
VII

Przedmowa

Rozwody w Polsce stanowią istotny problem społeczny, rocznie 
bowiem rozwodzi się około 40 tys. małżeństw. Oznacza to istotne naru-
szenie funkcji, jaką spełnia rodzina. Pojęcie rodziny w polskim porząd-
ku prawnym obejmuje tzw. małą rodzinę, tj. małżonków, którzy zawarli 
małżeństwo zgodnie z obowiązującym prawem (art. 1 KRO), oraz ich 
wspólne małoletnie dzieci. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowe funkcje rodziny to: funkcja prokreacyjna, pożycia 
małżeńskiego, wychowawcza, gospodarcza, opiekuńcza i emocjonalno-
-ekspresyjna.

Rozwód, poza dramatami osobistymi (małżonków i dzieci), powo-
duje ustanie wskazanych wyżej funkcji rodziny, zatem jest zjawiskiem 
społecznie niepożądanym.

Niemniej jednak instytucja rozwodu jest tak dawna, jak instytucja 
małżeńska. Znana ona już była w prawie antycznym (babilońskim, asy-
ryjskim, hetyckim, egipskim, greckim i rzymskim). 

W Polsce instytucja rozwodu została wprowadzona dekretem 
z 25.9.1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz.U. Nr 48, poz. 271 – akt uchylony) 
z mocą obowiązującą na całym terytorium państwa polskiego. Dekret ten 
wszedł w życie 1.1.1946 r.

Instytucję rozwodu recypowała ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks ro-
dzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm. – akt uchylony).

Obecnie obowiązująca ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 583) przyjął dotychczasową 
instytucję rozwodów, dokonując jej modyfikacji.

Ponadto Kodeks rodzinny i opiekuńczy pominął „ważne powody” 
jako przesłankę rozkładu pożycia (art. 56 § 1 KRO) oraz wprowadził ne-
gatywną przesłankę rozwodu w postaci jego niezgodności z zasadami 
współżycia społecznego (art. 56 § 2 KRO).
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P r z e d m o w a

Instytucja rozwodów obowiązująca w polskim prawie rodzinnym 
stanowi wyjątek od zasady trwałości małżeństwa.

Niniejsza publikacja ma charakter integracyjny. Stanowi bowiem 
kompleksowe opracowanie problematyki rozwodów: materialnoprawne 
i procesowe.

Dlatego jest ona pomyślana jako pomoc dla sędziów rodzinnych, 
adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich, aplikantów 
radcowskich oraz osób zainteresowanych tą problematyką.
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