach politycznych i społecznych, jako przyczynach nieprzezwyciężonego 
wstrętu, ewentualnie przyczynach złośliwego opuszczenia małżonka. Wszystkie 
tego typu sprawy zakończyły się rozwodem, w dwóch przypadkach z wyłącznej 
winy pozwanego męża, zaś w trzecim z winy obojga małżonków.

1) Do wyjątkowych pod tym względem należy sprawa rozwodowa o sygn. akt 
Cg I 708/2011, bezwyznaniowych (byłych katolików) i bezdzietnych małżonków 
z Krakowa12, gdzie strony, działające przez wspólnego adwokata – dr Szymona 
Blatta13 15 maja 1920 r. zgodnie zażądali rozwodu przed SO w Krakowie. 
Rozwodzili się Hugo T., wówczas 27-letni podporucznik Wojska Polskiego14 
i 23-letnia Helena T., odbywająca kurs weterynarii we Lwowie. W uzasadnieniu 
wniosku rozwodowego strony podniosły, że z czasem nabrali do siebie nieprzezwy-
ciężonego wstrętu, bo 

[...] już w kilkanaście dni po zawarciu związku małżeńskiego, wyszły na jaw tak daleko idą-
ce różnice w charakterze, usposobieniu, przekonań i poglądów politycznych i społecznych 
obojga małżonków, że podpisana Helena T. już po upływie około 2 tygodnie od dnia zawar-
cia ślubu, męża swojego Hugona T. opuściła i więcej do niego powrócić nie chce15 (k. 4–5).

Należy zaznaczyć, że oboje małżonkowie na tydzień przed ślubem, tj. przed 
17 sierpnia 1918 r., wystąpili z wyznania rzymsko-katolickiego16 i już jako bez-

10 Jeżeli przyczyną żądania rozwodu była inna przesłanka niż nieprzezwyciężony wstręt mał-
żeński lub wstręt połączony z innymi przyczynami, to regułą było, że wytaczano pozew 
rozwodowy, a nie zgodny wniosek rozwodowy. E. Till, Prawo prywatne austriackie…, t. 5, 
s. 156–158.

11 Sygn. archiwalna: SOKC 29/442/2876. Akta sprawy liczą 70 kart.
12 Strony podały, że ostatnim wspólnym miejscem ich zamieszkania był Kraków (ul. Lubicz 34).
13 Helena T. i Hugon T. udzielili pełnomocnictwa adwokatowi dr Szymonowi Blattowi na 5 dni 

przed wniesieniem wniosku rozwodowego, tj. 10 maja 1920 r. (k. 7).
14 Hugo T. w czasie rozwodu służył w I Brygadzie Kawalerii, która wówczas stacjonowała we 

Lwowie (poczta polowa nr 36).
15 W dalszej części uzasadnienia pozwu napisano, że „Z biegiem czasu, tak u podpisanej Hele-

ny T., jako też u jej męża Hugona T. wyłoniła się wskutek powyższych okoliczności i wskutek 
coraz bardziej powstałego zobojętnienia i wzajemnej niechęci tak głęboka przepaść miedzy 
małżonkami, że wyrodziła się ona w końcu we wzajemny nieprzezwyciężony wstręt małżon-
ków do siebie. Skutkiem tego małżeństwo podpisanych jest w swoich posadach tak dalece 
wstrząśnięte, że nie ma żadnej jakiejkolwiek nadziei, żeby małżonkowie mogli nadal pozo-
stawać ze sobą w związku małżeńskim” (k. 4–5). Na powyższe okoliczności zawnioskowano 
o przesłuchanie dwóch świadków, tj. dr Stefana S., lekarza w Krakowie, zam. ul. Pijarska 1 
i Rudolfa T. (brata męża) w Krakowie, zam. ul. Starowiślna 19 i przesłuchanie stron.

16 Przedstawiono jako dowód duplikat poświadczenia Magistratu Miasta Krakowa z 17 sierp-
nia 1918 r. (nr L. 85989/18/IV) i nr L. 85988/18/IV) oraz metrykę ślubu z 5 maja 1920 r.
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wyznaniowcy, zawarli 24 sierpnia 1918 r. ślub cywilny przed magistratem miasta 
Krakowa17. Wynika stąd, że małżonkowie ci ze zgodnym pozwem rozwodowym 
wystąpili zaledwie po 21 miesiącach od zawarcia ślubu.

Postępowanie rozwodowe przed SO trwało nieco ponad 6 miesięcy (licząc od 
wniesienia wniosku rozwodowego 15 maja 1920 r. do wydania wyroku 19 listopa-
da 1920 r.)18 i w tym czasie odbyły się 3 rozprawy (w składzie SSO: Muczkowski, 
Chodzicki i Chmura). Na pierwszej rozprawie 15 czerwca 1920 r. rozeznano 
wstępnie sprawę i dopuszczono do głosu jedynie adwokata stron, który podtrzymał 
główne żądanie pozwu. Adwokat stron wyjaśnił, że 

Pozwana jest usposobienia bardzo gwałtownego, zaś powód jest bardzo fl egmatyczny. Faktem 
jest, że na tym tle przychodzi do gwałtownych scysji i kłótni. Również oboje są wręcz prze-
ciwnych przekonań politycznych, gdyż Helena T. jest przekonań skrajno socjalistycznych, 
on jest zapatrywań konserwatywnych. Na tle tych różnic przekonań przychodziło między 
nimi do ostrych słownych zajść, spotęgowanych jeszcze obecnymi wydarzeniami przełomo-
wymi [wojna polsko-bolszewicka – przyp. Z.Z.] (k. 13–14).

Na drugiej rozprawie, 11 sierpnia 1920 r., przesłuchano dwóch zawnioskowanych 
w pozwie świadków19 i powoda20. Zaś na trzeciej rozprawie, 19 listopada 1920 r., 

17 Strony formalnie do dnia wniesienia wniosku rozwodowego pozostawali bezwyznaniowca-
mi. Małżonkowie ci nie mieli potomstwa, umów majątkowych nie zawierali i „z tego tytułu 
nie roszczą do siebie wzajemnie żadnych jakichkolwiek pretensji”.

18 Obowiązki owm powierzono adw. Stanisławowi Krygowskiemu.
19 Na drugiej rozprawie świadek, Stefan S., lekarz, lat 56, katolik, niezaprzysiężony, za zgodą 

stron zeznał, że zna powoda od jego dzieciństwa i że strony żyły zgodnie około 2 miesiące 
po ślubie, tj. do 4 listopada 1918 r. „W chwili przełomu politycznego pozwana była we Lwo-
wie celem ukończenia Akademii weterynaryjnej. Powód bojąc się o jej losy dnia 2 listopada 
1918 r. pojechał do Lwowa i tam zastał pozwaną w służbie wojskowej i od tej chwili zaczę-
ły się między stronami spornymi poważne nieporozumienia. Pozwana bowiem nie chciała 
wspólnie z mężem zamieszkać i unikała go. Po oswobodzeniu Lwowa wróciły strony sporne 
do Krakowa, ale nie jednym pociągiem i tu rozpoczęły się kłótnie między stronami spornymi, 
mianowicie: powód nie życzył sobie, aby pozwana do służby wojskowej wracała do Lwowa 
– zaś pozwana oświadczyła stanowczo, że wróci do Lwowa i pojechała. […] Nadmieniam, że 
pozwana ma zupełnie inne zapatrywania na instytucję małżeństwa jak powód, że małżeństwo 
do niczego jej nie zobowiązuje i że pomimo zawarcia małżeństwa ma zupełną swobodę działa-
nia i postępowania z ujmą dla stanu małżeńskiego. W ogóle uważa ślub jako czczą formalność 
nie zobowiązującą jej do żadnych względów dla męża. Te zapatrywania pozwanej wpływały 
ujemnie psychicznie na powoda i w końcu wzbudziły taki wstręt u tegoż, że obecnie zbliżenie 
do pozwanej jest niemożliwe. Nadto od powoda słyszałem, że pozwana wyraźnie mu oświad-
czyła, że się jej nie podoba żyć z nim”. Z kolei świadek Rudolf T., lat 31, żonaty, brat powoda, 
za zgodą stron niezaprzysiężony zeznał, że bratowa po powrocie do Krakowa ze Lwowa kilka 
dni tylko zabawiła tutaj i „pomimo oporu, próśb i gróźb ze strony powoda, oświadczyła mi że 
wcale związkiem małżeńskim się nie krępuje, gdyż wyszła za powoda li tylko dlatego, bo nie 
miała innego i wyjechała do Lwowa, opuściwszy męża, i dotychczas nie wróciła […]. Stosunki 
te spowodowały, że powód coraz większy czuł wstręt do pozwanej. Pozwana nadto ogłosiła, że 
została zmuszona do zawarcia tego związku małżeńskiego” (k. 15–19).

20 Powód, słuchany jako trzeci w kolejności, lat 27, bezwyznaniowy, po upomnieniu w myśl 
§ 376 p.c. zeznał (k. 22–23, k. 24–27 i k. 30–31), że „W październiku 1918 r. pozwana wy-
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przesłuchano jedynie pozwaną (k. 33–35)21 i w tym samym dniu SO wydał wyrok 
rozwodowy z winy obojga małżonków (k. 41).

Sąd ustalił, że małżonkowie pałali do siebie nieprzezwyciężonym wstrętem 
i dodatkowo żona dopuściła się złośliwego opuszczenia swojego męża (wspólnego 
domu)22. SO w uzasadnieniu wyroku rozwodowego napisał, że 

[...] na podstawie zeznań 2 świadków dr Stefana S. i Rudolfa T. oraz zeznań obojga mał-
żonków T., nabrał Trybunał przekonanie i przyjął za stwierdzone, że powodem niesnasek 
małżeńskich jest przede wszystkim różnica zapatrywań politycznych. Powód wyznaje prze-

jechała do Lwowa celem kontynuowania studiów weterynaryjnych i tam ją zastał przewrót 
polityczny 1 listopada 1918 r. Pozwana wstąpiła do wojska bez mojej wiedzy i zezwolenia. 
Ja dowiedziawszy się o tym pojechałem do Lwowa i […] odszukałem pozwaną. Przy spo-
tkaniu zaraz pozwana oświadczyła mi, że dzisiaj ma tyle ważnych spraw na głowie, że nasze 
osobiste stosunki nas obchodzić nie mogą – traktuj mnie jako zupełnie obcą, że możemy 
być nadal przyjaciółmi dobrymi, ale nie małżeństwem. […] Po powrocie do Krakowa razem 
zamieszkaliśmy nie mając żadnych bliższych stosunków. Po kilku jednak dniach oświadczyła 
mi żona, że wyjeżdża do Lwowa. Ja prosiłem ją, groziłem jej, jednak żadne perswazje nie po-
mogły i oświadczyła mi, że dla miodowych miesięcy nie może poświęcać ideowej pracy, – że 
obecnie do mnie nic nie czuje i nie ma żadnego pociągu, nie poczuwa się względem mnie 
do żadnego obowiązku, i wyjechała do Lwowa. Pozwana we Lwowie wyrobiła sobie, nieko-
niecznie dla siebie pochlebną a mnie ubliżającą opinię. Ja stałem wówczas w Gródku [ Jagiel-
lońskim – przyp. Z.Z.] przy konnej artylerii – zaś pozwana służyła przy piechocie jako wete-
rynarz dla koni. […] W marcu 1919 r. przybyła pozwana raz do mnie do Przemyśla, gdziem 
był stacjonowany i żądała ode mnie, bym się zgodził na rozwód, gdyż ma narzeczonego, chce 
z nim zawrzeć ślub, gdyż chce z nim być szczęśliwą. […] Pozwana odjechała z Przemyśla, 
a później od znajomych dowiedziałem się, że obrała sobie innego znowu narzeczonego, że 
nawet wizyty z nim robiła w Warszawie. W listopadzie 1919 r. pozwana przybyła znowu do 
Krakowa i znowu żądała ode mnie rozwodu, wprost oświadczając, że mnie nie chce widzieć, 
i że czuje do mnie wstręt, że jeżeli nie zgodzę się na rozwód to ona wyjdzie za mąż i bez 
rozwodu. Te wszystkie fakta, które naprowadziłem, były powodem, że najpierw pozwana mi 
zobojętniała, obecnie znienawidziłem ją i po prostu czuję wstręt do niej i niemożliwem jest 
mnie nadal wspólnie z nią pożycie małżeńskie”. Druga rozprawa trwała łącznie jedną godzi-
nę i 50 minut.

21 Pozwana, mająca lat 23, zeznała, że z mężem znała się od dzieciństwa, i że żyła z nim razem 
w przyjaźni. „Wstąpiłam w związek małżeński z powodem nie z miłości ale powodowana 
więcej uczuciem płynącem z przywiązania, gdyż sądziłam, że w małżeństwie poprawi się jego 
zdrowie, mąż był słabowity i ciągle zapadał na zdrowiu. Po ślubie wyjechaliśmy na 2 tygo-
dnie do Zakopanego. Zgodne pożycie trwało między nami nie dłużej jak do 1 października 
1918 r. Nieporozumienia wybuchły na nieporozumieniach politycznych i społecznych [tak 
w oryg.]. Mąż mój bowiem jest przekonań konserwatywnych, ja zaś wyznaję zasady socjal-
no-demokratyczne. Po przewrocie politycznym około 15 października 1918 r. wyjechałam 
za wiedzą męża do Lwowa celem kontynuowania studiów weterynaryjnych. […] Mąż przy-
jechał do Lwowa i tam zachorował na hiszpankę, i w tym czasie odwiedziłam go 2-krotnie. 
[…] Od tamtego czasu już nie zeszliśmy się z mężem, a ja tymczasem ofi cjalnie występowa-
łam jako narzeczona innego mężczyzny, co do reszty między nami oziębiły się stosunki […]” 
(k. 33–35).

22 W pkt. 2 wyroku napisano, że małżonkowie winni zapłacić owm – adw. dr Stanisławowi 
Krygowskiemu solidarnie koszta sporu w kwocie 1630 marek [polskich] w dniach 14 pod 
rygorem egzekucji.
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konania konserwatywne, pozwana natomiast jest przekonań socyalno-demokratycznych 
i rozbieżność tych przekonań doprowadziła do zaburzenia między małżonkami wzajemnej 
harmonii, tem więcej że pozwana, jak stwierdził świadek dr Stefan S. ma zupełnie inne zapa-
trywania na istotę małżeństwa aniżeli powód, uważając więzy, jakie ono nakłada na małżon-
ków, że ją wcale nie obowiązują23.

4-stronicową apelację od wyroku SO 30 grudnia 1920 r. wniósł owm – adw. 
Stanisław Krygowski, wnioskując o oddalenie powoda, albowiem w jego ocenie 

[...] żadna z powołanych podstaw nie rodzi nieprzezwyciężonego wstrętu do pozwanej, tj. 1. 
różne zapatrywania polityczne, 2. różne zapatrywania na istotę małżeństwa i 3. niezaspoka-
jania pozwanej przez powoda pod względem fi zycznym” (k. 51–54)24.

Obrońca ten, co do nieporozumień małżeńskich na tle politycznym, tak pisał:

23 W dalszej części uzasadnienia wyroku rozwodowego napisano, że „Stosownie do tych zapa-
trywań pozwana nie krępuje się wcale ani przysięgą małżeńską aniżeli względami na konwe-
nanse światowe, prowadziła się w taki sposób, że zachowanie się jej musiało wywrzeć ujemny 
wpływ na usposobienie jej męża względnie niej i wzbudzić w nim nieprzezwyciężony wstręt 
do pozwanej. Z drugiej strony także i u pozwanej, która wyszła za mąż bez miłości do po-
woda i której tenże pod względem fi zycznym nie zaspokaja, z biegiem czasu wyrodził się 
również wstręt do małżonka, który znalazł swe ujście w tem, że pozwana nie może znieść 
widoku swego męża, żadnych stosunków cielesnych od dłuższego czasu z nim nie utrzymuje, 
a nawet nie oczekując na rozwiązanie małżeństwa zaręczyła się z innym mężczyzną, z którym 
jako swym narzeczonym ofi cjalnie występuje. Jeżeli małżeństwo ma być wzajemnym pod-
daniem się obojga małżonków z miłości, to oczywiście w małżeństwie, gdzie tak niezgodne 
usposobienia i charaktery jak u małżonków T. się spotkały, o miłości mowy być nie może 
i cel małżeństwa nie może być urzeczywistniany. Na tle takich usposobień mógł się wyrobić 
u małżonków wzajemny wstręt, a gdzie ten raz zakradnie się, tam oczywiście o zgodnym 
pożyciu małżonków mowy być nie może. Zeznaniami obojga małżonków T. stwierdzonem 
zostało, że już od października 1918 r. żyją w faktycznej separacji i nie stykają się ze sobą. 
Wobec tego Trybunał przyszedł do przekonania, że żądanie separacji przed stanowczem 
rozwiązaniem małżeństwa nie doprowadziłoby do żadnego celu i dlatego po myśli § 115 
u.c. przychylił się do żądania obojga małżonków, aby rozwiązać ich małżeństwo z powodu 
wzajemnego wstrętu w czem oboje małżonkowie ponoszą jednakową winę” (k. 41–43).

24 W ocenie owm nie było podstawy do przyjęcia przez SO nieprzezwyciężonego wstrętu mię-
dzy małżonkami, który tak próbował obalić te ustalenia: „Toż samo dotyczy różnicy w za-
patrywaniach na istotę małżeństwa, a to tem bardziej, że właściwie nie mamy żadnych kon-
kretnych faktów odnoszących się do zachowania się pozwanej, które było zastosowaniem 
w czynie tych odrębnych zapatrywań. Jeżeliby takie zachowanie się istotnie miało miejsce, to 
wprawdzie mogło ono mieć ujemny wpływ na usposobienie powoda, ale jeszcze nie wystar-
cza do wzbudzenia w nim wstrętu, którego by przezwyciężyć nie mógł. Trzecia przyczyna, 
tj. fi zycznie niezaspokajanie pozwanej przez powoda nie może dać oczywiście żadnej miary 
w ocenieniu rzekomego wstrętu. Pozwana może z tego tytułu czuć żal do powoda, iż się na 
jego fi zycznych zdolnościach zawiodła a raczej że jej wymagania szły dalej jeszcze niż zdol-
ności powoda, ale żeby ten żal mógł się przerodzić we wstręt nieprzezwyciężony u pozwanej, 
w to trudno uwierzyć. Jeżeli zaś wymagania pozwanej przechodzą normalną miarę, to taki 
stan konstytucyi pozwanej nie może znaleźć premium w rozwiązaniu związku małżeńskie-
go” (k. 52–54).
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Wszak obie strony znały się przed zawarciem związku małżeńskiego doskonale, a powód 
znał dobrze skrajne zapatrywania polityczne pozwanej. Jeżeli wówczas nie wywoływały one 
wstrętu w ogóle i doprowadziły go na kobierzec ślubny, to oczywiście po ślubie tem mniej 
mogły wywołać nieprzezwyciężoną odrazę.

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał przedmiotową sprawę (sygn. akt Bc IV 
22/21) na jednej rozprawie i wydał wyrok 10 marca 1921 r. (k. 65–67), w którym 
(pkt. 1) nie uwzględnił apelacji owm i zatwierdził wyrok SO25. Rewizji w rozpo-
znawanej sprawie nie wniesiono.

2) Z niecodziennym przypadkiem nienawiści na tle niezgodności charakterów 
i poglądów politycznych mamy w sprawie o sygn. Cg Ib 266/2826, bezwyzna-
niowych małżonków żydowskiego pochodzenia o 8-letnim stażu. Małżeństwo 
stron zostało zawarte na podstawie prawa austriackiego (ABGB) w rytuale ży-
dowskim w Jordanowie 8 sierpnia 1920 r. Mianowicie, powódka Zofi a S. (zam. 
w Bolesławowie k. Łodzi), wówczas 32-letnia, z pomocą adwokata dr Zygmunta 
Lachsa, pozwała 31 marca 1928 r. swojego męża Stanisława S. („nie wiadomego 
z miejsca pobytu, do rąk ustanowić się mającego kuratora”) i podała, że 8 miesięcy 
po swoim ślubie [ok. kwietnia 1921 – przyp. Z.Z.] małżonkowie wystąpili z rytu-
ału żydowskiego we Lwowie i nie wstąpili do żadnego uznanego przez państwo27. 
Napisano też dalej m.in., że 

Z biegiem czasu powstały między mną a mężem różnice, i objawiły się w całej pełni różnice 
charakterów, tak że pożycie wspólne okazało się niemożliwem. W końcu opuścił mnie mąż 
złośliwie i wydalił się do Rosji [Związku Radzieckiego – przyp. Z.Z.], gdzie nawiązał stosu-
nek z inną kobietą28.

W dalszej części pozwu napisano, że 

Na zasadzie aktu oskarżenia Prokuratury Państwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie 
z 12 VII 1926 r., sygn. akt VIII.I.R.436/26 toczy się przeciw pozwanemu postępowanie kar-
ne o komunizm, a [w] następnie czego zbiegł i ścigany jest listami gończymi (k. 4). 

Jako dowód zawnioskowano akta powyższe. Ostatnim wspólnym miejscem 
zamieszkania stron było Podgórze, Janowa Wola 15 (k. 1–2). Funkcję kuratora 
absentis powierzono początkowo adw. Władysławowi Chrząszczyńskiemu, czę-
sto występującemu wówczas w sprawach małżeńskich, którego następnie 20 maja 
1928 r. zastąpił adw. Aleksander Rolanowski.

25 W uzasadnieniu wyroku SA napisano, że „nie zachodzi zarzucona w apelacji mylna ocena 
sprawy pod względem prawnym”. Ponadto (w pkt. 2) zobowiązał małżonków do solidarnego 
zapłacenia kosztów postępowania w kwocie 1237 marek polskich w dniach 14 pod rygorem 
egzekucji.

26 Sygn. archiwalna: SOKC 29/442/3524. Akta sprawy liczą 22 karty.
27 Jako dowód przedstawiono poświadczenie magistratu lwowskiego (znak: L.M. 13078/21).
28 Zawnioskowano o przesłuchanie na tę okoliczność trzech świadków: dr Bronisława R. – 

lekarza w Krakowie; dr Stanisława L. – lekarza w domu zdrojowym w Bystrej, k. Bielska 
i Gustawę J. z Krakowa.
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Postępowanie w SO w Krakowie trwało bardzo krótko, bo niespełna 2 miesiące 
i zakończyło się po zaledwie jednej rozprawie (k. 11–12)29. Sąd (w składzie SSO: 
Myszkowski, Feill i Frąckiewicz), 22 maja 1928 r., wydał wyrok rozwodowy (k. 17), 
w którym orzekł rozwód małżeństwa z winy pozwanego. W uzasadnieniu wyroku 
(k. 17–18) napisano, że 

Wskutek różnicy charakterów, po urodzeniu się dziecka w 1922 r. stosunki małżonków się 
oziębiły w szczególności dlatego, że pozwany jest z przekonań komunistą i tak też małżeństwo 
traktował i nie troszczył się całkiem o powódkę i o dziecko. W roku 1926 oświadczył pozwa-
ny powódce, że więcej żyć z powódka nie będzie i wyjechał z Krakowa na zawsze i obecnie 
pozwany przebywa w Rosji i zawiadomił powódkę, że żyje obecnie z inną kobietą30.

Wyrok SO stał się prawomocny, bo nie wniesiono apelacji.

3) Z odosobnionym przypadkiem procesu rozwodowego na tle różnic w poglądach 
społecznych i politycznych spotykać się można w czasie II wojny światowej w pol-
sko-włoskim małżeństwie o 10-letnim stażu (sygn. akt I C 301/43)31. Mianowicie, 
12 czerwca 1943 r. powództwo rozwodowe wytoczyła wówczas 44-letnia powódka 

29 Przesłuchano jako świadka dr Bronisława R., l. 30, wyznania mojżeszowego, który zeznał, że 
„Pozwanego zna osobiście, który jest z zawodu literatem i przebywał jakiś czas w 1924 r. lub 
1925 w Krakowie przygotowując się do doktoratu z fi lozofi i. W 1925 r. pozwany wyjechał 
z Polski do Rosji, a obecnie powiadomił mnie, że nie ma zamiaru wracać do żony, gdyż żyje 
już z inną kobietą. Gdzie pozwany obecnie się znajduje, tego nie wiem” (k. 11–12). Z kolei 
świadek Gustawa J., lat 34, wyznania mojżeszowego, wdowa po lekarzu, zeznała (k. 14), że 
„Powódkę i jej męża zna bardzo dobrze, ale w 1926 r. pozwany wyjechał i nie wie gdzie się 
on obecnie znajduje”. Słuchana powódka (k. 14–15), lat 32, bezwyznaniowa, zeznała, że 
w 1920 r. zawarli małżeństwo wedle rytuału żydowskiego, ale w 1921 r. obydwoje zgłosi-
li w Magistracie we Lwowie wystąpienie z religii żydowskiej, ogłaszając bezwyznaniowość. 
„Pozwany jest z przekonań komunistą i tak też traktował małżeństwo, wydalając się na dłuż-
szy czas z Krakowa do Warszawy nie troszcząc się całkiem o mnie i o dziecko. W r. 1926 
oświadczył mi mąż, że więcej żyć ze mną nie będzie i wyjechał z Krakowa na zawsze, obecnie 
przebywa w Rosji i zawiadomił mnie, że żyje obecnie z inną kobietą. Na tej podstawie doma-
gam się rozwiązania mojego małżeństwa z pozwanym”.

30 Okoliczności te stwierdzone zostały zeznaniami świadków dr. Bronisława R., Gustawy J. 
i powódki. „Wobec tego, że oboje małżonkowie stali się bezwyznaniowymi, przepisy par. 115 
k.c. mają w niniejszym wypadku zastosowanie. Do żądania powódki należało się przychylić, 
albowiem stwierdzonem zostało zeznaniami powołanych świadków i powódki, że pozwany 
ją złośliwie opuścił, zawiadomiwszy ją w r. 1926, że nie ma zamiaru do niej powrócić a obec-
nie jak sam powódce doniósł z Rosji, gdzie stale mieszka, żyje we wspólności małżeńskiej 
z  inną kobietą. W tym stanie rzeczy wzywanie pozwanego, którego miejsce pobytu jest po-
wódce nieznanem do powrotu do wspólności małżeńskiej, jak tego wymaga przepis par. 115 
k.c. jest bezcelowem zwłaszcza, że pozwany ścigany jest przez Prokuraturę przy Sądzie Okrę-
gowym w Warszawie listami gończymi z powodu aktu oskarżenia z dnia 12 lipca 1926 r., 
VIII.I.R.436/26 o agitację komunistyczną i oczywiście do Polski powrócić nie może. Zatem 
należało orzec po myśli § 115 kc. [ABGB – przyp. Z.Z.] rozwiązanie małżeństwa powódki 
z pozwanym”.

31 Sygn. archiwalna SOKC 29/1988/892. Akta sprawy liczą 130 kart.
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włoskiego pochodzenia – Julie G., z zawodu pracownik biurowy32. Pozwanym był 
Leon G., wówczas 43-letni mąż (ur. 27 marca 1900 r. w m. Bukowiec), urzędnik pry-
watny, który od 8 miesięcy (od 18 października 1942 r.) zamieszkiwał oddzielnie, 
tj. w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 23/1133. Małżeństwo stron zostało zawarte 
na podstawie prawa niemieckiego (BGB) w USC w Ostrowie Wielkopolskim 21 
sierpnia 1933 r. Rozwodzący się małżonkowie mieli 5-letnią wówczas córkę Biankę 
(ur. w 1938 r.)34. Należy zauważyć, że dla powódki było to już drugie małżeństwo35. 
W uzasadnieniu pozwu napisano m.in. 

[...] małżeństwo stron było początkowo harmonijne. W miarę czasu jednak stosunki między 
stronami uległy stałemu pogorszeniu, a to wskutek odmiennych charakterów i przyzwycza-
jeń każdej ze stron, co przejawiało się w coraz chłodniejszym odnoszeniu się do siebie, prze-
radzającym się w obojętność i chłód. Dochodziło do tego, że strony potrafi ły tygodniami 
całymi nie rozmawiać ze sobą i spotykały się z sobą tylko przy posiłkach dziennych. Stan 
powyższy uległ pogorszeniu wskutek wybuchu wojny, albowiem powódka będąc z pocho-
dzenia Włoszką, z chwilą wybuchu wojny solidaryzowała się całkowicie z linią postępowania 
Italii, czego pozwany jako Polak nie podzielał. Wskutek różnicy narodowościowej docho-
dziło między stronami do ciągłych nieporozumień i gorszących kłótni, które w końcu uczy-
niły wspólne pożycie stron niemożliwym, także pozwany opuścił powódkę i wyjechał do 
Krakowa i od 18 października 1942 r. stale zamieszkuje (k. 3–4)36.

W dalszej części pozwu rozwodowego powódka napisała, że 

Wreszcie powódka wskutek swego małżeństwa z pozwanym jako Polakiem narażona jest 
na cały szereg przykrości ze strony czynników urzędowych w Ostrowie [Wielkopolskim], 
które opierając się na małżeństwie powódki z pozwanym stosują względem powódki wszyst-
kie zarządzenia wydane w stosunku do ludności polskiej, co powódka odczuwa w sposób 
bardzo dotkliwy i bolesny (na tę okoliczność wnioskuje o dowód z przesłuchania świadka 
– Józefi ny W.). Pozwany ze swej strony nie uczynił nic, aby stanowi powyższemu położyć 
kres, pozostawił [18 października 1942 r.] natomiast powódkę z dzieckiem [5-letnią córką 
Blanką] własnemu losowi, co do tego stopnia zraziło powódkę do pozwanego, że nabrała 
ona do pozwanego wstrętu zarówno fi zycznego, jak i psychicznego, którego żadną miarą 
przezwyciężyć nie jest w stanie. Ponieważ powódka jako Włoszką ma możność powrotu do 
swej ojczyzny jedynie po zlikwidowaniu swego małżeństwa z pozwanym, przeto powódka 

32 Powódka reprezentowana była przez miejscowego adwokata dr Wojciecha Wojdona (peł-
nomocnictwo udzielono 8 czerwca 1943 r.), pomimo że jako miejsce stałego zamieszkania 
wskazała Ostrów Nordallee Nr 11 (Warthegau).

33 Powódka uiściła opłaty sądowe i stemplowe na kwotę 66 zł, przy czym wpis sądowy został 
określony na kwotę 60 zł; wartość przedmiotu sporu w pozwie podano na kwotę 2000 zł.

34 Córka stron – Bianka urodziła się 20 stycznia 1938 r.
35 Pierwsze małżeństwo powódki z adwokatem dr Bronisławem S. z Katowic zostało zawarte 

w u.s.c. w Pola (Istria) 26 maja 1918 r. i po 12 latach rozwiedzione wyrokiem SO w Katowi-
cach z 1 października 1930 r.

36 Niezależnie od różnicy narodowościowej, powódka podniosła, że „Jej mąż w roku 1940 
i 1941 chorował na chorobę skóry, w następstwie której ciało jego pokryło się wrzodami 
i ranami. Pozwany nie starał się w żadnej formie oszczędzać powódce przykrości związanych 
z jego chorobą, a nawet w sposób odrażający porzucał po całym mieszkaniu bandaże i opa-
trunki, a na uwagi powódki reagował w sposób obrażający i opryskliwy.
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powołując się na art. 1558 kc. niem. oraz art. 43 kpc. wnosi o orzeczenie rozwodu z winy 
pozwanego i koszty (k. 4–5)37.

Funkcję owm powierzono adw. dr Wiktorowi Halocie, który 8 lipca 1943 r. 
wniósł krótkie pismo przygotowawcze. Zaprzeczył w nim twierdzeniom faktycz-
nym pozwu i zawnioskował o oddalenie powódki oraz przyznanie mu kosztów 
(k. 45–46). Przede wszystkim podniósł, że z dokumentu ślubu wynika, że obie 
strony są wyznania rzymsko-katolickiego. Zatem, 

[...] gdyby nawet twierdzenia pozwu były prawdziwe, to po myśli art. 17 ust. 2 ppmdz. po-
wódka nie może żądać rozwodu, skoro rozwód ten niedopuszczalny jest według prawa miej-
sca, gdzie żądanie wniesiono.

Postępowanie w SO trwało około 4 miesięcy i w tym czasie odbyły się 2 rozpra-
wy (w składzie SSO: M. Łazarski, M. Mach i St. Kraus), pierwsza 9 lipca 1943 r. 
(k. 47–48)38, a druga 8 października 1943 r., na której przesłuchano pozwanego 
(k. 57–59)39. Na samym wstępie pozwany zeznał, że jego 

Pożycie małżeńskie było początkowo dobre, lecz z chwilą wybuchu wojny abisyńskiej, a na-
stępnie wojny domowej hiszpańskiej poczęły między nami powstawać rozdźwięki, albowiem 
ja jestem szczerym demokratą, żona zaś sympatyzuje z ruchem faszystowskim. Ten rozdźwięk 

37 W piśmie uzupełniającym pozew rozwodowy 8 lipca 1943 r. pełnomocnik powódki adw. 
Wojciech Wojdon napisał (k. 17–19), że „Chodzi o przepis § 1568 kc. niem., a nie 1558 kc. 
niem. Powódka żąda rozwodu swego drugiego małżeństwa, bo pierwsze istniało z adwoka-
tem dr Bronisławem S. w Katowicach i wyrokiem SO w Katowicach z dniem 1 X 1930 r. 
zostało rozwiedzione, ale w myśl § 111 [ABGB] małżeństwo katolików (pierwszego) może 
ustać jedynie poprzez śmierć strony, a adw. S. jeszcze żyje, zatem należy uznać, że drugie waż-
nie nie istnieje wg § 62 k.c.a. [ABGB] i nie jest wykluczone, że po rozwodzie z pozwanym 
powódka będzie kontynuować pierwsze małżeństwo” (k. 4–5).

38 Dopuszczono dowody: z dokumentu ślubu stron i z zeznań świadka Józefi ny W. Jako dowód 
w sprawie dopuszczono także odpis wyroku rozwodowego pierwszego małżeństwa powódki 
Julii [wówczas S.] wydany przez SO w Katowicach (sygn. akt II l.R. 141/30) z 1 paździer-
nika 1930 r. (k. 61–63). Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że rozwód jej małżeństwa za-
wartego w urzędzie parafi alnym w Pola (Istria) 26 maja 1918 r. nastąpił z winy jej pierwszego 
męża. Z wyroku tego wynikało, że według świadków, utrzymywał on stosunki cudzołożne 
z  niejaką Hildą B. i z tej przyczyny na podstawie par. 1568 u.c. [BGB] orzeczono rozwód.

39 Przesłuchano: pozwanego Leona G., lat 43, katolika, urzędnika prywatnego, który w dalszej 
kolejności zeznał, że „Z końcem 1940 lub z początkiem 1941 r. zachorowałem na choroby 
skórne, nie mogłem chodzić, na nogach miałem otwarte rany i w czasie tej choroby rzeczy-
wiście niejednokrotnie świadomie chcąc jej dokuczyć rozrzucałem po mieszkaniu bandaże, 
co niewątpliwie wywoływało u niej duży wstręt. Od tego czasu nie współżyliśmy już mał-
żeńsko, stosunki były bardzo naprężone i w końcu ja nie mogąc wytrzymać w tej atmosferze 
jaka panowała w domu, w październiku 1942 r. opuściłem żonę i przyjechałem do Krakowa. 
Wiem o tem, że żona moja po raz pierwszy była zamężna z adw. dr S. z Katowic, który dotąd 
żyje i mieszka nadal w Katowicach. […] Żona moja z pochodzenia jest Włoszką, wskutek 
małżeństwa zawartego ze mną doznawała ze strony władz niemieckich dużo przykrości, trak-
towano ją oczywiście dużo gorzej niż obywateli włoskich i to było też przyczyną rozdźwię-
ków między nami. Z tego powodu żona robiła mi wyrzuty” (k. 57–59). Sprawę uznano za 
dostatecznie wyjaśnioną.
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powiększył się z chwilą wybuchu obecnej wojny zwłaszcza, że po wkroczeniu Niemców do 
Ostrowa z mojej częściowo winy żona doznała szeregu przykrości i poniosła straty, albowiem 
nasze wspólne pieniądze złożone pod naszym nazwiskiem w banku zostały skonfi skowane, 
a także skonfi skowano części mebli będące własnością powódki, które były w moim biurze 
adwokackim.

SO tydzień później, tj. 15 października 1943 r., wydał wyrok rozwodowy, w któ-
rym uznał wyłączną winę męża (pozwanego)40 i uzasadnił go następująco: 

Początkowo pożycie małżeńskie stron było zgodne. Następnie jednak z chwilą wybuchu woj-
ny abisyńskiej [1935–1936 – przyp. Z.Z.], dalej wojny domowej hiszpańskiej [1936–1939 
– przyp. Z.Z.], a wreszcie obecnej wojny nastąpiły między stronami nieporozumienia na tle 
politycznym. Powódka, z pochodzenia Włoszka, sympatyzowała z ruchem faszystowskim, 
pozwany zaś był szczerym demokratą, rozdźwięki te przybrały drastyczne formy, zwłaszcza 
z chwilą, kiedy powódka traktowana przez władze jako Polka, doznawała szeregu przykrości 
– zwłaszcza, że skonfi skowano jej gotówkę, jak i częściowo ruchomości41.

Od powyższego wyroku apelację 2 lutego 1944 r. wniósł owm – adw. Wiktor 
Halota (k. 75–76)42 i odpowiedź na nią – powódka, 29 lutego 1944 r., w której do-
magała się zatwierdzenia wyroku i przyznania jej kosztów (k. 87–89)43. Jednakże 

40 W wyroku tym (pkt 2) zasadzono od pozwanego na rzecz owm kwotę 225 zł (pkt 3), zasą-
dzono od pozwanego na rzecz powódki koszty postępowania w kwocie 294,30 zł i (pkt 4) 
oznaczono wysokość wpisu od powództwa na kwotę 60 zł.

41 „Powódka czuje do pozwanego nieprzezwyciężony wstręt fi zyczny i psychiczny. […] Za-
chowanie się pozwanego nosi cechy wymienione w par. 1568 kod. c.n. albowiem przez swe 
postępowanie stał się winnym tak poważnego zachwiania stosunków małżeńskich, że od po-
wódki nie można wymagać, by dalej pozostawała w małżeństwie. Obie strony aż do rozejścia 
się tj. do 18/10 1942 r. od chwili zawarcia małżeństwa zamieszkiwały w Ostrowie Wielko-
polskim” (k. 71–72).

42 Obrońca ten podniósł, że wyrok SO jest niesłuszny, „albowiem polega częściowo na błędnej 
ocenie sprawy pod względem prawnym. Jakkolwiek bowiem może być słuszne stanowisko 
Sądu I inst., że zaszły przyczyny rozwodowe z par. 1568 k.c., któremu małżonkowie w chwili 
wniesienia pozwu podlegali, to niemniej niesłusznie pominął sąd zarzut owm, że udzielenie 
rozwodu w myśl art. 17 ust. 2 ppmdz. jest niedopuszczalne, jako przeciwne prawu miejsca, 
gdzie wniesiono żądanie. Motywy, jakie Sąd Okręgowy przytacza dla uzasadnienia oddale-
nia zarzutu przemawiały raczej za nieważnością małżeństwa stron według prawa miejsca, 
gdzie wniesiono żądanie, aniżeli za udzieleniem rozwodu, niemniej jednak i zajęciu takie-
go stanowiska stoją na przeszkodzie przepisy art. 13 i 14 cyt. prawa międzydzielnicowego” 
(k. 75–76).

43 W odpowiedzi apelacyjnej adwokat powódki podważał główny zarzut skargi apelacyjnej 
(owm), jakoby doszło do obrazy art. 17 ust. 2 ppmdz., według którego w danym przypad-
ku rozwód jest rzekomo według prawa miejsca, gdzie wniesiono żądanie niedopuszczalny. 
„Zapatrywanie takie jest jednak niesłuszne. Jak powódka wyjaśniła w uzupełnieniu pozwu 
z dnia 8 lipca 1943 r. żąda powódka rozwodu swego drugiego małżeństwa, którego istnienie 
poprzedza pierwsze małżeństwo powódki z adwokatem drem Bronisławem S. w Katowicach. 
To pierwsze małżeństwo powódki zostało wprawdzie wyrokiem SO w Katowicach z dnia 
1.10.1930 r. rozwiedzione, wobec tego jednak, że rozwód małżeństwa między katolikami po-
dług par. 111 k.c.a nie jest możliwy, względnie możliwy tylko przez śmierci, a dr S. dotąd żyje, 
należy uznać, że drugie małżeństwo powódki z pozwanym podług par. 62 k.c.a. ważnie nie 
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pół roku później (14 lipca 1944 r.) SA na zgodny wniosek stron, poparty zresz-
tą przez owm, zawiesił postępowanie odwoławcze (k. 109–110) i uchylił termin 
rozprawy wyznaczonej na dzień 20 lipca 1944 r. Ostatecznie z uwagi na upływ 
3-letniego okresu bezczynności, SA 11 marca 1949 r. (w składzie SSA: Balon, 
Kościuszko i Sidor) postępowanie drugiej instancji umorzył (k. 123). Oznacza to, 
że wyrok rozwodowy SO stał się prawomocny i nabrał mocy obowiązującej.

3. Przepis § 111 ABGB, który za przyczynę rozwodu uznawał nieprzezwyciężony 
wstręt małżeński obowiązywał na terenie Małopolski do końca 1945 r. Jego po-
jemne zdefi niowanie pozwalało w praktyce na podciągnięcie pod jego dyspozycję 
wszelkiego rodzaju zachodzących między małżonkami różnic w poglądach po-
litycznych i społecznych. Zachodzi pytanie, czy coś w tym zakresie zmieniło się 
w okresie późniejszym?

W nowym, ujednoliconym w skali całego kraju, prawie małżeńskim z 25 wrze-
śnia 1945 r., obowiązującym od 1 stycznia 1946 r., jako naczelną zasadę przyję-
to trwałość małżeństwa, a rozwód przewidziany został jako instytucja wyjątkowa 
(art. 24–35)44. Rozwód został przewidziany dla tych małżeństw, które

[...] nie spełniają już swoich funkcji, które wynikają z istoty małżeństwa, jako instytucji spo-
łecznej, gdy ich małżeństwo nie może już osiągnąć celu, do którego powinien dążyć każdy 
związek małżeński45.

Wyliczenie pozytywnych przyczyn rozwodowych (w jedenastu punktach 
art. 24), które mogły prowadzić do stałego rozkładu pożycia małżonków, było przy-

istnieje. Podług par. 62 k.c.a. istnieje, natomiast tylko pierwsze małżeństwo powódki z drem 
Bronisławem S. i tylko to małżeństwo mogłoby korzystać z sankcji par. 111 k.c.a. Małżeństwo 
powódki z pozwanym powstałe po rozerwaniu nierozerwalnego pierwszego małżeństwa po-
wódki, nie ma charakteru małżeństwa, dla którego by należało stosować par. 111 k.c.a. i dla-
tego orzeczenie rozwodu małżeństwa stron jest dopuszczalne również według prawa miejsca, 
gdzie wniesiono żądanie. Gdyby bowiem ktokolwiek, w jakikolwiek sposób na terenie mocy 
obowiązującej kodeksu cyw. austr. rozwiązał ważne małżeństwo, a następnie wszedł ponownie 
w związek małżeński, to to drugie małżeństwo na terenie mocy obowiązującej kodeksu cyw. 
austr. byłoby niewątpliwie unieważnione. Fakt, że drugie małżeństwo stron i rozwód pierw-
szego małżeństwa dokonane zostały na terenie mocy obowiązującej kodeksu cyw. niemiec. 
w tym stanie rzeczy nie jest w stanie niczego zmienić. Gdy poza tym w stosunku małżeńskim 
zachodzą przyczyny rozwodowe z par. 1568 k.c. niem., należy uznać wyrok Sądu I-ego za 
słuszny i zgodny także z art. 17 ust. 2 ppmdz. Tem samym wniosek powódki o zatwierdzenie 
wyroku pierwszej instancji przedstawia się jako uzasadniony” (k. 87–89).

44 K. Krasowski, Państwo a Kościół katolicki w Polsce 1945–1955, Poznań 1997, s.  21–22. Zob. 
także: S. Grzybowski, I. Różański, Prawo małżeńskie. Komentarz. Wyciągi z motywów Ko-
misji Kodyfi kacyjnej – tezy polityczne – wzory, Kraków 1946, s. 131; P. Fiedorczyk, Z prac 
nad unifi kacją osobowego prawa małżeńskiego w 1945 roku, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, 
Białystok 2003, s. 68–70, Miscellanea historio-iuridica, t. 1.

45 Zob.: Prawo małżeńskie. Dekret z dnia 25 września 1945 r. i przepisy wprowadzające prawo 
małżeńskie. Z komentarzem, oprac. J. Witecki, Warszawa 1946, s. 39; P. Kasprzyk, Separacja 
prawna małżonków, Lublin 2003, s. 133–136.
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kładowe („w szczególności”)46. Taki sposób zdefi niowania pozytywnych przyczyn 
rozwodowych spowodował, że w orzecznictwie powojennym Sądu Najwyższego 
przyjęto, iż 

Różnica światopoglądów stron w kwestiach politycznych, społecznych, religijnych oraz 
wychowania dzieci może stanowić przyczynę stałego rozkładu pożycia małżeńskiego w ro-
zumieniu art. 24 prawa małżeńskiego (orzeczenie Sądu Najwyższego z 11 października 
1949 r., sygn. akt C 1196/49, teza opublikowana w „Przegląd Notarialny” 1950, nr 5–6, 
s. 458–459).

W innym orzeczeniu Sądu Najwyższego z 29 grudnia 1951 r. (sygn. akt 
C 1083/51, opublikowanym w OSN 1953, poz. 40) uznano, że małżeńska wspól-
nota duchowa nie może się rozwijać przy ostro występujących poglądach na pod-
stawowe zagadnienia polityczne i społeczne. Należy zauważyć, że za różnicą świa-
topoglądową małżonków na kwestie polityczne i społeczne kryło się czasami zwy-
kłe cudzołóstwo jednego z małżonków, gdzie zdradzony małżonek postrzegany był 
za konserwatywnego, a zdradzający za postępowego.

46 Do tych przykładowych przyczyn rozwodowych należały: cudzołóstwo; nastawanie na życie 
powoda lub jego dziecka albo dopuszczenie się wobec powoda ciężkiej zniewagi; odmowa 
dostarczania środków utrzymania rodzinie; opuszczenie wspólnego miejsca zamieszkania 
bez słusznej przyczyny od roku albo nawet ze słusznej przyczyny, jeżeli w ciągu roku od jej 
ustania nie powrócił; dopuszczenie się przestępstwa hańbiącego; prowadzenie życie hulasz-
czego lub rozwiązłego albo nakłanianie powoda lub dzieci do życia niemoralnego; uprawia-
nie zajęcia hańbiącego lub ciągnienie zeń zysków; nałogowe oddawanie się pijaństwu lub 
narkomanii; choroba weneryczna i zaraźliwa dla małżonka lub potomstwa niebezpieczna; 
choroba psychiczna trwająca dłużej niż rok; oraz jeżeli małżonek dotknięty był niemocą 
płciową bez względu na czas jej powstania. Ponadto pozytywną przyczyną uzasadniającą 
rozwód była także zdrada narodowości polskiej w okresie wojny poprzez podpisanie listy 
volksdeutsch (art. XII dekretu z 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo mał-
żeńskie, Dz.U.RP, nr 48, poz. 271). Zob.: S. Bancerz, Nowe prawo małżeńskie, Łódź 1945, 
s. 23; F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie, t. 4: Prawo familijne, prawo małżeńskie, oprac. przy 
współudziale A. Szpunara, Kraków 1946, s. 17; J. Gwiazdomorski, Polskie prawo małżeńskie, 
Kraków 1948, s. 10.


