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MAŁŻEŃSKIE PRAWO OSOBOWE
W PROJEKCIE ZYGMUNTA LISOWSKIEGO Z 1934 R.

1. Wprowadzenie – 2. Krytyka projektu Karola Lutostańskiego – 3. Projekt Zygmunta Lisowskiego –
4. Zdanie podsumowujące.

1.  Ujednolicenie i kodyfikacja prawa to jedno z głównych zadań, z którymi przyszło
się zmierzyć II Rzeczypospolitej. Odrodzona po ponad stu dwudziestu latach niewoli,
Polska odziedziczyła po zaborcach zróżnicowane, często sprzeczne ze sobą systemy
prawa cywilnego. Były one przystosowane do odmiennego poziomu rozwoju zarówno
społeczno-gospodarczego, jak i kulturowego państw zaborczych. Szczególnie widocz-
ne odrębności pomiędzy przejętym ustawodawstwem dostrzec można na przykładzie
małżeńskiego prawa osobowego. Każdy z systemów występujących w II Rzeczypospo-
litej inaczej regulował kwestie związane z zawieraniem ślubu, stwierdzeniem nieważ-
ności małżeństwa czy orzekaniem rozwodu. Na terenie Polski równocześnie obok sie-
bie obowiązywały znane w całej ówczesnej Europie trzy typy osobowego prawa mał-
żeńskiego: świecki, wyznaniowy oraz mieszany.

W celu unifikacji prawa powołana została, ustawą z 3 czerwca 1919 r., Komisja
Kodyfikacyjna. Jej priorytetowym zadaniem, obok ujednolicenia prawa regulującego
obrót gospodarczy, było opracowanie jednolitej dla całego kraju ustawy z zakresu oso-
bowego prawa małżeńskiego. Taka ustawa nie weszła jednak w życie w okresie mię-
dzywojennym.

2. Opublikowany w 1931 r. projekt małżeńskiego prawa osobowego, autorstwa profe-
sora Uniwersytetu Warszawskiego Karola Lutostańskiego, spotkał się z krytyką, ponie-
waż zbyt daleko odbiegał od nauki Kościoła katolickiego1. Przyglądając się bliżej za-
rzutom kręgów katolickich pod adresem projektu, można zauważyć, że dotyczyły one
w zasadzie czterech kwestii: składu podkomisji opracowującej projekt, świeckiej formy

1 Szerzej na temat projektu małżeńskiego prawa osobowego opracowanego na forum Komisji Kodyfi-
kacyjnej i jego losów zob. (powojenne publikacje): L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfi-
kacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000, s. 194–220; K. Krasowski,  Próby
unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej, KPP, 1993, z. 3, s. 467–502; J. Godlew-
ski, Problem laicyzacji osobowego prawa małżeńskiego w Polsce międzywojennej, PiP, 1967, z. 11, s. 750–
761. 



zawarcia związku, dopuszczalności rozwodów oraz powierzenia spraw małżeńskich ju-
rysdykcji państwowej.

Podkomisji pracującej nad przepisami przyszłej ustawy zarzucono, że w jej skład
nie weszli przedstawiciele władz związków wyznaniowych i kościołów, w szczególno-
ści Kościoła katolickiego, którego wyznawcy stanowili przeważającą większość oby-
wateli  II  Rzeczypospolitej.  Pozostawiając  opracowanie  projektu  ludziom świeckim,
żmudna praca podkomisji została skazana na niepowodzenie2.

Projekt Komisji Kodyfikacyjnej uznawał prawo małżeńskie za przedmiot ustawo-
dawstwa państwowego, co łączyło się z wprowadzeniem ślubów cywilnych. Przewidy-
wał co prawda fakultatywną formę zawarcia związku – przed urzędnikiem stanu cywil-
nego lub przed duszpasterzem uznanego przez państwo wyznania – jednak takie roz-
wiązanie nie było do zaakceptowania dla duchowieństwa, zrównywało bowiem ślub
cywilny z kościelnym. Wprowadzenie ślubów cywilnych oznaczałoby przejęcie przez
państwo władzy nad sakramentem, czego Kościół katolicki nigdy by nie zaaprobował.
Krytyce poddane zostały przepisy dotyczące zawarcia związku. Autorom projektu za-
rzucono, że wprowadzał on jedynie pozory fakultatywności, ponieważ w rzeczywisto-
ści ważność małżeństwa uzależniono od sporządzenia przez urzędnika stanu cywilnego
aktu małżeństwa3.

Nie  do  zaakceptowania  dla  władz  kościelnych  pozostawała  także  wprowadzona
w projekcie możliwość zamiany rozłączenia (separacji) na rozwód. Zgodnie z przepisa-
mi, rozłączenie stanowiło oddzielny etap na drodze do uzyskania rozwodu. Sąd nie
mógł orzec rozwodu bez wcześniejszej separacji. Zamiana dopuszczalna była po upły-
wie trzech lat, a w wyjątkowych okolicznościach nawet wcześniej. Przeciwnicy projek-
tu uznawali  rozwód za  instytucję  sprzeczną z  nauką Kościoła  katolickiego.  Zasada
trwałości związku małżeńskiego, na której opierał się projekt, nazwana została fikcją.
O żadnej trwałości nie mogło być mowy, skoro art. 58 wymieniał kilkanaście powo-
dów, dla których małżonek mógł zażądać rozłączenia, a następnie rozwiązania związ-
ku. Dodatkowo, pomijając te powody, małżonkowie w każdej chwili (o ile spełnione
zostały określone warunki) uprawnieni byli do złożenia zgodnego wniosku o separację.
W takim wypadku nie musieli nawet podawać przyczyn zaistniałego pomiędzy nimi
kryzysu.  Przepis  ten,  zdaniem  przeciwników  projektu,  doprowadziłby  do  licznych
związków zawieranych „na próbę”4. Mając na uwadze opierające się na kilkunastowie-
kowym doświadczeniu prawo kanoniczne, duchowni Kościoła katolickiego stanowczo
sprzeciwili się próbie wprowadzenia norm zezwalających na ustanie związku za życia
stron, nawet w wyjątkowych sytuacjach, w których wpłynęłoby to na uzdrowienie ro-
dziny.

Z krytyką spotkał się również pomysł, aby wszystkie sprawy wynikające z małżeń-
stwa oddać sądownictwu państwowemu. Zwolennicy jurysdykcji wyznaniowej uważa-
li,  że tylko Kościół ma prawo rozstrzygać w kwestiach związanych z małżeństwem
swoich członków. Tylko on może zatem orzec, wedle własnych przepisów, o ważności

2 Ks. S. Biskupski, O nowe prawo małżeńskie w Polsce, Włocławek 1932, s. 16.
3 Ks. J. Jaglarz, „Fałsze” a prawda. O projekcie małżeńskim Komisji Kodyfikacyjnej, Włocławek 1932,

s. 19.
4 Ks. K. Karłowski, Uwagi o projekcie prawa małżeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej (Ze szczególnym

uwzględnieniem jego motywów), Poznań 1932, s. 54; ks. S. Biskupski, O nowe prawo, s. 38. 
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związku małżeńskiego i zaręczyn, o separacji, a w wyjątkowych sytuacjach o rozwią-
zaniu związku (w przypadku przywileju Pawłowego lub małżeństwa niespełnionego).
Sądy państwowe, zdaniem duchownych, mogły być właściwe jedynie przy skutkach
cywilnych (np. stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami) oraz przy małżeństwach
zawieranych przez bezwyznaniowców.

3. W obawie przed możliwością wejścia w życie projektu Komisji Kodyfikacyjnej, bi-
skupi zebrani na konferencji plenarnej w 1934 r. postanowili poprzeć oparty na założe-
niach  prawa  kanonicznego  projekt  autorstwa  profesora  Uniwersytetu  Poznańskiego
Zygmunta Lisowskiego5.

Projekt Z. Lisowskiego liczył 117 paragrafów6. Dzielił on obywateli chcących wstą-
pić w związek małżeński na trzy grupy. Pierwszą z nich były osoby należące do Ko-
ścioła katolickiego wszystkich jego obrządków istniejących w Polsce7. Osoby te, zgod-
nie z § 6 projektu, poddane zostały przepisom prawa kanonicznego w zakresie wszel-
kich warunków wymaganych do zawarcia małżeństwa, czynności przedwstępnych oraz
samego aktu zawarcia ślubu (jego formy). Drugą grupę stanowiły osoby należące do
innych kościołów lub wyznań, o ile ich prawa małżeńskie zostały przez państwo uzna-
ne za obowiązujące na terenie kraju na mocy ustawy. Osoby te poddane zostały ich
własnym wyznaniowym przepisom prawa małżeńskiego. Do trzeciej grupy projekt za-
liczył osoby nienależące do żadnego uznanego w Polsce wyznania oraz osoby należące
do wyznań przez państwo nieuznawanych. Grupa ta została poddana przepisom prawa
cywilnego zawartym w paragrafach projektu. 

Niezależnie od wyznania nupturientów, projekt wspólnie dla wszystkich regulował
kwestie związane ze zdolnością do zawarcia małżeństwa i zezwoleniem na ślub oraz
przeszkodę czasu oczekiwania (§ 29 – kobieta, która pozostawała w związku małżeń-
skim, nie mogła zawrzeć nowego małżeństwa przed upływem 10 miesięcy od dnia roz-
wiązania poprzedniego lub uznania go za nieważne).

Zgodnie z § 13, w związek mógł wstąpić mężczyzna po dojściu do pełnoletności
oraz kobieta po skończeniu 17. roku życia. Z ważnych przyczyn granica wieku nuptu-
rientów uległa obniżeniu. W takich wypadkach „właściwa władza do udzielania ze-
zwoleń od przeszkód małżeńskich” mogła pozwolić na ślub mężczyźnie, który miał lat
20, lub kobiecie, która ukończyła 16. rok życia8. Małoletni, pragnący zawrzeć związek,
obowiązany był do przedstawienia zezwolenia od swoich rodziców, a w wypadku ich
braku – od opiekuna (§ 15–19). 

Przeszkody małżeńskie określało prawo wyznaniowe kościoła, do którego należeli
narzeczeni. Te zawarte w przepisach projektu (§ 22–30) miały mieć zastosowanie jedy-

5 Zygmunt Lisowski (1880–1955), prawnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, w latach 1923–1924
jego rektor. Współautor m.in.  Rzymskiego prawa prywatnego i opracowań dotyczących prawa cywilnego
ziem zachodnich II Rzeczypospolitej, współzałożyciel CPH, członek Polskiej Akademii Nauk i Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

6 Z. Lisowski,  Prawo małżeńskie (projekt ustawy), Poznań 1934. Krótką charakterystykę i kilka słów
uwagi na temat projektu zamieścił J. Gwiazdomorski w opracowaniu swojego autorstwa Trudności kodyfi-
kacji osobowego prawa małżeńskiego w Polsce, Kraków 1935, s. 204–213.

7 Obrządki takie, jak: łaciński, ormiański, grecko-rusiński. 
8 Przez „właściwą władzę do udzielania zezwoleń od przeszkód małżeńskich” należało rozumieć mini-

stra sprawiedliwości, który na podstawie sprawozdania sądu grodzkiego uprawniony był do wydawania sto-
sownych zezwoleń (§ 30).
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nie w przypadku zawierania związku przez osoby należące do opisanej powyżej trze-
ciej grupy. Wśród przeszkód Z. Lisowski umieścił pozostawanie już w innym związku
małżeńskim (przeszkoda bigamii), pokrewieństwo w linii prostej lub pomiędzy rodzeń-
stwem (rodzonym lub przyrodnim), powinowactwo, zachodzący między stronami sto-
sunek przysposobienia, nastawanie na życie obecnego małżonka celem zawarcia nowe-
go związku, cudzołóstwo będące przyczyną rozwodu9 oraz wspomnianą powyżej prze-
szkodą wstrzymującą (§ 29).

Pomiędzy osobami należącymi do różnych kościołów lub wyznań prawnie uzna-
nych przez państwo zawarcie małżeństwa następowało według formy jednego z tych
kościołów lub wyznań, do których należeli narzeczeni. Przy małżeństwach między oso-
bami, z których tylko jedna należała do kościoła lub wyznania uznanego przez pań-
stwo, zawarcie związku następowało zależnie od wyboru nupturientów – bądź według
formy wyznaniowej danego kościoła czy wyznania, bądź według formy cywilnej. 

Ponieważ  projekt  Z.  Lisowskiego  zagadnienia  związane  z  czynnościami  przed-
wstępnymi,  formą  ślubu,  unieważnieniem,  rozwodem  oraz  sądownictwem oddawał
prawu wyznaniowemu uznanemu przez państwo, poniżej przedstawione zostaną jedy-
nie te najważniejsze rozwiązania projektu, które odnosiły się do osób nienależących do
żadnego uznanego przez państwo wyznania albo należących do wyznania nieuznawa-
nego.

W odróżnieniu od projektu Komisji Kodyfikacyjnej projekt Z. Lisowskiego przewi-
dywał  obowiązek  ogłaszania  zapowiedzi.  Prośbę  o  dokonanie  zapowiedzi,  zgodnie
z § 32, narzeczeni zgłaszali urzędnikowi stanu cywilnego miejsca zamieszkania narze-
czonego, a w wypadku gdy narzeczony nie miał stałego miejsca zamieszkania w Pol-
sce,  urzędnikowi  stanu  cywilnego miejsca  zamieszkania  narzeczonej.  Gdyby żadne
z narzeczonych nie mieszkało w Polsce, właściwym pozostawał urzędnik stanu cywil-
nego miejsca pobytu jednego z narzeczonych. W wyjątkowych okolicznościach urzęd-
nik mógł zwolnić nupturientów z obowiązku ogłoszenia zapowiedzi lub skrócić czas
ich ogłaszania (§ 33 przewidywał dwutygodniowy okres podawania zapowiedzi do pu-
blicznej wiadomości). Dotyczyło to ciężkiej choroby zagrażającej życiu jednego z na-
rzeczonych, powołania do służby wojskowej oraz zawarcia małżeństwa pomiędzy oso-
bami, które już uchodziły za poślubione. Zapowiedzi traciły moc, jeżeli narzeczeni nie
wstąpili w związek w ciągu sześciu miesięcy od dnia ostatniego ich ogłoszenia.

Dla osób należących do trzeciej grupy projekt przewidywał świecką formę zawarcia
małżeństwa10.  Ślub  mógł  się  odbyć  przed  każdym  urzędnikiem  stanu  cywilnego
w obecności dwóch pełnoletnich świadków (§ 39, 40). Podobnie jak w projekcie Ko-
misji Kodyfikacyjnej, w sytuacji gdy narzeczony pełnił w czasie wojny służbę na fron-
cie lub znajdował się w niewoli, istniała możliwość zawarcia związku przez pełnomoc-
nika (§ 42). Po zawarciu małżeństwa urzędnik stanu cywilnego zobowiązany był do

9 § 27: „Osobie rozwiedzionej z powodu cudzołóstwa nie wolno zawierać małżeństwa z osobą, z którą
się cudzołóstwa dopuściła, jeżeli cudzołóstwo zostało uznane w wyroku rozwodowym za przyczynę rozwo-
du. Od tego przepisu można udzielić zwolnienia”.

10 W wypadku gdy w związek małżeński wstępowały osoby należące do pierwszej lub drugiej grupy
opisanych w projekcie, duszpasterz, w okręgu którego nastąpiło zawarcie związku, obowiązany był w ter-
minie trzech dni od zawarcia małżeństwa zawiadomić właściwego urzędnika stanu cywilnego, celem wpisa-
nia aktu zawarcia małżeństwa do rejestru małżeństw (§ 11). 
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wydania małżonkom poświadczenia zawarcia związku i wpisania tego aktu do rejestru
małżeństw. 

O tym, czy i z jakich przyczyn należało uznać małżeństwo za nieważne, decydowa-
ła forma jego zawarcia. Przy małżeństwach cywilnych projekt odróżniał nieważność i
zaskarżalność. W pierwszym przypadku małżeństwo uznawano za nieważne od same-
go początku, czyli od dnia zawarcia. Do dochodzenia jego nieważności uprawniony był
każdy z małżonków, prokurator oraz osoba trzecia, o ile miała w tym interes prawny.
Małżeństwo było nieważne, jeżeli zawarto je bez nakazanej prawem formy, jeżeli zo-
stało zawarte przez osobę chorą umysłowo albo znajdującą się w stanie przejściowego
zaburzenia  umysłu  lub  nieprzytomności,  gdy  osoba  zawierająca  związek  nie  miała
ukończonego zgodnie z przepisami wieku oraz gdy małżeństwo zostało zawarte pomi-
mo istnienia przeszkody do jego zawarcia. W pewnych sytuacjach projekt dopuszczał
możliwość „uleczenia wadliwego małżeństwa” (§ 45–58).

Przy zaskarżalności małżeństwo w świetle przepisów projektu było ważne, lecz ist-
niała możliwość jego uchylenia z inicjatywy jednego z małżonków. Nastąpić to mogło
w sytuacji, gdy małżonek pozostawał w chwili zawarcia związku w błędzie co do oso-
by drugiego małżonka lub jego istotnych dla małżeństwa właściwości, gdy do zawarcia
związku doszło na podstawie oszustwa lub groźby oraz w sytuacji, w której małoletni
zawarł  związek bez  wymaganego  zezwolenia.  Zaskarżalność,  zgodnie  z  projektem,
była prawem osobistym małżonka, a jego wykonanie ograniczone zostało do jednego
roku, którego początek zależny był od podstawy zaskarżenia (§ 59–67).

Skutki  małżeństwa  przewidziane  w  projekcie  Z. Lisowskiego  odnosiły  się  do
wszystkich  związków bez  względu  na  formę  ich  zawarcia  i  wyznanie  małżonków.
W szczególności małżonkowie, zgodnie z § 68, obowiązani byli do wspólnego poży-
cia, wzajemnej wierności i udzielania sobie pomocy we wszystkich sprawach życio-
wych i w wychowywaniu potomstwa. Funkcję głowy rodziny projekt powierzał mężo-
wi. To on rozstrzygał o wszystkich zasadniczych sprawach wspólnego pożycia, to on
również pokrywał koszty utrzymania rodziny i wspólnego gospodarstwa domowego.
Żona nie została jednak poddana władzy męża ani pod względem osobistym, ani mająt-
kowym. Na mocy § 71 jej  zdolność do działania i  zdolność procesowa nie  ulegały
wskutek małżeństwa żadnemu ograniczeniu.

Również  rozłączenie  małżonków  (separację)  projekt  regulował  jednolicie  dla
wszystkich małżeństw, niezależnie od wyznania małżonków i formy, w jakiej zostało
zawarte (wyznaniowa czy świecka). Skutki separacji identyczne były z tymi zawartymi
w obcych ustawodawstwach. Orzeczenie separacji oznaczało ustanie wspólności mał-
żeńskiej bez naruszenia węzła małżeńskiego. Strony w każdej chwili mogły powrócić
do wspólności, do czego wymagane było jedynie zawiadomienie sądu. Rozłączeni mał-
żonkowie nie mieli prawa zawrzeć nowego związku. Wspólny majątek, na mocy wyro-
ku orzekającego separację, ulegał rozdziałowi, a małżonkowie tracili przysługujące im
wzajemnie ustawowe prawa spadkowe. Wskutek separacji mogło dojść do powstania
obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka niewinnego lub chorego umysłowo, a
wyjątkowo również na rzecz małżonka winnego rozłączenia. Projekt Z. Lisowskiego
dopuszczał separację w przypadku zaistnienia jednej z przyczyn wymienionych w roz-
dziale piątym (§ 79–84). Rozłączenie możliwe zatem było, gdy: współmałżonek dopu-
ścił się cudzołóstwa (chyba że nastąpiła prowokacja lub przebaczenie), popadł po za-
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warciu związku w chorobę umysłową i nie rokował nadziei na wyzdrowienie, nastawał
na życie małżonka (lub jego dziecka), złośliwie go opuścił11, oddawał się nałogowi lub
niemoralnie postępował, przez co nastąpiło rozprężenie stosunku małżeńskiego, został
prawomocnie skazany za przestępstwo hańbiące lub na karę co najmniej pięciu lat po-
zbawienia wolności za inne przestępstwo. O rozłączeniu orzekał sąd na skutek pozwu
wniesionego przez jedno z małżonków.

W odróżnieniu od projektu Komisji Kodyfikacyjnej projekt Z. Lisowskiego nie czy-
nił z separacji obowiązkowego etapu w drodze do uzyskania rozwodu. Rozwód mógł
zostać orzeczony mimo braku wcześniejszego rozłączenia małżonków. Dla rozwiąza-
nia małżeństwa (rozwodu) właściwe pozostawało prawo, wedle którego postanowień
małżeństwo zostało zawarte (§ 102–104). W przypadku formy świeckiej, zastosowanie
znajdowały przepisy projektu. Zgodnie z nim niedopuszczalny był rozwód w sytuacji,
gdy małżonkowie mieli  małoletnie dzieci.  Przesłanki rozwodowe identyczne były z
przesłankami separacji. Wskutek rozwodu rozwiązaniu ulegał węzeł małżeński istnie-
jący pomiędzy stronami (§ 106). Każdy z małżonków mógł wstąpić w nowy związek
dopiero po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Co do
skutków majątkowych pomiędzy rozwiedzionymi stronami stosowało się te same prze-
pisy, co przy separacji. Projekt nie przewidywał rozłączenia ani rozwodu na zgodny
wniosek stron, jak czynił to projekt Komisji Kodyfikacyjnej.

Małżeństwa zawarte  w formie  wyznaniowej  podlegały w sprawach dotyczących
węzła małżeńskiego (tj. sprawach o stwierdzenie nieważności i rozwiązanie małżeń-
stwa) właściwym sądom duchownym tego kościoła lub wyznania, według którego for-
my wyznaniowej zostały zawarte. Wedle postanowień projektu, wyrok sądu duchow-
nego orzekający nieważność lub rozwód powinien być w ciągu 30 dni od jego wydania
przedłożony właściwemu miejscowo sądowi apelacyjnemu, który przyznawał orzecze-
niu skutki cywilne i zawiadamiał właściwego urzędnika stanu cywilnego celem sporzą-
dzenia o nim wzmianki w rejestrze małżeństw (§ 110). Orzekanie o skutkach cywil-
nych małżeństw zawieranych w formie wyznaniowej oraz o skutkach cywilnych nie-
ważności lub rozwiązania takich małżeństw należało, zgodnie z przepisami projektu,
do państwowych sądów cywilnych. Sprawy dotyczące skutków zaręczyn oraz separacji
oddano pod wyłączną właściwość sądów państwowych bez względu na formę, w której
małżeństwo zostało zawarte (§ 112). Natomiast wszelkie sprawy dotyczące małżeństw
zawieranych w formie świeckiej oddane zostały wyłącznie państwowym sądom cywil-
nym (§ 113).

4. Projekt autorstwa Zygmunta Lisowskiego był odpowiedzią biskupów na propozycje
Komisji Kodyfikacyjnej. W kwietniu 1939 r.  na jednej z sesji  episkopat postanowił
skierować go „w przyszłości” do Sejmu, wyrażając w ten sposób, po raz kolejny, swoją
niechęć do wszelkich prób laicyzacji osobowego prawa małżeńskiego. Plany biskupów

11 Paragraf 82 projektu stanowił, że „złośliwe opuszczenie zachodzi, jeśli małżonek opuścił wspólne
mieszkanie małżeńskie bez słusznej przyczyny i nieobecność jego trwała lat 2, albo jeśli opuściwszy wspól-
ne mieszkanie małżeńskie ze słusznej przyczyny, nie dał znaku życia przez lat 3, a po ich upływie przez 6
miesięcy nie odpowiedział na skierowane do niego na wniosek drugiego małżonka przez sąd procesowy
wezwanie do powrotu. Jeżeli miejsce zamieszkania tego małżonka jest nieznane, wezwanie do powrotu
może nastąpić w drodze publicznego obwieszczenia”.
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pokrzyżował jednak wybuch wojny12. W okresie międzywojennym nie udało się wpro-
wadzić w życie jednolitej dla całego kraju ustawy regulującej osobowe prawo małżeń-
skie. Udało się to dopiero 1 stycznia 1946 r., kiedy zaczął obowiązywać uchwalony
przez Krajową Radę Narodową dekret Prawo małżeńskie13. Nie znajdziemy w nim jed-
nak podobieństw do projektu przygotowanego przez Z. Lisowskiego. Przy pracy nad
dekretem jego twórcy postanowili bowiem skorzystać z rozwiązań przewidzianych w
projekcie opracowanym na forum Komisji Kodyfikacyjnej.

DES EHELICHE PERSONALRECHT IM GESETZESENTWURF
VON ZYGMUNT LISOWSKI

Zusammenfassung

Das Hauptziel dieses Artikels ist die Darstellung des Problems, das mit der Kodifizierung des Ehe-
rechts  in  der  Zwischenkriegszeit  auf  polnischem  Gebiet  zusammenhängt.  Er  erläutert  dabei  die
Hauptgrundsätze des von Professor Zygmunt Lisowski verfassten Projekts. Das Projekt war eine Ant-
wort des katholischen Milieus auf den Vorschlag einer Vereinheitlichung und Kodifizierung des Ehe-
rechtes, wie ihn die Mitglieder der Kodifikationskommission vogestellt hatten.

Krzysztof Mika, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jego zainteresowania skupiają się wokół historii prawa II Rzeczypospolitej.

12 K. Krasowski, Próby unifikacji, s. 501.
13 Dz.U. z 1945 r. Nr 40, poz. 223.
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