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Ewolucja i znaczenie winy jako 
negatywnej przesłanki rozwodowej 

w polskim prawie rodzinnym

Streszczenie:

Problematyka negatywnych przesłanek rozwodowych w polskim prawie rodzinnym nie do-
czekała się jak dotąd kompleksowych opracowań, prawdopodobnie ze względu na ich niejed-
noznaczny i wymagający dookreślenia charakter. Zwłaszcza pojęcie winy, obecne w prawie 
rozwodowym od okresu międzywojennego, nie było przedmiotem obszerniejszej analizy 
w doktrynie, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń. Niemniej 
judykatura zmuszona była wypracować w ciągu dziesięcioleci koncepcję winy. Historyczno-
prawna analiza wskazuje, iż ma ona charakter przede wszystkim moralny. Co jednak istot-
ne, orzecznictwo z okresu PRL-u nie zawsze zachowuje aktualność mimo niezmienionego 
stanu prawnego od 1 stycznia 1965 roku. Po uchwaleniu Konstytucji w 1997 roku zmieni-
ła się bowiem aksjologia polskiego systemu prawnego. Wykładnia systemowa wskazuje, iż 
od wejścia w życie ustawy zasadniczej podstawową rolą winy w prawie rozwodowym jest 
ochrona hierarchii wartości, konstytucyjnie opartych na godności osoby ludzkiej.
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1. Wstęp

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny2 cieszy się szczególną ochroną w pol-
skim systemie prawnym. Jej wyrazem jest obowiązująca zasada trwałości, zgodnie 
1  Autor jest doktorantem I roku w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2  Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483); 
art. 1 § 1 k.r.o.
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z którą małżeństwo zawiera się co do zasady dozgonnie3, a jedyną pozytywną oko-
licznością uzasadniającą jego rozwiązanie w drodze rozwodu jest trwały i zupełny 
rozkład pożycia małżonków4. Co ważne, samo spełnienie tej przesłanki nie musi 
jeszcze wystarczać do orzeczenia rozwodu. Doniosłą rolę odgrywają bowiem również 
okoliczności o charakterze negatywnym, czyli takie, których wystąpienie wyłącza 
orzeczenie rozwodu. Zgodnie z art. 56 § 2 i 3 k.r.o. należą do nich dobro wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków, zasady współżycia społecznego oraz wyłączna wina 
małżonka żądającego rozwodu. Nietrudno zauważyć, że przesłanki te zawierają poję-
cia ogólne, a nawet klauzulę generalną, dlatego ich stosowanie wymaga dookreślenia 
w każdym konkretnym przypadku5. Warto zauważyć, iż przesłanki negatywne mają 
charakter moralny i jako takie odwołują się do powszechnego poczucia słuszno-
ści6. Stanowią zatem społeczne zabezpieczenie przed zbyt pochopnymi rozwodami 
i wykluczają możliwość orzeczenia rozwodu na życzenie. W rzeczywistości jednak 
coraz częściej małżeństwa w Polsce się rozpadają, a wiele z nich kończy się rozwią-
zaniem małżeństwa7.

W niniejszym artykule przedstawię ewolucję i znaczenie negatywnej przesłanki 
winy w polskim prawie rozwodowym.

2. Prawo rozwodowe w XIX wieku

Za początek historii polskiego prawa rozwodowego należy uznać rok 1807, kiedy to Na-
poleon oktrojował konstytucję Księstwa Warszawskiego8. Na mocy art. 69 tego aktu 
Kodeks cywilny Napoleona stał się częścią porządku prawnego Księstwa, a wraz z nim 
regulacje dotyczące małżeństwa, ujmujące je jako instytucję świecką, poddaną jurys-
dykcji sądów państwowych9. Kodeks ten dopuszczał rozerwanie małżeństwa przez roz-
wód. Do jego uzyskania niezbędnym było wydanie orzeczenia sądowego poprzedzone 
wniesieniem powództwa przez stronę pokrzywdzoną z tytułu realizacji jednej z enu-
meratywnie wyliczonych pozytywnych przesłanek rozwodowych. Należały do nich: 
cudzołóstwo, gwałtowne i srogie obejście się, okrucieństwo, ciężka krzywda, obelga 

3  J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 182; wyrok SN z 13 marca 1998 r., I CKN 
539/97, LEX nr 1228750.

4  Zgodnie z art. 56. § 1 k.r.o., jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy 
z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

5  Z. Radwański, M. Zieliński [w:] System prawa prywatnego, t. 1 – Prawo cywilne – część ogólna, 
red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 335.

6  W. Stojanowska [w:] System prawa prywatnego, t. 11 – Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, 
Warszawa 2009, s. 640‒643.

7  Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2016, s. 238. Choć ilość rozwodów 
utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie ok. 65 tysięcy rocznie, wzrasta wskaźnik rozwodów 
w stosunku do nowo zawartych małżeństw: od 26,8% w 2010 roku do 35,6% w 2015 roku. 

8  Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] z 1807 r., tom I, s. II-XLVII.
9  Przepisy te weszły w życie 1 maja 1808 r. Data ta może być więc uznana za początek rozwodów na te-
renach dawnej Rzeczpospolitej.
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oraz skazanie małżonka na karę hańbiącą10. Prawodawstwo Napoleona nie znało zatem 
odniesień do ogólnego pojęcia winy. 

Podobną metodę legislacji przyjmowały inne prawodawstwa obowiązujące na tere-
nach polskich w XIX wieku, które znały instytucję małżeństwa cywilnego i jego rozwią-
zania. Austriacki kodeks cywilny z 1811 roku11 statuował mieszany system osobowego 
prawa małżeńskiego. Oznacza to, że rozwód był dostępny dla małżonków, o ile prawo 
wewnętrzne związku wyznaniowego, do którego należeli, taki rozwód dopuszczał12. 
Ponadto, dla osób bezwyznaniowych, osób należących do wyznań prawnie nieuzna-
nych oraz osób niemogących zawrzeć małżeństwa z powodu przeszkody kanonicznej 
nieznanej prawodawstwu cywilnemu, austriacki kodeks cywilny dopuszczał zawarcie 
małżeństwa cywilnego, rozwiązywalnego przez rozwód z powodu ważnej przyczyny 
określonej w prawie. W myśl § 115 tego kodeksu należały do nich: cudzołóstwo, złośli-
we opuszczenie małżonka, skazanie małżonka na karę co najmniej pięciu lat więzienia 
za popełnienie zbrodni, groźby pozbawienia małżonka życia lub zdrowia, ciężkie i kil-
kakrotne uszkodzenie ciała małżonka oraz nieprzezwyciężony wstręt13. Podobne kata-
logi przewidywało prawo na terenach zaboru pruskiego14 oraz obowiązujące na Spiszu 
i Orawie Prawo małżeńskie z 1894 roku15.

Podsumowując, ustawodawstwa rozwodowe XIX wieku nie znały odwołania 
do ogólnej kategorii winy czy klauzul generalnych. Ochronę małżeństwa zapewniał 
precyzyjnie określony katalog okoliczności faktycznych, z nastaniem których wyłącznie 
strona niewinna lub niezwiązana z ich zaistnieniem nabywała uprawnienie do żądania 
rozwodu16. Większość z nich zawierała w sobie element winy rozumianej jako moż-

10  Z. Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918‒1945. Studium histo-
ryczno-prawne, Kraków 2010, s. 37. 

11  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch wszedł w życie 1 stycznia 1812 roku.
12  Z. Zarzycki, op.cit., s. 133. W przypadku małżeństw mieszanych, w których jedno prawo kościelne 
dopuszczało rozwód, a drugie nie – rozwód był niedopuszczalny.

13  Ibidem, s. 138‒139.
14  Bürgerliches Gesetzbuch z 1896 roku wszedł w życie 1 stycznia 1900 roku. Chodziło o cudzołóstwo, 
bigamię, czyny niemoralne przeciwne naturze, nastawanie na życie małżonka, złośliwe opuszczenie 
małżonka przez okres jednego roku, ciężkie naruszenie obowiązków małżeńskich lub niecne zacho-
wanie się, które spowodowało ustanie współżycia małżeńskiego oraz chorobę umysłową trwającą trzy 
lata. Ibidem, s. 91‒92.

15  Ustawa nr XXXI – Prawo małżeńskie z 1894 roku weszła w życie 18 grudnia 1895 roku. Wyliczała 
takie przyczyny żądania rozwodu jak nieprzezwyciężony wstręt, cudzołóstwo, złośliwe opuszczenie mał-
żonka, nastawanie na życie lub rozmyślne ciężkie uszkodzenie ciała, skazanie po zawarciu małżeństwa 
na karę co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności lub domu poprawy i karę śmierci, nierząd płciowy 
przeciwny naturze, świadome popełnienie bigamii, umyślne dopuszczenie się ciężkiego uchybienia 
obowiązkom małżeńskim. Ibidem, s. 100.

16  Była to tak zwana zasada rekryminacji, która polegała w tym przypadku na nieprzyznaniu uprawnie-
nia do żądania rozwodu temu małżonkowi, który doprowadził do ziszczenia się określonej ustawowo 
przesłanki. Zasada ta obowiązywała na ogół we wszystkich ówczesnych systemach, nawet w prawie 
wewnętrznym Kościołów. Istniały jednak możliwości jej neutralizacji w postaci rozwodu na wniosek, 
ale tylko w systemach mieszanych: austriackim i węgierskim, i tylko jeśli prawo wewnętrzne związ-
ku wyznaniowego w ogóle dopuszczało rozwód. W prawie austriackim warunkiem złożenia wniosku 
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liwość postawienia zarzutu niewłaściwego zachowania, jednak nie każde moralnie 
naganne postępowanie wobec współmałżonka przyznawało stronie pokrzywdzonej 
uprawnienie do żądania rozwodu. 

3. Projekt Karola Lutostańskiego 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku dość szybko podjęto niezbędne 
kroki w kierunku zunifikowania systemu prawnego na terenie II Rzeczpospolitej, w tym 
prawa osobowego małżeńskiego17. Prace nad stworzeniem nowego prawa rozpoczęły 
się już w roku 192018, a ich zwieńczenie stanowił odpowiedni projekt sporządzony 
pod kierownictwem Karola Lutostańskiego, opublikowany dziewięć lat później. Osta-
tecznie projekt ten nie wszedł jednak w życie i na jednolite polskie prawo małżeńskie 
trzeba było jeszcze poczekać. Warto jednak o nim wspomnieć, gdyż Prawo małżeńskie 
z 1945 roku19 w znacznej mierze z niego korzystało20. 

Ogólne założenia nowego projektu nie wyróżniały się na tle ustawodawstw 
XIX-wiecznych. Ochrona trwałości węzła małżeńskiego polegała na dopuszczeniu 
rozwodu jedynie w przypadkach, gdy małżeństwo nie mogło realizować społecznych 
funkcji lub dla zabezpieczenia słusznych praw strony poszkodowanej21. Projekt opierał 
się więc na metodzie enumeratywnego wyliczenia konkretnych przesłanek rozwiąza-
nia małżeństwa22 jako bardziej odpowiadającej założonym dążeniom do ograniczenia 
liczby rozwodów23.

o rozwód był „nieprzezwyciężony wstręt małżeński”. Z kolei na terenie Spisza i Orawy mogli korzystać 
z tej formy rozwiązania małżeństwa jedynie żydowscy małżonkowie, jednak bez względu na przyczynę 
rozkładu pożycia. Ibidem, s. 100, 141‒142.

17  W tym celu została powołana Komisja Kodyfikacyjna już w czerwcu 1919 roku. Szerzej zob. J. Bardach, 
B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005, s. 553.

18  Ibidem, s. 554.
19  Dekret z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz.U. z 1945, Nr 48, poz. 270).
20  Z. Zarzycki, op.cit., s. 108.
21  Według K. Lutostańskiego, Zasady projektu prawa małżeńskiego, Warszawa 1931, s. 55‒56, „Państwowe 
prawo małżeńskie, stawiając sobie za cel trwałość rzeczywistą wspólnoty rodzinnej, potrzebną do rozwoju 
małżonków, wychowania dzieci i rozkwitu siły moralnej państwa, nie może łatwo otwierać małżonkom 
wrót do zrzucania z siebie obowiązków utrzymania wspólnoty, która jest właściwem zadaniem instytutu 
małżeństwa. Państwowe prawo małżeńskie nie może tedy ani sankcjonować jednostronnego zrywania 
wspólnoty bez kontroli sądu, ani przez nadmierne ułatwienia i nieograniczoną rozciągłość nieokreślonych 
powodów rozłączeniowych wywoływać w ludziach o słabszym charakterze przekonania, że pod powagą 
prawa można wspólność małżeńską zrywać, nie licząc się z konsekwencjami niedopełnienia obowiązków 
wobec współmałżonka, dzieci i społeczeństwa. Tylko wówczas, gdy pewien związek małżeński wykazuje 
wewnętrzną zgniliznę moralną, gdy staje się on narzędziem gwałtu nad jednostką, prawo nietylko nie 
ma interesu w podtrzymywaniu małżeństwa, które nie może być podstawą społeczną państwowego życia, 
ale ma nawet obowiązek udzielenia ochrony obywatelom, którzy odwołują się o sprawiedliwą pomoc 
i o uwolnienie ich od uczestnictwa w takim związku. Prawne zerwanie wspólnoty ma w tem znaczeniu 
charakter nadzwyczajnego środka zaradczego, dopuszczalnego w przypadkach chorobowych, gdy ucisk 
źle skojarzonej wspólnoty grozi zakażeniem organizmu rodzinnego oraz społecznego”. 

22  Projekt prawa małżeńskiego, Warszawa 1931, art. 58.
23  K. Lutostański, op.cit., s. 76‒78.
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W projekcie K. Lutostańskiego pojawiło się pojęcie winy24. W przeciwieństwie jed-
nak do obecnie obowiązującej regulacji, wina nie miała pełnić funkcji ogólnej prze-
słanki rozwodowej. Nie było bowiem takiej potrzeby przy precyzyjnie określonych oko-
licznościach uzasadniających żądanie rozwodu, w większości zawierających implicite 
kategorię winy rozumianej jako możliwość postawienia zarzutu, zwłaszcza moralnej 
naganności25. Jak pisał K. Lutostański, na gruncie projektu „wina może odgrywać rolę 
dopiero w ustaleniu odpowiedzialności za skutki materialne, wywołane rozłączeniem, 
ale nie ma wpływu na samą jego dopuszczalność”26. 

4. Dekret Prawo małżeńskie z 1945 roku

W 1945 r. zunifikowano osobowe prawo małżeńskie na obszarze Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Stało się to za sprawą wydanych 25 września 1945 r. przez Krajową Radę Naro-
dową dekretu Prawo małżeńskie oraz dekretu Przepisy wprowadzające prawo małżeń-
skie27. Nowe prawodawstwo przewidywało typowo laicki system regulacji małżeństwa. 
W kwestii dopuszczalności rozwodu zasadniczo kontynuowało tendencję wytyczo-
ną przez projekt międzywojenny, jednak wprowadziło na tym polu kilka znaczących 
zmian, zmierzających w stronę liberalizacji i rozpowszechniania rozwodów. 

Regulacje zawarte w dekretach były dość lakoniczne. Niejasna była między inny-
mi kwestia przesłanek rozwodowych. Zagadnienie to regulował artykuł 24 Prawa 
małżeńskiego28. Przewidywał on jedną ogólną przesłankę w postaci stałego rozkładu 
pożycia małżonków i jedną negatywną, odwołującą się do dobra niepełnoletnich dzie-
ci. Podany katalog okoliczności stanowiących przyczyny uzasadniające powództwo 
o rozwód był tylko przykładowy29. Była to zasadnicza zmiana w stosunku do projektu 
K. Lutostańskiego, pozwalająca na rozwiązanie małżeństwa w znacznie liczniejszych 
niż dotychczas przypadkach.

Wspomniana niejasność na gruncie przesłanek orzeczenia rozwodu dotyczyła roli 
winy w sferze uprawnienia jego żądania. Pojęcie to pojawiło się w art. 27 § 1 Prawa 
małżeńskiego, który stanowił, iż „orzekając rozwód sąd ustala, czy i która ze stron 
24  Projekt prawa małżeńskiego…, art. 61.
25  Obok tego rodzaju przesłanek pojawiły się bowiem także inne, związane z niemożnością realizowania 
funkcji małżeństwa (np. choroba psychiczna – art. 58 lit. k), czy też z wadami oświadczenia woli (np. po-
ważna groźba – art. 58 lit. n), a także przesłanka „religijna” w postaci odmowy dopełnienia uroczystości 
kościelnych wbrew danemu przyrzeczeniu (art. 58 lit. o). 

26  K. Lutostański, op.cit., s. 78. „Rozłączenie” to określenie oznaczające dzisiejszą separację. Omawiany 
projekt zakładał bowiem obligatoryjną separację małżonków przed orzeczeniem rozwodu.

27  Dekret z dnia 25 września 1945 r. – Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie (Dz.U. z 1945, Nr 48, 
poz. 271).

28  „Na żądanie jednego z małżonków sąd orzeka rozwód, jeśli uzna, że wzgląd na dobro niepełnoletnich 
dzieci nie stoi temu na przeszkodzie, oraz jeżeli stwierdzi stały rozkład pożycia małżonków, w szczegól-
ności dlatego, że drugi małżonek: [następuje wyliczenie 11 przyczyn rozkładu pożycia]”.

29  Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, o której mowa w art. 24 Prawa małżeńskiego, mogło więc 
być „wszelkiego rodzaju postępowanie, zachowanie się i stan małżonka, pociągające za sobą zupełny 
i stały rozkład”. Tak zob. orzeczenie SN z 28 maja 1948 r., C 126/48, OSN 3/1948, poz. 87. W orzeczeniu 
tym Sąd Najwyższy uznał, iż konflikt charakterów może być przesłanką rozkładu pożycia.
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ponosi winę”. Na pierwszy rzut oka wina nie była w żaden sposób skorelowana z kwestią 
dopuszczalności rozwiązania małżeństwa przez sąd. Jednak z drugiej strony, przyzna-
nie uprawnienia do żądania rozwodu małżonkowi wyłącznie winnemu rozkładowi 
pożycia (odrzucenie tzw. zasady rekryminacji) przy ogólnie sformułowanych przesłan-
kach rozwodowych i braku odpowiednich środków obrony dla strony poszkodowanej 
(np. w postaci konstrukcji odmowy zgody na rozwód), mogłoby prowadzić do nadużyć 
w postaci „jednostronnych” rozwodów. Z tego powodu w orzecznictwie30 dość szybko 
pojawiła się teza, iż wyłączna wina małżonka wnoszącego pozew stanowi drugą nega-
tywną przesłankę rozwodową na gruncie omawianego dekretu. 

Argumentacja przedstawiana w judykaturze odwoływała się przede wszystkim 
do wykładni funkcjonalnej31. Skoro bowiem ustawodawca zrezygnował z zamkniętego 
katalogu okoliczności uzasadniających żądanie rozwodu, by zapobiec wspomnianym 
nadużyciom w formie „nagradzania” moralnej naganności orzeczeniem rozwodu, na-
leżało znaleźć inny sposób ochrony strony pokrzywdzonej. Kategoria winy doskonale 
się do tego nadawała z uwagi na możliwość utrzymania zasady rekryminacji, a nawet 
rozciągnięcia jej zastosowania do nieograniczonej ustawowo kategorii przypadków. 
Stosując bowiem ogólne pojęcie winy, ustawodawca wyznaczył sędziom ogromne pole 
do interpretacji i oceny moralnej konkretnych przyczyn rozkładu pożycia. Ponadto, 
uzasadniono tę tezę „społeczną zasadą trwałości związku małżeńskiego”32 oraz dy-
rektywami wykładni systemowej. Twierdzono bowiem, iż art. 24 Prawa małżeńskiego 
z 1945 roku należało rozpatrywać łącznie z art. 27 tego aktu prawnego33. 

W efekcie, w przeciwieństwie do koncepcji projektu K. Lutostańskiego, w myśl prze-
pisów omawianego dekretu wina małżonka żądającego rozwodu nie była już orzekana 
tylko w celu rozłożenia odpowiedzialności majątkowej za skutki rozwodu, ale – w przy-
padku, gdy nosiła przymiot wyłącznej34 – stała się kolejną samodzielną negatywną 

30  Zob. orzeczenie SN z 28 maja 1948 r., C 126/48, OSN 3/1948, poz. 87.
31  Zob. orzeczenie SN z 15 lutego 1947 r., III C 913/46, OSN 2/1948, poz. 37, w którym Sąd Najwyższy 
uznał wykładnię art. 24 Prawa małżeńskiego z 1945 roku, w myśl której „do orzeczenia rozwodu wystar-
czy ustalenie stałego rozkładu pożycia małżeńskiego i uznanie, że wzgląd na dobro dzieci niepełnoletnich 
nie stoi rozwodowi na przeszkodzie (…) za niedopuszczalną, za niezgodną z celem ustawy, z zamiarem 
ustawodawcy i społecznym znaczeniem małżeństwa”.

32  Tak zob. orzeczenie SN z 28 maja 1948 r., C 126/48, OSN 3/1948, poz. 87. W tym orzeczeniu zostało 
stwierdzone, że: „wykładnia, która by dopuszczała rozwód także na żądanie tego z małżonków, który 
wyłącznie spowodował rozkład pożycia małżeńskiego, stanowiłaby, psychologicznie rzecz biorąc, zachętę 
do rozrywania małżeństwa (mógłby np. małżonek, który porzucił rodzinę, powołując się na wywołany 
tym czynem niewątpliwy rozkład wspólnoty małżeńskiej żądać następnie rozwodu)”. 

33  Zgodnie z orzeczeniem przywołanym w poprzednim przypisie, „art. 27 § 1 prawa małżeńskiego nie 
może być rozumiany w ten sposób, że orzeczenie o winie jest konieczne tylko dla rozstrzygnięcia o skut-
kach majątkowych, jakie wynikają z rozwodu (art. 29 i 30 prawa małżeńskiego), oraz dla rozstrzygnięcia, 
komu powierzyć dziecko i zarząd jego majątkiem (art. 31 § 1 p. 1 prawa małżeńskiego). Art. 27 prawa 
małżeńskiego stanowi samodzielną normę w przepisach rozwodowych, która winna być rozpatrywana 
łącznie z art. 24 tego prawa”.

34  W świetle orzeczenia SN z 10 czerwca 1948 r., I C 286/48, OSN 2/1948, poz. 57 „mylny jest pogląd 
o dopuszczalności rozwodu tylko w razie winy strony pozwanej w spowodowaniu stałego rozkładu 
pożycia małżonków, gdyż z przepisów prawa małżeńskiego wynika również dopuszczalność rozwodu 
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przesłanką rozwodową35. Warto dodać, iż przedstawioną tezę zasadnie podbudowy-
wano także wykładnią językową art. 24 Prawa małżeńskiego36.

5. Kodeks rodzinny z 1950 roku

Prawo małżeńskie z 1945 roku nie obowiązywało w Polsce długo. Już w 1947 roku 
powołano komisję mającą opracować całościową kodyfikację prawa cywilnego, zawiera-
jącą także część rodzinną i opiekuńczą37. Choć projekt był gotowy w grudniu następne-
go roku, z racji politycznych postanowiono go odrzucić i idąc za wzorcem radzieckim, 
zdecydowano się na wyłączenie prawa rodzinnego z kodyfikacji cywilnej. W efekcie, 
w roku 1950 został uchwalony Kodeks rodzinny38, który zastąpił między innymi dekre-
ty Prawo małżeńskie i Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie z roku 1945.

Ogólne założenia dotyczące małżeństwa nie różniły się wiele od regulacji za-
mieszczonej w Prawie małżeńskim z 1945 roku. Małżeństwo wciąż traktowano jako 

zarówno w razie braku winy którejkolwiek ze stron (…), jak też w razie winy obu stron”. Pierwszą sytuację 
przedstawiał art. 24 pkt 10 i 11 dekretu. Możliwość zaistnienia drugiej potwierdzał art. 30 § 2 Prawa 
małżeńskiego. Por. także orzeczenie SN z 15 lutego 1947 r., III C 913/46, OSN 2/1948, poz. 37, w którym 
zostało stwierdzone, że: „rozkład pożycia małżeńskiego może nastąpić także wskutek okoliczności, przez 
żadnego z małżonków nie zawinionych. Ale zawsze okoliczności, uzasadniające żądanie rozwodu, czyli 
powodujące rozkład pożycia małżeńskiego, muszą zachodzić po stronie małżonka pozwanego, chyba 
że pozwany małżonek również żąda rozwodu wskutek przyczyn, zachodzących po stronie powoda”.

35  Zob. orzeczenie SN z 28 maja 1948 r., C 126/48, OSN 3/1948, poz. 87, w którym został wyrażony 
następujący pogląd: „Do orzeczenia rozwodu konieczne jest nie tylko ustalenie stałego rozkładu pożycia 
małżeńskiego, lecz także i przyczyny tego rozkładu, która musi zachodzić po stronie nie tego małżonka, 
który żąda rozwodu”.

36  W świetle orzeczenia SN z 15 lutego 1947 r., III C 913/46, OSN 2/1948, poz. 37: „Gdyby wystarczy-
ło tylko ustalenie stałego rozkładu pożycia, to wyrazy «w szczególności, dlatego, że drugi małżonek» 
i wyliczenie 11 stanów faktycznych, powodujących rozkład, byłyby w art. 24 zupełnie zbędne. Gdyby 
było obojętne, po którego małżonka stronie zachodzą przyczyny rozwodu, wyraz «drugi» (małżonek) 
byłby nie tylko zbędny, lecz nawet wprost sprzeczny z myślą, którą ustawodawca chciał zdaniem skar-
żącego wyrazić. Przy wykładni zaś przepisu ustawy nie można bez usuwających wszelką wątpliwość 
argumentów przyjmować, że ustawodawca wstawił zupełnie zbędnie zdania i wyrazy albo że zamierzał 
co innego, aniżeli wyraził w przepisie. Wykładnia gramatyczna i logiczna art. 24 prowadzi do zasady, 
wyżej sformułowanej. Do tego samego wyniku prowadzi także wykładnia teleologiczna, zwłaszcza je-
żeli uwzględnić cel ustawy, widoczny z tego przepisu oraz z art. 45710 § 1, 45711, 45714 k.p.c.: trwałość 
małżeństwa i ochronę rodziny. Jeżeli ustawa nie dopuszcza, żeby małżonkowie nawet za wspólną zgodą 
rozwiązywali swój związek; jeżeli związek ten może być rozwiązany tylko prawomocnym wyrokiem 
sądu; jeżeli art. 45714 k.p.c. tak dalece ochrania trwałość małżeństwa i tak dba, ażeby Sąd rozpoznający 
sprawę rozwodową dociekł prawdy w ustaleniu przyczyn rozwodu, że pozbawia mocy obowiązującej 
sąd wszelkie przyznania faktów, zrzekanie się dowodów, sprzeciwianie się dopuszczeniu dowodów, zwol-
nienia od przysięgi, aby pozbawić strony możności zmowy, otrzymywania rozwodu za wspólną zgodą 
itp.: to nie podobna przypuścić, że ten sam ustawodawca zezwoli jednemu z małżonków na stwarzanie 
przyczyny rozwodu i na jednostronne żądanie rozwodu z przyczyny przez się stworzonej, gdyż drugi 
małżonek żadnego powodu do rozwodu nie daje i rozwodu nie żąda”. W kwestii argumentów odwo-
łujących się do wykładni językowej dużo łatwiej by było uzasadnić powyższy pogląd, gdyby przepis 
zamiast: „w szczególności dlatego, że drugi małżonek” brzmiał: „gdy drugi małżonek w szczególności”.

37  A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2009, s. 276.
38  Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. z 1950, Nr 34, poz. 308).
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instytucję świecką, poddaną wyłącznie jurysdykcji sądów powszechnych. W dziedzinie 
rozwodów doszło jednak do znaczących zmian. Przede wszystkim przeobrażeniu uległa 
pozytywna przesłanka rozwodowa. Kodeks rodzinny z 1950 roku stanowił w art. 29 
§ 1, iż „jeżeli między małżonkami nastąpił z ważnych powodów zupełny i trwały roz-
kład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez 
rozwód”. Ustawodawca nie zdecydował się jednak dookreślić pojęcia „ważnych powo-
dów” w żaden sposób. Nie wprowadził nawet katalogu przykładowych okoliczności 
mogących stanowić taki powód. W ten sposób ponownie zwiększyło się znaczenie 
sędziowskiej interpretacji w kwestii orzekania rozwodów. Ciężar sprecyzowania kata-
logu okoliczności mogących stanowić ważną przyczynę rozkładu pożycia małżonków 
spoczął bowiem na judykaturze39.

W Kodeksie rodzinnym po raz pierwszy wyrażono wprost zasadę rekryminacji 
w art. 30 § 1. Jego treść brzmiała następująco: „Rozwód nie może być orzeczony, jeżeli 
żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi 
zgodę na rozwód”. Wynika z tego, iż w takich wypadkach jak jednostronna zdrada, 
porzucenie czy złe traktowanie współmałżonka trwanie małżeństwa zależało od woli 
strony pokrzywdzonej.

Należy jednak pamiętać, iż w razie wystąpienia zawinionych przyczyn rozkładu po-
życia po stronie powodowej i niezawinionych po stronie pozwanej, zasada rekryminacji 
nie miała zastosowania, gdyż niezawinione przyczyny rozkładu pożycia wykluczały 
wyłączną winę jednej ze stron. Dla przykładu, według dominującego wówczas poglą-
du, chorobę należało traktować jako przyczynę co prawda niezawinioną, ale jednak 
wykluczającą wyłączną winę strony powodowej40. Warto podkreślić, iż w takim stanie 

39  Jeśli chodzi o przypadki, w których rozkład pożycia wynikał z winy któregoś z małżonków, zgodnie 
z uchwałą Sądu Najwyższego z 28 maja 1955 r., I CO 5/55, OSN 3/1955, poz. 46, charakter omawianych 
przyczyn należało rozpatrywać w świetle uznawanych wówczas zasad moralnych. Ważnym powodem 
było więc na przykład porzucenie małżonka i niewykonywanie określonych w Kodeksie rodzinnym 
obowiązków małżeńskich (zob. orzeczenie SN z 12 grudnia 1955 r., I CR 1889/54, OSN 2/1957, poz. 44), 
zdrada – i to bez względu na czas dopuszczenia się jej (zob. orzeczenie SN z 19 grudnia 1950 r., C 347/50, 
OSN 2/1951, poz. 55), a także poniżanie i szykanowanie małżonka (zob. orzeczenie SN z 9 kwietnia 
1953 r., II C 2911/52, PiP 1/1954, poz. 180). Do kręgu omawianych okoliczności zaliczano również 
przyczyny, które według specyficznej moralności socjalistycznej uważano za nieetyczne. Stąd w ra-
zie spełnienia pozostałych przesłanek, rozwód mógł zostać orzeczony w razie przynależności jednego 
z małżonków do „sekty świadków Jehowy, pozostającej na usługach imperializmu amerykańskiego” 
(zob. orzeczenie SN z 20 października 1952 r., C 42/52, OSN 2/1954, poz. 30) czy też w sytuacji, „gdy 
jeden małżonek reprezentuje ideologię postępową, drugi zaś wsteczną” (zob. orzeczenie SN z 29 grudnia 
1951 r., C 1083/51, OSN 2/1953, poz. 40). Za ważne można było również uznać przyczyny same w sobie 
neutralne z moralnego punktu widzenia, którym jednak, po zapoznaniu się z okolicznościami konkretnej 
sprawy, przypisywano etycznie pozytywny lub negatywny charakter, na przykład znaczna różnica wieku 
(zob. orzeczenie SN z 16 marca 1956 r., IV CR 127/55, OSN 4/1956, poz. 112).

40  Zob. uchwała SN z 28 maja 1955 r., I CO 5/55, OSN 3/1955, poz. 46, z której wynika, że „wyjaśnienie, 
jakie powody i po czyjej stronie istniejące wywołały rozkład pożycia, ma szczególne znaczenie z uwagi 
na art. 30 § 1 Kod. rodz. zakazujący orzekania rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego bez 
zgody małżonka pozwanego. Zakaz zawarty w art. 30 § 1 Kod. rodz. dotyczy sytuacji, kiedy po stronie 
pozwanego nie ma żadnych ważnych powodów rozkładu pożycia ani zawinionych, ani niezawinionych, 
a po stronie powoda zachodzą zawinione ważne powody, które rozkład pożycia stron wywołały. Jeżeli 
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faktycznym nawet zgoda na rozwód pozwanego małżonka była całkowicie irrelewantna 
z punktu widzenia dopuszczalności rozwodu. 

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich form zastosowania zasady rekryminacji 
było przyznanie materialnoprawnego uprawnienia żądania rozwodu każdemu z mał-
żonków, co w kontekście równoczesnego utworzenia możliwości przełamania zasady 
rekryminacji przez zgodę strony niewinnej (powództwo małżonka wyłącznie winnego 
mogło zostać uwzględnione), znacząco poszerzało zakres podmiotowy tego uprawnienia.

Neutralizacja negatywnej przesłanki wyłącznej winy strony powodowej była możliwa 
w dwóch przypadkach. Po pierwsze, ustawodawca wprost przewidział w art. 30 § 1 Ko-
deksu rodzinnego, iż zgoda strony pozwanej, której nie przypisano winy w rozkładzie 
pożycia, wyłączała zastosowanie zasady rekryminacji. W odróżnieniu od poprzednio 
obowiązujących regulacji, możliwość ta wynikała więc wprost z ustawy, a nie z orzecz-
nictwa kierującego się zasadą ekonomii procesowej. W ten sposób umowa małżeństwa 
została niejako zepchnięta w kierunku umowy prywatnoprawnej, nad którą władztwo 
stron działających zgodnie, po spełnieniu przesłanki rozkładu pożycia i niesprzecz-
ności rozwodu z dobrem małoletnich dzieci, byłoby właściwie nieograniczone, gdyby 
nie wspomniana wyżej wykładnia klauzuli ważnych powodów. Równocześnie ciężar 
odpowiedzialności w przedmiocie ochrony małżeństwa został w znacznym stopniu 
przerzucony przez ustawodawcę na barki zainteresowanych stron. 

Drugą możliwość przełamania zasady rekryminacji przewidywał art. 30 § 2 Kodeksu 
rodzinnego41. Jego treść brzmiała następująco: „Jednakże mimo braku tej zgody [czyli 
zgody strony niewinnej rozkładowi pożycia – B. C.] sąd, mając na względzie interes 
społeczny, może orzec rozwód w przypadkach wyjątkowych, jeżeli małżonkowie pozo-
stają w długotrwałym rozłączeniu”. Przepis ten miał stanowić „swoistą «klapę bezpie-
czeństwa» dla sądów zobowiązanych do orzekania rozwodów ze względów społecznych 
w sytuacji, gdy podstawą żądania była różnica światopoglądowa małżonków”42. 

Przede wszystkim należy zauważyć, że możliwość przełamania odmowy zgody mał-
żonka niewinnego nie wynikała w tym przypadku z moralnej naganności strony po-
krzywdzonej. Wręcz przeciwnie, rozwód mógł zostać orzeczony właściwie „na życzenie” 
winnej strony powodowej. Wystarczyło jedynie, by powód doprowadził do zrealizowania 

zatem po stronie powoda istnieje zawiniona ważna przyczyna, po stronie zaś pozwanego niezawiniona 
ważna przyczyna, art. 30 § 1 Kod. rodz. nie ma zastosowania i do orzeczenia rozwodu z winy powoda 
nie jest konieczna zgoda pozwanego”. Por. orzeczenie SN z 18 września 1952 r., C 1283/52, OSN 3/1953, 
poz. 84, zgodnie z którym „niezgodne z zasadami socjalistycznej moralności byłoby uznanie, że nieule-
czalna choroba małżonki, po trzydziestu latach pożycia małżeńskiego, stanowi ważny powód rozkładu 
pożycia małżeńskiego w sytuacji, kiedy stan małżonki wymaga przyczyniania się ze strony współmał-
żonka w miarę swych możliwości do ulżenia jej losowi i okazywania jej pomocy nie tylko materialnej, ale 
i moralnej, tak aby małżonek był dla niej podporą psychiczną w cierpieniach”. I dalej: „Nie byłoby zgodne 
z poczuciem moralnym by po tylu latach współżycia uznać, że choroba pozwanej, nawet nieuleczalna, 
usprawiedliwia rozwód małżeństwa. Sytuacja pozwanej wymaga od męża, aby w miarę swoich możliwo-
ści przyczyniał się do ulżenia jej losowi, okazywał jej wszelką pomoc i to nie tylko materialną, do której 
w formie alimentów się zaofiarował, ale także by był dla niej podporą psychiczną w jej cierpieniach”. 

41  „Jednakże mimo braku tej zgody sąd, mając na względzie interes społeczny, może orzec rozwód 
w przypadkach wyjątkowych, jeżeli małżonkowie pozostają w długotrwałym rozłączeniu”. 

42  A. Dziadzio, op.cit., s. 277.
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pozostałych przesłanek, co mogło nastąpić całkowicie bez współudziału pozwanego43. 
Trwały i zupełny rozkład pożycia oraz długotrwałe rozłączenie mogły bowiem wystąpić 
choćby na skutek wyprowadzki powoda ze wspólnego mieszkania, a klauzula interesu 
społecznego nie miała, według założeń ustawodawcy, chronić praw moralnych strony 
pozwanej, a jedynie wprowadzać wspomnianą już „klapę bezpieczeństwa”. 

Taki stan rzeczy sprawiał, że możliwe stało się orzeczenie rozwodu na wyłączne 
życzenie jednej ze stron i jedynie zarysowana powyżej aksjologiczna interpretacja klau-
zuli ważnych powodów zapewniała częściową ochronę małżeństwa oraz woli strony 
niewinnej rozkładowi pożycia. Łatwości uzyskania rozwodu mógł sprzyjać fakt, iż część 
judykatury dopatrywała się w art. 30 § 2 Kodeksu rodzinnego domniemania istnienia 
interesu społecznego w rozwiązaniu małżeństwa44. Takie domniemanie nie wydawało 
się jednak uzasadnione na gruncie wykładni językowej tego przepisu, a także innych 
orzeczeń Sądu Najwyższego. W ówczesnym orzecznictwie obecna była bowiem teza, 
iż utrzymywanie całkowicie martwego związku wcale nie jest sprzeczne same w sobie 
z interesem społecznym, a więc nie stanowi jako takie zła społecznego. W jednym 
z orzeczeń Sąd Najwyższy zauważył, że: „Stosownie bowiem do art. 30 § 2 k.r. nie 
wystarcza negatywne stwierdzenie braku interesu społecznego w utrzymywaniu mał-
żeństwa martwego, lecz niezbędne jest ustalenie pozytywnego interesu społecznego 
w rozwiązaniu takiego małżeństwa”45. 

Na tym tle należy wspomnieć nieliczne interpretacje omawianego przepisu, któ-
re stawiały moralne – w rozumieniu powszechnie akceptowanych zasad, opartych 
na uznaniu godności człowieka – granice orzekaniu rozwodów „na życzenie”. Twier-
dzono bowiem, iż „o dopuszczalności rozwodu na podstawie art. 30 § 2 Kod. rodz. 
decyduje (…) wynik łącznej oceny wszystkich okoliczności sprawy i oparty na nim 
wniosek, że w okolicznościach sprawy orzeczenie rozwodu nie obrazi uczuć moralnych 
mas pracujących”46. Oznacza to, iż nawet w przypadku spełnienia wszystkich przesła-
nek rozwodowych, orzeczenie rozwodu na gruncie art. 30 § 2 nie było możliwe, gdyby 
przeczyło wartościom moralnym47. Sąd Najwyższy próbował więc stworzyć kolejną 

43  Oczywiście wyłączając sytuacje zagrożenia dobra małoletnich dzieci.
44  Zob. orzeczenie SN z 26 marca 1959 r., III CR 923/57, OSN 3/1960, poz. 72.
45  Tak orzeczenie SN z 7 listopada 1959 r., I CR 599/58, OSN 2/1961, poz. 44. Jednak zdecydowanie 
bardziej dominowała teza wyrażona m.in. w uchwale SN z 26 kwietnia 1952 r., C 798/51, OSN 1/1952, 
poz. 1, zgodnie z którą: „Rozwód jest więc złem koniecznym, wprowadzonym w imię interesu społecz-
nego dla eliminacji innego zła społecznego, jakim byłoby utrzymywanie formalnego węzła małżeńskiego, 
gdy zanikła wspólnota małżeństwa, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma szans na dalsze jego 
funkcjonowanie”. Teza ta dominuje także w orzecznictwie na tle aktualnego stanu prawnego. 

46  Tak uchwała SN z 28 maja 1955 r., I CO 5/55, OSN 3/1955, poz. 46.
47  W świetle orzeczenia SN z 7 listopada 1959 r., I CR 599/58, OSN 2/1961, poz. 44: „Według ustaleń 
zaskarżonego wyroku, powód jest inwalidą. Z zeznania świadka K. może wynikać, że jest on chory 
na serce, a kobieta, z którą żyje, będąc z zawodu pielęgniarką, opiekuje się nim, a nawet częściowo go 
utrzymuje. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy okoliczności powyższe wymagają szczegółowego wyja-
śnienia, gdyby się bowiem okazało, że powód jest niezdolny do pracy, a stan jego zdrowia wymaga stałej 
opieki, którą może mu zapewnić wraz z pomocą w utrzymaniu kochająca go kobieta, to tego rodzaju 
sytuacja życiowa powoda mogłaby być uznana za szczególną okoliczność, która przemawiałaby z punk-
tu widzenia szeroko pojętego interesu społecznego za orzeczeniem rozwodu, który umożliwiłby mu 
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negatywną przesłankę rozwodową w postaci sprzeczności z zasadami etycznymi, nie-
związanymi z wymogami polityki48. Odnosząc powyższe rozważania do zagadnienia 
winy należy stwierdzić, iż klauzule ważnych powodów oraz interesu społecznego by-
wały wykorzystywane w orzecznictwie jako wzmocnienie zasady rekryminacji. Skoro 
bowiem fundamentalnym uzasadnieniem istnienia zasady winy w prawie rozwodowym 
jest ochrona porządku moralnego, wyżej przedstawione interpretacje tychże klauzul 
zdecydowanie tę ochronę poszerzały. Według Sądu Najwyższego ustawodawca przy-
pisał prawu rodzinnemu funkcję wychowawczą i w efekcie uznał, że mniejszym złem 
od rozwiązania małżeństwa na wyłączne życzenie strony moralnie nagannej jest utrzy-
manie choćby martwego małżeństwa i to niezależnie od powoływania się tej strony 
na jakiekolwiek ważne powody lub interes społeczny49.

zawarcie nowego związku małżeńskiego z kobietą kochającą go i mogącą mu zapewnić pomoc w życiu 
i niezbędną opiekę. Ale również i w tym przypadku, gdyby nawet Sąd Powiatowy doszedł do wniosku, 
że w szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy orzeczenie rozwodu na żądanie małżonka winnego 
nie spotka się z ujemną oceną mas pracujących – niezbędne jest poczynienie dalszych ustaleń w celu 
wyjaśnienia (w związku z niejasnymi zresztą zarzutami rewizji pozwanej), czy postępowanie powoda 
w okresie rozłączenia i po tym rozłączeniu nie było w stosunku do jego żony szczególnie naganne. 
W takim bowiem wypadku, nawet pomimo istnienia przesłanek z art. 30 § 2 k.r., dyskwalifikujące go 
moralnie zachowanie się w stosunku do żony musiałoby się spotkać z dezaprobatą opinii moralnej 
społeczeństwa i sprzeciwiałoby się możliwości orzeczenia rozwodu”. 

48  Według uchwały SN z 26 kwietnia 1952 r., C 798/51, OSN 1/1952, poz. 1: „Rzecz oczywista, że nie 
może być mowy o jakimkolwiek skatalogowaniu takich szczególnych sytuacji, które mimo istnienia winy 
rozkładu małżeństwa po stronie powoda pozwoliłyby sądowi na orzeczenie rozwodu wbrew sprzeciwowi 
małżonka niewinnego. Decydować o tym będą wszystkie dotyczące każdego z małżonków z osobna i ich 
wzajemnego stosunku okoliczności konkretnej sprawy, które rozważone w swym całokształcie uzasad-
niają ostateczny wniosek, że rozwiązanie małżeństwa nie będzie sprzeczne z moralnością socjalistyczną”. 
Por. uchwała SN z 28 maja 1955 r., I CO 5/55, OSN 3/1955, poz. 46, zgodnie z którą: „O dopuszczalności 
rozwodu na podstawie art. 30 § 2 Kod. rodz. decyduje bowiem wynik łącznej oceny wszystkich oko-
liczności sprawy i oparty na nim wniosek, że w okolicznościach sprawy orzeczenie rozwodu nie obrazi 
uczuć moralnych mas pracujących”. 

49  W uchwale SN z 28 maja 1955 r., I CO 5/55, OSN 3/1955, poz. 46 stwierdzono, że: „Wyrażona 
w art. 67 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zasada, że małżeństwo i rodzina znajdują się 
pod opieką i ochroną Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, decyduje o obowiązku sądów szczególnie 
starannego i wnikliwego orzekania w sprawach o rozwód. Prawidłowe orzecznictwo w tych sprawach, 
realizujące ściśle przepisy postępowania prawa socjalistycznego, stanowi pozytywny czynnik, wy-
chowujący obywateli w duchu poszanowania rodziny jako podstawowej komórki społecznej”. I dalej: 
„Orzecznictwo sądów w tym zakresie jest niejednolite. Taki stan rzeczy powoduje, że orzecznictwo 
sądowe w sprawach rozwodowych nie spełnia w sposób dostateczny swego zadania kształtowania 
właściwych poglądów moralnych obywateli w zakresie stosunków małżeńskich”. Por. uchwała SN 
z 26 kwietnia 1952 r., C 798/51, OSN 1/1952, poz. 1, w której zauważono, że: „Punktem wyjściowym 
rozważań związanych z orzecznictwem w sprawach o rozwód jest realizowana przez Państwo Ludowe 
zasada ochrony i umocnienia rodziny, która znalazła wyraz w projekcie Konstytucji Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej. Podstawą rodziny jest małżeństwo, stąd też postępowanie małżonka powodujące 
zerwanie małżeństwa z reguły spotkać się powinno z negatywną oceną sądu. Taka postawa sądu przy-
czyni się do wychowania obywateli w duchu socjalistycznej moralności, która wymaga poważnego 
stosunku małżonków do założonej przez siebie rodziny, zapewniającego trwałość ich związku”. I dalej: 
„Ustawa musi przeciwdziałać niebezpieczeństwu samowolnego zrywania związków małżeńskich, które 
w tego rodzaju sytuacji zarysowuje się szczególnie ostro, musi działać wychowawczo i w roli hamulca 
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Kończąc omawianie zasady rekryminacji warto dodać, iż możliwość jej przełamania 
na podstawie art. 30 § 2 Kodeksu rodzinnego była fakultatywna, to znaczy, że sąd nie 
musiał przychylić się do żądania powoda nawet w przypadku rzeczywistego istnienia 
interesu społecznego w rozwiązaniu małżeństwa i spełnienia pozostałych przesłanek 
(wyjątkowy przypadek, długotrwałe rozłączenie). Takie rozwiązanie pozostawiało sę-
dziom szeroki margines władzy dyskrecjonalnej, znacznie wzmacniając ich udział w za-
daniu ochrony małżeństwa, co na gruncie tak liberalnie ukształtowanych przepisów 
wydawało się być w pełni uzasadnione. 

Kolejną regulacją Kodeksu rodzinnego, na którą warto zwrócić uwagę, był art. 31 
§ 2. Przewidywał on, iż na zgodne żądanie małżonków sąd miał zaniechać orzekania 
o winie. Stanowiło to zasadniczą zmianę w stosunku do dekretu z roku 1945. Art. 27 
§ 2 dekretu Prawo małżeńskie przewidywał bowiem obligatoryjne zaniechanie orze-
kania o winie tylko w przypadku „niemocy płciowej lub choroby umysłowej”. W po-
zostałych przypadkach rozstrzygnięcie w tej kwestii było obowiązkowe. 

Choć doniosłość tych przepisów przejawiała się przede wszystkim na płaszczyź-
nie roszczeń alimentacyjnych50, miały one znaczenie również dla zagadnienia stop-
nia ochrony małżeństwa, choć – co należy podkreślić – nie wyłączały zastosowania 
zasady rekryminacji. Stworzenie bowiem możliwości rozwiązania małżeństwa bez 
orzekania o winie sugerowało, iż z punktu widzenia dopuszczalności rozwodu zna-
czenie miała nie odpowiedzialność moralna stron za spowodowanie rozkładu poży-
cia, ale przede wszystkim trwały i zupełny rozkład pożycia. Tym samym omawiany 
przepis „wychowywał” do lekkomyślnego traktowania obowiązków małżeńskich, 
rodząc świadomość bezkarności za ich naruszanie. Przeciętny obywatel nie był za-
pewne w stanie odczytać z przepisów Kodeksu rodzinnego, iż wniosek o zaniechanie 
orzekania o winie nie wyłączał badania winy przez sąd i ewentualnego zastosowania 
zasady rekryminacji. 

Podsumowując, Kodeks rodzinny z roku 1950 zmodyfikował znaczenie winy 
przy orzekaniu rozwodu w stosunku do poprzednich regulacji. Poza przyznaniem 
uprawnienia żądania rozwodu obojgu małżonkom, świadczy o tym przede wszystkim 

w stosunku do takich małżonków, których wyrobienie społeczne i postawa moralna nie powstrzyma-
łyby od aspołecznego, lekkomyślnego traktowania obowiązków wynikających z zawartego związku 
małżeńskiego”. A także: „Sąd Najwyższy uważa za konieczne podkreślić, że zagadnienia prawne wystę-
pujące przed sądami w sprawach o rozwód wkraczają bezpośrednio w sferę zjawisk moralnych. Nakaz 
prawa o ustroju sądów powszechnych (art. 3), aby sądy Polski Ludowej działalnością swą wychowywa-
ły obywateli, nabiera więc w tych sprawach szczególnego znaczenia. Prawidłowe orzecznictwo oparte 
na niniejszych wytycznych powinno stać się wkładem sądów do walki o przyśpieszenie i pogłębienie 
procesu kształtowania nowej, socjalistycznej postawy moralnej obywateli”. Por. również orzeczenie SN 
z 23 maja 1952 r., C 407/52, PiP 1/1953, poz. 133, w którym uznano, iż z racji obowiązywania zasady 
umocnienia rodziny i zadania kształtowania poważnego i odpowiedzialnego stosunku do obowiązków 
względem niej, „nie są ważnymi powodami rozkładu pożycia małżeństwa ani porozumienie się stron 
przed ślubem, że nie będą czyniły sobie trudności w uzyskaniu rozwodu, ani zawarcie małżeństwa 
z matką dziecka jedynie w celu nadania dziecku nazwiska”.

50  Zob. art. 34 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym małżonek, który nie został uznany za winnego 
rozwodu, mógł żądać od drugiego małżonka, nawet niewinnego, dostarczenia mu środków utrzymania, 
jeśli nie był w stanie utrzymać się samodzielnie. 
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możliwość rozwiązania małżeństwa na żądanie strony wyłącznie winnej rozkładu po-
życia, a szczególnie związana z nią kwestia zneutralizowania odmowy zgody na roz-
wód strony niewinnej. Ryzyku występowania samowolnych rozwodów przeciwsta-
wiało się jednak orzecznictwo, przyjmując taką interpretację przesłanki istnienia 
ważnych powodów, by element moralny na gruncie przyczyn rozpadu małżeństwa nie 
był nigdy pomijany, a w efekcie, by zapobiec sytuacjom, w których naganność moralna 
powoda byłaby „nagradzana” uwzględnieniem powództwa. Poza tym, powyższemu 
celowi służyła również powtarzająca się teza judykatury, w świetle której nawet w ra-
zie spełnienia przesłanek umożliwiających jednostronne rozwiązania małżeństwa, 
sąd nie powinien orzekać rozwodu, jeśli miałby on w swych skutkach rażąco godzić 
w wartości moralne. 

6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964 roku znaczenie winy jako nega-
tywnej przesłanki rozwodowej wynika z art. 56 § 3. Stanowi on, iż rozwód nie jest 
dopuszczalny, „jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba 
że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na roz-
wód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. 
Określając znaczenie winy jako negatywnej przesłanki rozwodowej w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym, należy najpierw zaznaczyć, iż „problematyka winy w za-
kresie rozkładu pożycia małżonków nie była przedmiotem obszerniejszej analizy 
w doktrynie”51. Stąd też „z reguły przyjmuje się, że winę współmałżonków należy 
rozumieć i oceniać analogicznie jak w prawie zobowiązaniowym (jakkolwiek po-
jawiają się odmienne zapatrywania)”52. 

Z kolei na gruncie cywilistycznym pojęcie winy nie zostało zdefiniowane w żadnym 
polskim akcie prawnym. Ciężar sformułowania takiej definicji został więc przeniesio-
ny na doktrynę i orzecznictwo. Nie wchodząc w szczegółowe zagadnienia dotyczące 
wypracowanych w tym zakresie teorii należy jedynie zauważyć, iż obecnie w prawie 
cywilnym dominuje normatywna koncepcja winy. Według zwolenników tej koncepcji, 
wina jest negatywną oceną postępowania sprawcy szkody. Pogląd ten ufundowano więc 
na pojęciu zarzutu: winę ponosi osoba, której można postawić zarzut niewłaściwego 
zachowania się (działania czy też zaniechania), oparty na porównaniu tego zachowania 
z obiektywnie skonstruowanym wzorcem postępowania w danych okolicznościach 
osoby przeciętnie racjonalnej. Co ważne, niezbędnym warunkiem przypisania winy 
jest zaistnienie dwóch elementów: obiektywnego i subiektywnego. Pierwszy z nich od-
powiada szeroko rozumianej bezprawności danego zachowania (sprzeczność z ustawą 

51  Tak wyrok SN z 5 stycznia 2001 r., V CKN 915/00, OSP 6/2001, poz. 92.
52  Ibidem. Zob. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 maja 2000 r., I ACa 10/00, OSA 
10/2001, poz. 54, w świetle którego: „Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem 
małżonka było objęte określone działania lub zaniechanie, zmierzające do rozkładu pożycia, lecz wy-
starczy możliwość przewidywania znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego 
przepisy prawa”.
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lub zasadami moralności). Z kolei element subiektywny wyklucza przypisanie winy 
osobie niepoczytalnej lub małoletniej, gdyż obejmuje „możliwość podjęcia i wyrażenia 
woli co do nastąpienia lub nienastąpienia określonych skutków”53. „Oznaczałoby to, 
że za zawinione należy uznać takie zachowanie się małżonka, które narusza obowiązki 
wynikające z przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego i w rezultacie prowa-
dzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Nie musi wystąpić po stronie małżonka 
zamiar doprowadzenia do takiego rozkładu”54.

Z problematyką winy jako negatywnej przesłanki rozwodowej wiąże się kilka kon-
trowersji. Pierwsza z nich dotyczy samego sensu zasady rekryminacji. W doktrynie 
podnosi się, iż zasada ta przyczynia się do utrzymywania fikcyjnych związków mał-
żeńskich, a jej oddziaływanie społeczno-wychowawcze jest bardzo niewielkie55. Stąd 
postuluje się usunięcie winy z obszaru przesłanek rozwodowych na wzór państw za-
chodnich, zwłaszcza z obszaru common law56. Niemniej, nie brakuje również zwolen-
ników teorii o długofalowych skutkach wychowawczych prawa rozwodowego57. Wydaje 
się, że w rozwiązaniu tej kontrowersji mogłyby pomóc jedynie wieloletnie badania so-
cjologiczne. Nie bez znaczenia dla tego tematu pozostaje również aspekt aksjologiczny 
istnienia omawianej zasady, który – zgodnie z łacińską paremią nemo turpitudinem 
suam allegans audiatur – postuluje utrzymanie art. 56 § 3 w obecnym kształcie58. Winę 
jako kategorię prawa rodzinnego osadzoną w aksjologii konstytucyjnej potwierdził 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 października 2012 roku59.

Druga kontrowersja dotyczy aktualności orzeczeń wydanych w sprawach rozwodo-
wych pod rządem Kodeksu rodzinnego z 1950 roku. W literaturze wyrażono pogląd, 
iż z uwagi na identyczność sformułowań regulujących zasadę rekryminacji w art. 30 
§ 1 Kodeksu rodzinnego z 1950 roku i w art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
z 1964 roku, orzecznictwo dotyczące tej zasady sprzed 1 stycznia 1965 roku zachowuje 
aktualność60. Z problemem tym wiąże się zagadnienie rozumienia wyłącznej winy 
małżonka żądającego rozwodu. Na bazie Kodeksu rodzinnego z roku 1950 pojawiła 

53  T. Sokołowski, op.cit., s. 667; zob. także wyrok SN z 13 listopada 1997 r., I CKN 306/97, LEX nr 484738 
oraz wyrok SN z 29 czerwca 2000 r., V CKN 323/00, LEX nr 52485.

54  Tak wyrok SN z 5 stycznia 2001 r., V CKN 915/00, OSP 6/2001, poz. 92. Zob. także wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z 26 maja 2000 r., I ACa 10/00, OSA 10/2001, poz. 54, w świetle którego: 
„Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte określone 
działania lub zaniechanie, zmierzające do rozkładu pożycia, lecz wystarczy możliwość przewidywania 
znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa”.

55  A. Szlęzak, O zakazie orzekania rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego, RPEiS 3/1988, 
s. 68‒69. Zob. także A. Szpunar, Rozwód na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu, Wrocław—
Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łódź 1985, s. 329 oraz A. Olejniczak, Materialnoprawne przesłanki 
udzielenia rozwodu, Poznań 1980, s. 113‒120.

56  A. Szlęzak, op.cit., s. 67.
57  Tak m.in. W. Stojanowska, op.cit., s. 651; J. Górecki, Wytyczne rozwodowe Sądu Najwyższego, PiP 
8‒9/1968, s. 352 oraz A. Stelmachowski, Wina a zasady współżycia społecznego w procesie rozwodowym, 
SP 26‒27/1970, s. 255‒256.

58  J. Górecki, op.cit., s. 352.
59  Zob. uzasadnienie wyroku TK z 25 października 2012 r., SK 27/12 (Dz.U. z 2012, poz. 1218).
60  W. Stojanowska, op.cit., s. 653.
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się w orzecznictwie teza, iż w przypadku, gdy rozkład pożycia powstał na skutek nie 
tylko zawinionego postępowania strony powodowej, ale także z niezawinionych przy-
czyn leżących po stronie pozwanej (np. ciężka choroba zakaźna, kalectwo na skutek 
wypadku61), zasada rekryminacji nie powinna mieć zastosowania. Teza ta pojawia się 
także we współczesnym orzecznictwie i doktrynie62, jednak coraz częściej poddawana 
jest ona krytyce. Zarzuca się jej bowiem „łączne ujmowanie dwóch różnych katego-
rii: elementu subiektywnego, mentalnego (wewnętrznego), jakim jest wina oraz faktu 
o obiektywnym, zewnętrznym charakterze, tj. wystąpienie przyczyny rozkładu nieza-
leżnej od woli stron”63. Uważam iż z punktu widzenia przyjętych przez prawodawcę 
założeń etycznych, krytyka ta jest jak najbardziej uzasadniona, co znajduje odzwier-
ciedlenie również w judykaturze64.

Kolejna kontrowersja dotyczy relacji pomiędzy § 2 i § 3 art. 56 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. § 2 przewiduje bezwzględne przesłanki negatywne rozwodu w postaci 
dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz sprzeczności rozwodu z zasadami 
współżycia społecznego. W doktrynie pojawiły się postulaty połączenia tych dwóch 
przepisów, gdyż zasada rekryminacji stanowi jedną z zasad współżycia społecznego, 
a w takiej perspektywie § 3 mógłby wydawać się wręcz zbędny65. W mojej ocenie należy 
jednak przyznać rację tym autorom, którzy podkreślają, iż w przypadku połączenia 
omawianych przepisów, zasady współżycia społecznego mogłyby działać jedynie jako 
okoliczności wyłączające orzeczenie rozwodu. Natomiast w aktualnym stanie prawnym 
mogą działać również w przeciwnym kierunku, dając tym samym możliwość orzecze-
nia rozwodu w przypadku, gdy strona niewinna sprzeciwia się rozwodowi z przyczyn 
zasługujących na naganną ocenę, np. z chęci zemsty66.

Warto w tym miejscu zatrzymać się nad charakterem zawinionego naruszenia obo-
wiązków wynikających z małżeństwa. Zauważmy po pierwsze, że idzie tu nie tylko o te 
z nich, które wynikają z przepisów ustawy (zob. art. 23, 27 k.r.o.)67, ale również o obo-
wiązki kształtowane przez zasady współżycia społecznego, a więc normy moralne68. 

61  Zob. T. Sokołowski, op.cit., s. 679.
62  Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 31 marca 1994 r., I ACr 52/94, OSA 7/1994, poz. 38 
oraz J. Ignatowicz, M. Nazar, op.cit., s. 361.

63  T. Sokołowski, op.cit., s. 679.
64  Zob. wyrok SN z 7 stycznia 1969 r., II CR 528/68, OSN 10/1969, poz. 179 oraz uchwała SN z 16 grud-
nia 1987 r., III CZP 91/86, OSN 4/1988, poz. 42.

65  A. Olejniczak, op.cit., s. 99.
66  W. Stojanowska, op.cit., s. 647‒648.
67  Art. 23 k.r.o.: „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspól-
nego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez 
swój związek założyli”.

Art. 27 k.r.o.: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości 
zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek 
założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych 
staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.
68  Tak zob. wyrok SN z 26 października 2000 r., II CKN 956/99, OSP 3/2003, poz. 35 i przywołane 
tam orzecznictwo.
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Co więcej, przyjmuje się, iż zakres tych obowiązków wykracza poza relacje między 
samymi tylko małżonkami i obejmuje powinności „także względem dzieci i innych 
osób bliskich drugiemu małżonkowi”69, co znajduje uzasadnienie w szerokim rozu-
mieniu bezprawności. 

Warto zwrócić uwagę na wspólny rdzeń łączący wszystkie obowiązki małżeńskie. 
Nie powinno ulegać wątpliwości, że każdy z nich wynika z samej natury małżeństwa, 
a przez to ma charakter moralny. W związku z tym różnicowanie ich źródeł na ustawo-
we i moralne jest tylko pozorne, zaś katalog wymieniony w art. 23 k.r.o. należy uznać 
jedynie za przykładowy. Tezę tę potwierdza pośrednio fakt, iż ustawodawca nie prze-
widuje możliwości modyfikowania praw i obowiązków małżeńskich przez strony. Mają 
one charakter bezwzględnie obowiązujący, dlatego wszelkie porozumienia zmieniające 
ich zakres są nieważne z mocy prawa70.

Również analiza historycznoprawna przepisów dotyczących małżeństwa ukazuje 
wybitnie moralny charakter winy na gruncie tej gałęzi prawa. Kategoria ta została 
bowiem wprowadzona jako zastępnik zamkniętych katalogów okoliczności uzasad-
niających żądanie rozwodu, a te miały charakter etyczny – oczywiście poza powodami 
natury obiektywnej, które nie zależały od woli stron, a jednocześnie uniemożliwiały 
realizację zadań małżeństwa. 

Wreszcie przedstawiona teza znajduje pełne uzasadnienie w aktualnej judykaturze. 
Jak zauważył Sąd Najwyższy, 

gdy wina małżonka w rozkładzie pożycia jest następstwem naruszenia przez nie-
go obowiązków wynikających z przepisów prawa rodzinnego recypujących ak-
ceptowane powszechnie zasady moralne (w szczególności art. 23, 24, 27 k.r.o.), 
to jej uznanie nie wymaga nadto oceny, że takie jego postępowanie jest naganne 
moralnie. Sięgnięcia do zasad moralnych wymaga natomiast ocena winy małżon-
ka, gdy u podstaw bezprawności jego zachowania leży sprzeczność z zasadami 
współżycia społecznego71. 

Wyrażając taką opinię, Sąd Najwyższy opowiedział się za moralnym charakterem 
wszystkich obowiązków małżeńskich, a więc pośrednio również za moralnym cha-
rakterem winy. 

Wobec powyższego, na gruncie prawa rozwodowego „przypisanie małżonkowi winy 
w powstaniu rozkładu pożycia stanowi ujemną ocenę moralną postępowania takiego 
małżonka”72 w każdym przypadku. Warto dodać, iż taki stan rzeczy potwierdza poja-
wiającą się w doktrynie tezę o zasadniczej odrębności prawa rodzinnego od cywilnego73, 

69  J. Ignatowicz, M. Nazar, op.cit., s. 359.
70  Tak P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 29.
71  Zob. wyrok SN z 29 czerwca 2000 r., V CKN 323/00, LEX nr 52485.
72  Zob. wyrok SN z 5 stycznia 2001 r., V CKN 915/00, OSP 6/2001, poz. 92; wyrok SN z 21 maja 1998 r., III 
CKN 505/97, LEX nr 599785 oraz wyrok SN z 26 lutego 1999 r., I CKN 1019/97, LEX nr 1214337.

73  W. Stojanowska, op.cit., s. 583‒589. Autorka upatruje różnic między prawem cywilnym i rodzinnym 
powołując się między innymi na możliwość działania z urzędu sądu opiekuńczego i na liczne przepisy 
iuris cogentis w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także na wymóg interdyscyplinarnego spojrzenia 
na stosunki rodzinne i właśnie innego niż w prawie cywilnym pojmowania winy. 
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ponieważ w obrębie tego ostatniego wina nie opiera się na naruszeniach obowiązków 
tylko moralnych, ale także na pogwałceniu powinności innego rodzaju74. Stąd rozwa-
żania doktryny cywilistycznej na temat winy mogą być wykorzystane w prawie rodzin-
nym jedynie odpowiednio, a więc z uwzględnieniem specyfiki stosunków prawnych 
o charakterze rodzinnym. 

Warto również zwrócić uwagę na pojęcie moralności, na której powinny opierać 
się zarzuty formułowane wobec strony winnej rozkładowi pożycia. Po przemianach 
ustrojowych z 1989 roku trudno utrzymywać, iż chodzi o „moralność socjalistycz-
ną”, czy też „moralność mas pracujących”, do których odwoływał się Sąd Najwyższy 
zwłaszcza w latach pięćdziesiątych. Zgodnie z aksjologią Konstytucji RP z 1997 roku 
za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia należy uznać te zachowania, któ-
re można zakwalifikować jako naganne z punktu widzenia etyki ufundowanej 
na godności osoby i obiektywnie rozumianych wartościach, które z godności tej 
wynikają75. Sędziowie powinni zatem pamiętać, iż skoro w toku przypisywania 
winy „ostateczna ocena naganności (zarzucalności) opiera się na kryteriach głównie 
moralnych, a nie – prawnych”76, to w procesie tym trzeba brać pod uwagę fakt, iż 
moralność wcielona przez ustawodawcę do porządku prawnego ma bardzo kon-
kretny kształt. Oznacza to w praktyce, iż sędzia mający dokonać moralnej oceny 
zachowania rozwodzących się małżonków nie znajduje się w sferze decyzyjnego luzu 
czy też dyskrecjonalnej władzy. Wręcz przeciwnie – ma on do czynienia z normami 
moralnymi o niezmiennej treści, a jego zadaniem jest jedynie dokonanie właści-
wej subsumpcji77. 

Na koniec należy wspomnieć o czasowym aspekcie oceny zachowania małżonków. 
W literaturze pojawił się pogląd, iż zachowania stron mające miejsce po faktycznym 
zaistnieniu trwałego rozkładu małżeństwa, nie mogą mieć wpływu na orzeczenie 
o winie78. Stanowisko to wydaje się uzasadnione, gdyż art. 56 § 3 stanowi wprost 
o winie w rozkładzie pożycia. W tej perspektywie jakiekolwiek zachowania stron 
podjęte już po jego zaistnieniu nie powinny być brane pod uwagę przez sąd przy 
przypisywaniu winy małżonkom79. Jednak zarówno w doktrynie, jak i w literatu-
rze pojawia się odmienne spojrzenie na tę kwestię. Część autorów podkreśla, iż na-
wet trwały i zupełny rozkład pożycia może ulec pogłębieniu, a sąd powinien ocenić 

74  Chodzi o zobowiązania, których źródłem nie są normy moralne, ale np. umowy.
75  Wyrok TK z 23 marca 1999 r., K 2/98, OTK 3/1999, poz. 38: „Konstytucja w całokształcie swych po-
stanowień daje wyraz pewnemu obiektywnemu systemowi wartości, którego urzeczywistnianiu służyć 
powinien proces interpretacji i stosowania poszczególnych przepisów konstytucyjnych. Dla określenia 
tego systemu wartości centralną rolę odgrywają postanowienia o prawach i wolnościach jednostki, 
usytuowane przede wszystkim w rozdziale II konstytucji. Wśród tych postanowień centralne z kolei 
miejsce zajmuje zasada przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka”. Por. także wyrok SN z 26 paź-
dziernika 2000 r., II CKN 956/99, OSP 3/2003, poz. 35.

76  Wyrok SN z 5 grudnia 1997 r., I CKN 597/97, OSN 6/1998, poz. 99.
77  Wyrok SN z 29 czerwca 2000 r., V CKN 323/00, LEX nr 52485. 
78  Tak np. Z. Krzemiński, Glosa do wyroku SN z 28 września 2000 r. IV CKN 112/00, Palestra 3‒4/2003, 
s. 227.

79  Tak wyrok SN z 28 września 2000 r., IV CKN 112/00, OSN 3/2001, poz. 41.
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rozkład istniejący w chwili orzekania, a nie wcześniej80. Moim zdaniem, przyjęcie 
jednej lub drugiej koncepcji powinno być uwarunkowane okolicznościami danej 
sprawy. W przypadkach bowiem, w których rozkład pożycia spowodowany został wy-
jątkowo nagannym zachowaniem jednego z małżonków i przez to nabrał charakteru 
ostatecznego, trudno byłoby brać pod uwagę inne zachowania z uwagi na niemożność 
pogłębienia rozkładu.

7. Zakończenie

Wina w prawie rozwodowym ma dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, kategoria 
ta odgrywa decydującą rolę w obrębie obowiązku alimentacyjnego względem dru-
giego małżonka81. Po drugie, wina tworzy trzon zasady rekryminacji. Na gruncie 
obecnie obowiązującego porządku prawnego wyłączona jest bowiem – co do zasa-
dy – możliwość orzeczenia rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkła-
dowi pożycia. W tym znaczeniu wina pełni „dwie funkcje: prewencyjną, polegającą 
na zapobieganiu niewykonywaniu lub niewłaściwemu wykonywaniu obowiązków 
małżeńskich i samowolnemu zrywaniu więzów małżeńskich; oraz represyjną, która 
polega na uniemożliwieniu małżonkowi wyłącznie winnemu uzyskania rozwodu 
bez zgody małżonka niewinnego”82. Istnieje jednak możliwość neutralizacji zasady 
rekryminacji w obecnym stanie prawnym. Zagadnienie to wymaga jednak osobne-
go opracowania, gdyż związane jest z obszernym tematem znaczenia klauzuli zasad 
współżycia społecznego83. 

Ostatnie zagadnienie w przedmiocie winy, na które warto zwrócić uwagę, to moż-
liwość wniesienia przez małżonków zgodnego żądania, by sąd zaniechał orzeka-
nia o winie, wydając wyrok rozwiązujący małżeństwo84. Podobnie jak w przypadku 
Kodeksu rodzinnego, możliwość złożenia takiego żądania nie osłabia bezpośrednio 
ochrony małżeństwa na gruncie dopuszczalności rozwodu (nie wyłącza bowiem za-
sady rekryminacji), a wywiera jedynie skutki w sferze alimentacyjnej. Albowiem 
„sąd rozwodowy (…) musi zbadać winę za rozkład pożycia, i to niezależnie od tego, 
czy orzeczenie o winie znajduje się w sentencji orzeczenia”85. Zazwyczaj jednak obaj 
małżonkowie, którzy żądają zaniechania orzekania o winie86, chcą rozwodu, toteż 

80  Tak A. Olejniczak, O pogłębieniu rozkładu pożycia i winie małżonków [w:] Księga jubileuszowa Profe-
sora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. Schulz, Toruń 2008, 
s. 289 oraz B. Czech, Wierność małżeńska a kwestia winy rozkładu pożycia, PS 5/2007, s. 5.

81  Zob. art. 60 k.r.o.
82  W. Stojanowska, op.cit., s. 648.
83  Zob. art. 56 § 2 k.r.o.
84  Art. 57 § 2 k.r.o.: „Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym 
wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

85  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1‒61(6), Warszawa 2013, 
s. 408. Zob. także wyrok SN z 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04, OSN 12/2005, poz. 218.

86  Warto zaznaczyć, iż są to najczęstsze przypadki w sprawach rozwodowych. W roku 2011 na 64 594 
rozwody aż 47 112 zapadło bez orzeczenia o winie (73% przypadków). Zob. Główny Urząd Statystyczny, 
Rocznik demograficzny 2012, Warszawa 2012, s. 247.
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w praktyce ochrona węzła w przypadku wystosowania wspomnianego żądania po-
zostaje na płaszczyźnie zasady rekryminacji iluzoryczna – zgoda stron zasadę tę bo-
wiem neutralizuje. 

Warto przypomnieć, że samo wprowadzenie możliwości zaniechania orzekania 
o winie pośrednio przyczynia się do osłabienia instytucji małżeństwa. Stwarza bo-
wiem wrażenie, że kwestia odpowiedzialności moralnej za rozkład pożycia nie jest 
istotnym elementem w procesie rozwodowym, a liczy się sam fakt rozkładu. Tym 
samym osłabia represyjną funkcję winy i niejako przenosi środek ciężkości proce-
su z aspektów moralnych na aspekty funkcjonalne, zwłaszcza z punktu widzenia 
małżonków. W efekcie kształtuje mentalność „prorozwodową”, oddzielającą kwestię 
dopuszczalności rozwiązania małżeństwa od czynników innych niż wola stron i fak-
tyczne funkcjonowanie związku. 

Ponadto, w razie zgłoszenia omawianego żądania, traci na znaczeniu funkcja pre-
wencyjna winy, objawiająca się w sądowej (a więc publicznej) kontroli o charakterze 
moralnym nad rozwiązaniem małżeństwa. Sąd bowiem roztrząsa kwestię winy jedynie 
na własne potrzeby – by rozpoznać, czy w danym stanie faktycznym powinna znaleźć 
zastosowanie zasada rekryminacji. Elementy moralne nie są więc eksponowane na fo-
rum zewnętrznym87. Jest to także przejaw spychania regulacji dotyczących małżeństwa 
w sferę prywatnoprawną.

W tym kontekście, a także biorąc pod uwagę możliwość zneutralizowania negatyw-
nej przesłanki rozwodowej w formie wyłącznej winy strony powodowej, można posta-
wić pytanie, czy w aktualnym stanie prawnym małżonkowie dysponują absolutnym 
władztwem nad istnieniem łączącego ich węzła w sytuacji, gdy nie mają małoletnich 
dzieci albo gdy sąd uzna, że dobro dzieci nie jest zagrożone rozwiązaniem małżeństwa. 
By odpowiedzieć na to pytanie, należałoby pochylić się nad inną negatywną przesłanką 
rozwodu, a mianowicie nad jego sprzecznością z zasadami współżycia społecznego. Wy-
daje się, że właściwa interpretacja tej klauzuli mogłaby uzupełnić ochronę małżeństwa 
tak, aby zgodnie z zasadą trwałości wykluczone zostały przypadki orzekania rozwodów 
wbrew fundamentalnym zasadom moralnym.

*  *  *

The Evolution and the Role of Fault as a Negative 
Prerequisite of Divorce in Polish Law

The issue of negative prerequisites of divorce in family law in Poland has not been thoroughly 
elaborated yet, probably due to theirs vague and ambiguous character. Especially the notion 

87  Tak Z. Krzemiński, Rozwód: praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, Warsza-
wa 2007, s. 79, którego zdaniem: „W takim wypadku [uwzględnienia wniosku o zaniechania orzekania 
o winie – B. C.] sąd, orzekając rozwód, powinien pominąć kwestię winy także w uzasadnieniu wydanego 
wyroku”. W doktrynie i orzecznictwie pojawia się jednak pogląd odmienny. Por. W. Stojanowska, op.cit., 
s. 657; uchwała SN z 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSN 4/1988, poz. 42 oraz wyrok SN z 6 maja 
1999 r., II CKN 304/98, niepubl.
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of fault, that was used by Polish legislator in late twenties of the 20th century for the first 
time, has not been extensively studied yet. Nevertheless, the Polish judicature was forced 
to make out its own way of understanding of fault. The historical analysis of the Polish 
legislation indicates that the fault has firstly a moral nature. The important thing is, that 
some of the judicial decisions on divorces can not be still applied in judicature, even though 
the law has not been reformed since January 1, 1965. After the Polish Constitution of 1997 
was adopted, the axiology of the Polish law has changed. Nowadays, the most significant 
role of fault in family law in Poland is to protect values that are based on human dignity and 
firmly founded in the Polish Constitution. 

Key words: fault, divorce, family law, morality


