


www.prawo.kolping.pl

– 2 –

Bliżej 
Obywatela
1(5)/2012

W NUMERZE:

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

SEPARACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ROZWÓD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

PRZED SĄDEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

BEZPŁATNY KWARTALNIK „BLIŻEJ OBYWATELA”

Wydawca: 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. 012 418 77 70, faks 012 418 77 76
e-mail: kolping@kolping.pl
www.kolping.pl
Bożena Michałek (menadżer projektu) 

Redakcja: 
Eliza Marks
e-mail: prawo-krakow@kolping.pl
Korekta:
Bartosz Stanisławski

Opracowanie gra iczne i druk:
Drukarnia Gry ix, 32-086 Węgrzce, ul. B3 nr 5

Niniejszy poradnik jest wydawany w ramach projektu „Bliżej Obywatela 
– poradnictwo prawne i obywatelskie” (www.prawo.kolping.pl).

Projekt „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” jest 
współ inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego (POKL Priorytet V „Dobre rządzenie”, 
Działanie 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2. 
„Rozwój dialogu obywatelskiego”).

Zamieszczone w kwartalniku teksty mają charakter wyłącznie informa-
cyjny. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce jest zabronione.



– 3 –

Bliżej 
Obywatela
1(5)/2012

Małżeństwo jest uznanym i uregulowanym przez przepisy prawa związ-
kiem kobiety i mężczyzny, który powstaje zgodnie z ich wolą, w sposób 
uregulowany postanowieniami obowiązującego prawa. Z założenia ma 
to być związek dożywotni, charakteryzujący się równouprawnieniem 
małżonków w zakresie praw i obowiązków małżeńskich oraz wzajem-
nym, niepodzielnym i trwałym współżyciem. 
Prawo polskie przewiduje dwie − mające zupełnie różne podstawy − 
możliwości ustania małżeństwa: unieważnienie oraz rozwód. Z kolei 
separacja jest formą rozstania pozwalającą na uporządkowanie pew-
nych spraw, ale niepowodującą ustania małżeństwa. Jeszcze czymś in-
nym jest uznanie małżeństwa za nieistniejące.

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA
Małżeństwo może zostać unieważnione tylko w razie istnienia pod-
stawy wyraźnie przewidzianej w przepisach prawa, czyli z powodu 
istnienia tzw. przeszkód małżeńskich (takich jak nieodpowiedni wiek, 
ubezwłasnowolnienie całkowite, choroba psychiczna czy niedoro-
zwój umysłowy małżonka, pozostawanie w innym związku małżeń-
skim, stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub przysposobienia 
pomiędzy małżonkami), w przypadku wystąpienia niektórych wad 
oświadczenia woli oraz czasami w przypadku wadliwego udzielenia 
pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa. 

Powództwo o unieważnienie małżeństwa osoba legitymowana (którą 
nie zawsze musi być małżonek) wnosi do sądu okręgowego właści-
wego z uwagi na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, 
pod warunkiem, że przynajmniej jeden z nich jeszcze w jego okręgu 
przebywa. W przeciwnym razie powództwo należy wnieść do sądu 
właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego, a gdy takiej 
podstawy nie ma − do sądu miejsca zamieszkania powoda. 

Do unieważnienia dochodzi na skutek wydanego przez sąd prawo-
mocnego wyroku (nie można unieważnić małżeństwa w trybie ugody 
sądowej). Dopóki taki wyrok nie zostanie wydany i nie uprawomocni 
się, małżeństwo uważane jest za zawarte i wywołuje wszystkie skutki 
prawne, normalnie wynikające z małżeństwa (a więc np. w braku od-
miennej umowy występuje ustawowa wspólność małżeńska). Jednak-
że z chwilą prawomocnego unieważnienia małżeństwo jest uważane 
za nieważne od samego początku, czyli występuje sytuacja jakby nig-
dy nie zostało zawarte i nigdy nie istniało (małżonkowie wracają do 
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swoich poprzednich nazwisk oraz stanu cywilnego, stosunek powi-
nowactwa uznawany jest za niebyły, w razie unieważnienia po śmier-
ci jednego z małżonków pozostały przy życiu traci z mocą wsteczną 
prawo do dziedziczenia ustawowego oraz do zachowku po zmarłym). 
Nie dotyczy to jednak skutków w zakresie stosunku małżonków do 
wspólnych dzieci (dzieci urodzone z takiego związku poczytuje się 
pomimo unieważnienia za urodzone w małżeństwie, w wyroku sąd 
rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dziec-
kiem) oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami 
(ustaje wspólność ustawowa albo umowna, w wyroku sąd orzeka 
o wspólnym mieszkaniu oraz o obowiązkach alimentacyjnych między 
małżonkami, może też orzec o podziale majątku wspólnego). Skutki 
unieważnienia we wskazanym zakresie są takie jak przy rozwodzie 
i następują dopiero od chwili uprawomocnienia się wyroku, czyli na 
przyszłość. Należy przy tym zaznaczyć, że małżonek, który zawarł 
małżeństwo w złej wierze, traktowany jest jak małżonek winny roz-
kładu pożycia małżeńskiego. Sąd w wyroku orzekającym unieważnie-
nie wskazuje czy i ewentualnie który z małżonków zawarł małżeń-
stwo w złej wierze.
Po uprawomocnieniu się orzeczenia o unieważnieniu małżonkowie 
mają rok na zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, któremu 
z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-
nego, albo na przedstawienie dowodu wszczęcia postępowania są-
dowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem 
spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 
3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu 
małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków 
spółdzielni. Jeżeli małżonkowie nie dokonają powyższych czynności, 
spółdzielnia wyznaczy im na to dodatkowy termin, uprzedzając, że 
po jego bezskutecznym upływie może podjąć uchwałę o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

SEPARACJA
Sąd może orzec separację, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zu-
pełny rozkład pożycia małżeńskiego, tzn. gdy doświadczenie życiowe 
pozwala przyjąć, że w świetle okoliczności rozpoznawanej sprawy 
(np. ze względu na cechy osobowe małżonków, zerwanie wszelkich 
więzów łączących małżonków) nie nastąpi już powrót małżonków do 
wspólnego pożycia. 
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Separacja nie zostanie jednak orzeczona, jeżeli wskutek tego miałoby 
ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci pochodzących od oboj-
ga małżonków, urodzonych poza i w trakcie małżeństwa, pochodzą-
cych od jednego małżonka i adoptowanych przez drugiego oraz dzieci 
adoptowanych przez oboje małżonków; wyłączenie to nie dotyczy 
dzieci jednego z małżonków, nawet jeżeli są one faktycznie wychowy-
wane przez oboje małżonków albo z dziećmi pochodzącymi od oboj-
ga małżonków, dzieci poczętych, lecz nienarodzonych oraz „obcych” 
małoletnich dzieci faktycznie wychowywanych przez małżonków. Se-
paracja nie zostanie również orzeczona, jeżeli naruszałoby to zasady 
współżycia społecznego, czyli np. gdy jeden z małżonków z powodu 
choroby potrzebuje stałej pieczy i pomocy lub wskutek orzeczenia 
separacji miałoby ucierpieć dobro pełnoletniego niepełnosprawnego 
dziecka albo dobro dziecka poczętego.

Jeżeli separacji żąda tylko jeden z małżonków albo z żądaniem wystę-
pują zgodnie oboje małżonkowie, ale posiadają oni małoletnie dzieci, 
sprawa toczy się przed sądem w procesie; w takim wypadku, w celu 
wszczęcia postępowania konieczne jest wniesienie pozwu.

W sytuacji, gdy z żądaniem separacji występują zgodnie oboje małżon-
kowie i nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci, postępowanie toczy 
się w trybie nieprocesowym; w tym wypadku postępowanie wszczy-
nane jest na skutek wniesienia wniosku. Jeżeli jednak przed zakończe-
niem postępowania jeden z małżonków cofnie swoje żądanie separacji, 
sprawa rozpoznawana jest w trybie procesowym.

W sprawach o separację (zarówno o jej orzeczenie, jak i zniesienie) 
właściwy jest sąd okręgowy. Wniosek o separację na zgodny wniosek 
małżonków nieposiadających małoletnich dzieci oraz wniosek o znie-
sienie separacji należy złożyć do sądu, w którego okręgu małżonkowie 
mają wspólne zamieszkanie; jeżeli takiego nie ma, właściwy jest sąd 
miejsca ich wspólnego pobytu, a w jego braku − miejsca zamieszkania 
jednego z małżonków (składającego wniosek) i w dalszej kolejności − 
miejsca jego pobytu.  Pozew o separację wnosi się do sądu, w którego 
okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, je-
żeli choć jeden z nich w tym okręgu jeszcze przebywa. W braku takiej 
podstawy właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a w bra-
ku i tej podstawy − sąd miejsca zamieszkania powoda.

Z żądaniem orzeczenia separacji może wystąpić każdy z małżonków, 
w tym również ten, który jest wyłącznie winny powstania zupełnego 
rozkładu pożycia. 
Każdy z małżonków może do zakończenia postępowania cofnąć swoje 
żądanie (zgodę na separację); nie wymaga to akceptacji drugiego mał-



www.prawo.kolping.pl

– 6 –

Bliżej 
Obywatela
1(5)/2012

żonka. Wówczas, wobec braku żądania pochodzącego od drugiego 
z małżonków, postępowanie umarza się.
Brak zgody drugiego z małżonków nie przesądza o niedopuszczalno-
ści orzeczenia separacji. Nie pozostaje on jednak bez znaczenia − sąd 
rozważa wówczas powody, dla których drugi z małżonków nie wyraża 
zgody na separację, bada, czy przypadkiem nie świadczy to o istnieniu 
przesłanki sprzeczności orzeczenia separacji z zasadami współżycia 
społecznego albo nie wskazuje na brak zupełnego rozkładu pożycia.

W postępowaniu procesowym separacja orzekana jest wyrokiem, zaś 
w postępowaniu nieprocesowym − postanowieniem. W orzeczeniu 
o separacji wskazuje się, który z małżonków ponosi winę rozkładu 
małżeństwa, chyba że sąd orzeka o separacji na podstawie zgodnego 
żądania małżonków lub małżonkowie zażądali zaniechania orzekania 
o winie.
Ponadto sąd zawsze orzeka co do władzy rodzicielskiej nad wspól-
nym małoletnim dzieckiem, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz 
określa wysokość kosztów, jakie każdy z rodziców ma ponosić na 
utrzymanie i wychowanie dziecka; ustala również warunki korzysta-
nia ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania na czas 
ich wspólnego w nim zamieszkiwania po orzeczeniu separacji.
Na zgodny wniosek małżonków sąd rozstrzyga o podziale wspólnego 
mieszkania (o ile jest możliwy) lub o przyznaniu mieszkania jedne-
mu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na opuszczenie 
mieszkania bez dostarczania mu lokalu zamiennego i pomieszczenia 
zastępczego (o ile przyznanie mieszkania jednemu z małżonków jest 
możliwe). 
Na żądanie jednego z małżonków sąd orzeka o eksmisji drugiego ze 
wspólnie zajmowanego mieszkania oraz, jeżeli nie spowoduje to nad-
miernej zwłoki w postępowaniu, o podziale majątku wspólnego.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji węzeł małżeński ist-
nieje nadal (nie można zatem zawrzeć nowego małżeństwa) i mał-
żonkowie dalej są zobowiązani do wzajemnej pomocy (zarówno 
materialnej, jak i duchowej), jeżeli wymagają tego względy słuszno-
ści (np. z uwagi na stan zdrowia). Małżonek nie może też na skutek 
separacji wrócić do swojego starego nazwiska. Zmianie ulega jednak 
szereg stosunków łączących wcześniej małżonków: 
• jeżeli istniała pomiędzy nimi ustawowa lub umowna wspólność 

majątkowa, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o separacji 
powstaje w jej miejsce rozdzielność majątkowa; od tego momentu 
wierzyciel jednego z małżonków nie ma możliwości zaspokojenia 
się z majątku wspólnego, gdyż po orzeczeniu separacji majątek taki 
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nie istnieje; sąd nie ma obowiązku dokonania podziału majątku 
w wyroku orzekającym separację − może on nastąpić także na pod-
stawie umowy między małżonkami; 

• separacja wywołuje również skutki podatkowe, m.in. w zakresie 
rozliczania dochodów z uwzględnieniem samotnego wychowy-
wania dziecka, możliwości doliczania dochodów małoletnich dzie-
ci po połowie do dochodu każdego z małżonków, wyboru zasady 
opodatkowania całości dochodów przez jednego z małżonków;

• małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu 
pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego 
małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowia-
dającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom 
zarobkowym drugiego małżonka; małżonek niewinny, w sytuacji 
gdy separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji 
materialnej, może żądać, aby sąd zobowiązał małżonka wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia do przyczyniania się w odpowiednim 
zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka 
niewinnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku;

• ustaje obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach 
rodziny;

• ustaje obowiązek przyczyniania się obojga małżonków do zaspoka-
jania potrzeb rodziny;

• nie ma możliwości żądania nakazania przez sąd, aby wynagrodze-
nie za pracę lub inne należności przypadające jednemu z małżon-
ków były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego mał-
żonka;

• nie ma możliwości żądania korzystania z lokalu mieszkalnego 
stanowiącego wyłączną własność małżonka, zwłaszcza jeśli sam 
w nim zamieszkuje;

• nie ma obowiązku pomocy, np. w prowadzeniu procesu sądowego 
czy załatwianiu innych spraw służących ochronie interesów jedne-
go z małżonków;

• powstaje obowiązek zawiadomienia spółdzielni mieszkaniowej, 
któremu z małżonków przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego, albo przedstawienia dowodu wszczę-
cia postępowania sądowego o podział tego prawa; małżonkowie 
muszą wypełnić ten obowiązek w ciągu roku, w przeciwnym ra-
zie wdrożona zostanie wobec nich procedura opisana powyżej 
(zob. skutki unieważnienia);

• małżonek nie ma prawa do jednorazowego odszkodowania w przy-
padku śmierci drugiego małżonka wskutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej;

• ustaje obowiązek wspólnego pożycia oraz dochowania wierności;
• do dziecka urodzonego po upływie 300 dni od orzeczenia separacji 

nie znajduje zastosowania domniemanie pochodzenia dziecka od 
męża matki;
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• małżonek pozostający w separacji jest wyłączony od dziedziczenia 
ustawowego po zmarłym współmałżonku; co więcej, małżonek jest 
wyłączony od dziedziczenia również wtedy, gdy spadkodawca wy-
stąpił przed śmiercią o orzeczenie separacji z winy tego małżonka 
i żądanie to jest uzasadnione.

Jeżeli sąd nie orzekł w orzeczeniu o winie, następują takie skutki, jakby 
żaden z małżonków nie ponosił winy.

Separacja może być w każdej chwili zniesiona na skutek zgodnego żą-
dania małżonków. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie sepa-
racji z urzędu zawiesza się postępowanie w sprawie o eksmisję jednego 
z małżonków pozostających w separacji ze wspólnego mieszkania. Za-
wieszeniu ulega również postępowanie w sprawie o korzystanie przez 
małżonków pozostających w separacji ze wspólnego mieszkania.
W postanowieniu o zniesieniu separacji sąd rozstrzyga o władzy ro-
dzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Oznacza to, że w tej 
materii nie wraca automatycznie stan sprzed orzeczenia separacji; sąd 
może uznać na przykład, że dobro dziecka przemawia za nieprzywra-
caniem rodzicom (jednemu z rodziców) władzy rodzicielskiej.
Dziecko urodzone w niedługim czasie po zniesieniu separacji uznawa-
ne jest za pochodzące od męża matki.
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zniesieniu separacji 
ustają wszystkie jej skutki. Pomiędzy małżonkami powstaje wspól-
ność ustawowa, jednak na zgodny wniosek małżonków sąd orze-
ka o utrzymaniu między nimi rozdzielności majątkowej. Powstały 
z powrotem ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej obowiązuje na 
przyszłość, nie obejmuje więc przedmiotów majątkowych nabytych 
przez każdego z małżonków w czasie obowiązywania rozdzielności. 

ROZWÓD
Każdy z małżonków może wnieść do sądu pozew o rozwód, jeżeli 
w małżeństwie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia (czyli całko-
wity zanik więzi w sferze duchowej, izycznej i gospodarczej połączo-
ny z przeświadczeniem, że powrót małżonków do wspólnego pożycia 
już nie nastąpi). Podobnie jak przy separacji, sąd nie przychyli się do 
żądania, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów byłoby to sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo rozwód nie zostanie 
orzeczony, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
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chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub gdy jego odmowa 
jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia spo-
łecznego. Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego jest 
jego prawem i skorzystanie z niego nie może być w zasadzie zakwali i-
kowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Zgodnie z orzecznictwem sądów dla ustalenia, który z małżonków 
ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, istotne są zachowania 
małżonków, które miały miejsce wcześniej, tylko one bowiem mogą być 
uznane za przyczynę rozkładu i ocenione jako zawinione spowodowa-
nie rozkładu pożycia. Jeżeli np.:
• mąż dopuszcza się wobec żony rękoczynów i używa gróźb karalnych, 

to jej wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę 
rozkładu pożycia;

• odmowa współżycia izycznego przez małżonkę, nad którą mąż się 
znęcał, nie stanowi zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia 
małżeńskiego;

• związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania 
małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu po-
życia między małżonkami nie daje podstawy do przypisania temu 
małżonkowi winy za ten rozkład;

• choroba małżonka nie tylko nie wywołuje i nie powinna wywoływać 
trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz nakłada na drugiego 
małżonka obowiązek użycia wszelkich środków do przywrócenia 
choremu małżonkowi zdrowia i zdolności do spełnienia obowiąz-
ków małżeńskich;

• naganna reakcja małżonka na nieodpowiednie zachowanie się dru-
giego małżonka (np. urządzanie gorszących awantur, bicie współ-
małżonka, znieważanie go) jest niedopuszczalna i może prowadzić 
do uznania współwiny w rozkładzie pożycia;

• fakt istnienia po stronie małżonka choroby psychicznej nie wyklucza 
możliwości przypisania mu winy trwałego i zupełnego rozkładu po-
życia małżeńskiego;

• zmiana religii przez jednego z małżonków może być − w konkretnych 
okolicznościach − uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia.

Zachowania małżonków w okresie, gdy rozkład ich pożycia małżeń-
skiego był już zupełny i trwały, nie są jednak bez znaczenia. Małżon-
kowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zacho-
wania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. 
O winie jednego lub obojga małżonków albo o jej braku sąd orzeka 
w sentencji wyroku, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają zanie-
chania orzekania o winie lub sąd oddala powództwo w związku ze 
stwierdzeniem wyłącznej winy powoda (czyli małżonka, który wniósł 
o rozwód). W postępowaniu odwoławczym dopuszczalne jest cofnię-
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cie wyrażonego przed sądem I instancji żądania zaniechania orzeka-
nia o winie rozkładu pożycia.
Stwierdzenie w wyroku winy małżonka pociągać może za sobą okre-
ślone skutki prawne.

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez sąd okręgowy, w które-
go okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszka-
nia, jeżeli choć jeden z nich w tym okręgu jeszcze przebywa. W braku 
takiej podstawy właściwy jest sąd miejsca zamieszania pozwanego, 
a jeżeli takiego nie ma − sąd miejsca zamieszkania powoda.

Każdy z małżonków jest uprawniony do wytoczenia powództwa o roz-
wód; również pozwany może żądać rozwodu. Do wszczęcia sprawy 
rozwodowej nie jest uprawniony przedstawiciel ustawowy małżonka 
całkowicie ubezwłasnowolnionego lub kurator małżonka nieobecne-
go albo częściowo ubezwłasnowolnionego; w tej kwestii można jed-
nak spotkać stanowisko odmienne.

Niektóre skutki prawne wyroku orzekającego rozwód następują 
z mocy prawa. Do takich należy:
• zmiana stanu cywilnego małżonków − stają się oni osobami stanu 

wolnego i mogą wstąpić w następny związek małżeński;
• w zakresie stosunków majątkowych małżonków ustanie wspól-

ności ustawowej lub umownej − majątek, który w trakcie trwania 
małżeństwa stanowił wspólność łączną, staje się współwłasno-
ścią w częściach ułamkowych (możliwe jest jednak dochodzenie 
jednym pozwem orzeczenia rozwodu oraz zniesienia wspólności 
majątkowej z datą wsteczną);

• wygaśnięcie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania po-
trzeb rodziny; jeżeli jednak małżonek rozwiedziony, który nie zo-
stał uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, znajduje się 
w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania 
środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedli-
wionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobko-
wym i majątkowym zobowiązanego; zobowiązanie to wygasa − co 
do zasady − po 5 latach od rozwodu lub w razie zawarcia przez 
uprawnionego kolejnego związku małżeńskiego; jeżeli rozwód 
pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżon-
ka niewinnego, sąd − na jego żądanie − może orzec, że małżonek 
wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim 
zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka 
niewinnego, nawet wówczas, gdy nie znajduje się w niedostatku; 
zobowiązanie to ustaje w razie zawarcia przez uprawnionego 
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kolejnego małżeństwa; należy przy tym zaznaczyć, że powyższe 
uprawnienia nie oznaczają prawa do domagania się zrównania 
stopy życiowej byłych małżonków, ale do stosownego jej podwyż-
szenia;

• wyłączenie od dziedziczenia − były małżonek jest wyłączony od 
dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił przed śmiercią o orze-
czenie separacji z winy tego małżonka i żądanie to było uzasadnione.

Inne skutki następują z mocy orzeczenia sądu, który jest zobowiąza-
ny do ustalenia w wyroku określonych kwestii; chodzi tu m.in. o roz-
strzygnięcia dotyczące:
• władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz 

kontaktów rodziców z dziećmi; sąd, co do zasady, musi uwzględnić 
(choć może to zrobić z mody ikacjami) porozumienie małżonków 
w tym zakresie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka; istotna 
w tym wypadku jest okoliczność, czy w wyroku rozwodowym sąd 
nie pozbawia rodziców (rodzica) władzy rodzicielskiej; co do zasa-
dy rodzeństwo powinno wychowywać się razem i tylko wyjątkowo, 
z uwagi na dobro dziecka, sąd może postanowić inaczej; sąd może 
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom 
(jeżeli uzna, że będą zgodnie współdziałać lub gdy małżonkowie 
złożą zgodny wniosek w tej kwestii albo przedstawią stosowne 
porozumienie); sąd może również przyznać władzę rodzicielską 
jednemu rodzicowi, a drugiemu ograniczyć ją do określonych obo-
wiązków i uprawnień w stosunku do dziecka (mogą one obejmo-
wać np. decyzje co do kwestii związanych ze zmianą miejsca poby-
tu dzieci, z organizowaniem ich wypoczynku i wczasów, leczeniem, 
kierunkiem i zakresem wykształcenia itp.); sąd jest także władny 
pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub oboje małżonków albo 
zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga małżonków;

• wysokości alimentów na rzecz dziecka, czyli kosztów utrzymania 
i wychowywania dzieci, jakie każdy z małżonków jest obowiąza-
ny ponosić stosownie do swoich możliwości zarobkowych i ma-
jątkowych; jeżeli wykonanie obowiązku alimentacyjnego jednego 
z rodziców polega, w całości lub w części, na osobistych staraniach 
o utrzymanie lub wychowanie dziecka, wówczas świadczenie ali-
mentacyjne drugiego z rodziców polega na pokrywaniu w całości 
lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka; świad-
czenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego podlega-
jące zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji nie mają wpły-
wu na zakres obowiązku alimentacyjnego, nie mogą one bowiem 
zwalniać z obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka; ani rodzic 
jako przedstawiciel ustawowy, ani też inny podmiot nie może sku-
tecznie zrzec się w imieniu dziecka roszczeń alimentacyjnych przy-
sługujących dziecku względem drugiego z rodziców; prawomocny 
wyrok alimentacyjny wydany przed wszczęciem rozprawy o roz-
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wód wiąże sąd rozwodowy, jeżeli nie nastąpiła zmiana stosunków, 
i wówczas sąd nie orzeka o alimentach, a jedynie stwierdza, że 
świadczenia alimentacyjne zostały już określone odrębnym wyro-
kiem; w razie zmiany stosunków sąd rozwodowy może zarówno 
podwyższyć, jak i obniżyć alimenty uprzednio zasądzone na rzecz 
dziecka;

• wspólnie zajmowanego mieszkania − sąd orzeka o sposobie ko-
rzystania ze wspólnego mieszkania (rozumianego zarówno jako 
samodzielny lokal, jak i odrębna jego część zajmowana przez oboje 
małżonków; chodzi o każde mieszkanie znajdujące się faktycznie 
w dyspozycji małżonków, niezależnie od tego czy i jaki tytuł praw-
ny przysługuje im obojgu lub jednemu z nich) przez okres wspól-
nego w nim zamieszkiwania po rozwodzie, uwzględniając przy tym 
przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza 
wykonywanie władzy rodzicielskiej; jeżeli jeden z małżonków 
swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspól-
ne zamieszkiwanie, sąd może (ale nie musi) nakazać jego eksmi-
sję na żądanie drugiego małżonka; na zgodny wniosek sąd może 
orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu 
mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża 
zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego 
i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie 
jednemu z małżonków są możliwe; co ważne, małżonek, który nie 
zamieszkuje w mieszkaniu stanowiącym przedmiot spółdzielczego 
prawa do lokalu wchodzącego w skład wspólności ustawowej, nie 
może od chwili rozwodu domagać się dopuszczenia do współposia-
dania tego mieszkania z drugim małżonkiem − swoich praw z tytu-
łu współwłasności tego mieszkania może dochodzić w postępowa-
niu o podział majątku wspólnego;

• majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową − na wniosek 
jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku, jeżeli 
nie przedłuży to nadmiernie postępowania.

Powrót do poprzedniego nazwiska uzależniony jest od woli małżon-
ka, który wstępując w związek małżeński, zmienił nazwisko. Ma on 
3 miesiące od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego na 
złożenie przed kierownikiem USC oświadczenia o powrocie do nazwi-
ska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Tak samo jak przy unieważnieniu małżeństwa czy przy separacji, po 
uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego byli małżonkowie mają 
rok na zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, któremu z nich 
przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
albo na przedstawienie dowodu wszczęcia postępowania sądowego 
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o podział tego prawa (co do skutków niedopełnienia tego obowiązku 
zob. skutki unieważnienia).

PRZED SĄDEM
W sprawach o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o unie-
ważnienie małżeństwa oraz o rozwód i separację każda ze stron może 
być reprezentowana przez specjalnie ustanowionego do tej sprawy peł-
nomocnika.

Opłata od pozwu o rozwód lub separację wynosi 600 zł; za pozew 
w sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa albo o unie-
ważnienie małżeństwa pobierana jest opłata w wysokości 200 zł. Sąd 
z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód 
lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wnio-
sek stron bez orzekania o winie − po uprawomocnieniu się wyroku. Jed-
nak w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, 
w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończą-
cym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego 
opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eks-
misji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku − pobiera 
się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w ta-
kiej sprawie. Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od po-
zwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia 
pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. 
W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apela-
cyjnego zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji.
Za wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków, zniesienie sepa-
racji, zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części doty-
czącej władzy rodzicielskiej pobierana jest opłata w kwocie 100 zł.

Posiedzenia sądu odbywają się co do zasady przy drzwiach zamkniętych. 
Strony mogą jednak zgodnie wnosić, aby ich sprawa rozpoznawana była 
publicznie. Sąd może nie przychylić się do wniosku, jeżeli uzna, że jaw-
ność zagraża moralności.
Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. 
Jeżeli małżonek, który wniósł pozew, nie stawi się na pierwsze posiedze-
nie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy i nie uspra-
wiedliwi swojej nieobecności, sąd, co do zasady, zawiesi postępowanie. 
Podjęcie tak zawieszonego postępowania może nastąpić dopiero po 
upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia, na wniosek powoda. Jeżeli jed-
nak powód nie złoży stosownego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, 
sąd umarza postępowanie.
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Jeżeli strona zostaje wezwana do osobistego stawiennictwa przed sądem 
– musi pojawić się na posiedzeniu. W przeciwnym razie, w braku uspra-
wiedliwienia, zostanie na nią nałożona kara grzywny. 
W sprawach o rozwód i separację sąd ma obowiązek przesłuchać obie 
strony; w pozostałych sprawach nie może odmówić przeprowadzenia 
takiego dowodu, jeżeli jedna ze stron o to wniosła. W charakterze świad-
ków nie mogą być przesłuchiwane żadne dzieci do lat 13; w przypadku 
dzieci stron granica wiekowa została podniesiona do lat 17.
W każdym wypadku sąd ma prawo zarządzić przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowu-
ją się dzieci stron.

Jeżeli w sprawie o rozwód lub separację sąd stwierdzi istnienie przeko-
nujących przesłanek, wskazujących na możliwość utrzymania małżeń-
stwa − zawiesza postępowanie. Podjęte ono zostaje nie wcześniej niż po 
upływie 3 miesięcy, na wniosek jednego z małżonków; w razie niezgło-
szenia wniosku w ciągu roku od zawieszenia postępowanie umarza się.

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować 
małżonków do mediacji. Dzieje się tak, jeżeli są widoki na utrzymanie 
małżeństwa oraz jeżeli wskazane jest i przede wszystkim możliwe do 
zrealizowania ugodowe załatwienie spornych kwestii dotyczących za-
spokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy 
rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlega-
jących rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. 
Małżonkowie mogą sami uzgodnić, kto będzie ich mediatorem; w braku 
takiej decyzji wyboru dokonuje sąd.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO
Z majątkiem wspólnym mamy do czynienia od czasu powstania wspólno-
ści ustawowej,  następnie po jej ustaniu i przekształceniu się we wspól-
ność ułamkową, aż do czasu zniesienia wspólności ułamkowej orzecze-
niem sądu bądź umową zawartą miedzy małżonkami. Dopiero z chwilą 
dokonania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego 
przestaje istnieć majątek wspólny obejmujący przedmioty nabyte przez 
małżonków od chwili powstania do chwili ustania wspólności ustawowej.

Wniosek o podział majątku wspólnego może złożyć małżonek/były mał-
żonek (lub jego pełnomocnik). Wniosek złożony przez osobę nieupraw-
nioną jest oddalany.
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We wniosku, obok wszystkich obowiązkowych elementów pisma proce-
sowego, należy wskazać okoliczności, które spowodowały ustanie wspól-
ności, oraz majątek mający być przedmiotem podziału. Wnioskodawca 
nie musi zaznaczać w piśmie, w jaki sposób majątek ma być podzielo-
ny, choć informacja taka może przyczynić się do szybszego zakończenia 
sprawy.  

Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności 
majątkowej między małżonkami na skutek unieważnienia małżeństwa, 
separacji bądź rozwodu należy złożyć do sądu rejonowego miejsca po-
łożenia majątku. W wypadku, gdy składniki majątku wspólnego małżon-
ków położone są na terenie działania więcej niż jednego sądu rejonowe-
go, wybór sądu należy do wnioskodawcy. 
Sąd dokonuje kompleksowego rozliczenia między byłymi małżonkami 
w postępowaniu nieprocesowym.
Małżonkowie mogą poddać spór o podział majątku wspólnego po usta-
niu wspólności majątkowej, a w tym także spór o ustalenie nierównych 
udziałów w majątku wspólnym, rozstrzygnięciu przez sąd polubowny.

Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspól-
ności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Jeżeli wnio-
sek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę 
stałą w kwocie 300 zł.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego obowiązuje zasada kon-
centracji roszczeń, która oznacza, że w postępowaniu tym należy dążyć 
do de initywnego rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń majątkowych 
małżonków. Przedmiotem podziału majątku wspólnego po ustaniu 
wspólności majątkowej między małżonkami są wyłącznie aktywa tego 
majątku. Co ważne, w postępowaniu tym nie dokonuje się podziału 
długów, jednak rozliczeniu podlegają te długi związane z majątkiem 
wspólnym i ciążące na obojgu małżonkach, które zostały spłacone przez 
jednego z nich z jego własnych środków po ustaniu wspólności, a przed 
podziałem. Nie jest natomiast dopuszczalne zobowiązanie jednego 
z małżonków do spłacenia określonych długów i zwolnienie drugiego 
z małżonków od obowiązku zapłaty tych długów.
Skład i wartość majątku wspólnego małżonków ustala samodzielnie 
z urzędu sąd, choć nie jest on zobowiązany do prowadzenia dochodzenia 
w celu ustalenia składników takiego majątku. Sąd nie ustala, co należy do 
majątków osobistych małżonków.
Skład majątku ustalany jest na dzień ustania wspólności. Podziałowi 
podlegają co do zasady tylko te składniki, które istnieją w czasie orzeka-
nia o podziale. Jednak przedmioty majątkowe bezprawnie zbyte, zużyte, 
zniszczone lub roztrwonione w wyniku działań jednego z małżonków, 
pomimo ich nieistnienia w chwili dokonywania podziału, są uwzględ-
niane w taki sposób, że ich wartość podlega zaliczeniu na poczet udziału 
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tego małżonka, który doprowadził do takiego stanu. Wartość składników 
ustalana jest według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy.
Na wniosek zgłoszony przez jednego z małżonków w postępowaniu 
w I instancji sąd może również orzec o ustaleniu nierównych udziałów 
w majątku wspólnym oraz o zwrocie wydatków i nakładów poczynio-
nych przez jednego z małżonków ze swojego majątku osobistego na 
majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty (nie roz-
strzyga jednak, jakie wydatki z majątku podlegają zwrotowi − tę kwestię 
sąd rozpoznaje w procesie; ustala natomiast wartość tych nakładów, bez 
względu na inicjatywę dowodową uczestników). Sąd w postępowaniu 
o podział majątku może również orzekać o nieważności umowy mająt-
kowej małżeńskiej, rozstrzygać spory o istnienie uprawnienia do żąda-
nia podziału majątku wspólnego i o to, czy pewien przedmiot należy do 
majątku wspólnego. Rozpatruje także wzajemne roszczenia małżonków 
z tytułu posiadania poszczególnych składników majątku wspólnego, po-
branych pożytków i innych przychodów, nakładów poczynionych na te 
składniki majątkowe oraz żądanie stwierdzenia bezskuteczności rozpo-
rządzenia przez małżonka udziałem w przedmiocie należącym do ma-
jątku wspólnego.
W postanowieniu o podziale majątku wspólnego sąd powinien wymie-
nić wszystkie przedmioty wchodzące w skład majątku podlegającego 
podziałowi oraz wskazać, komu one przypadają. Składniki majątku 
wspólnego byłych małżonków niezgłoszone do podziału lub pominięte 
przez sąd w prawomocnym postanowieniu o podziale nie przestają być 
majątkiem wspólnym. Mogą one zostać podzielone w drodze umowy 
pomiędzy małżonkami lub w drodze orzeczenia sądowego wydanego na 
wniosek byłego małżonka dotyczący przeprowadzenia podziału uzupeł-
niającego.
Podziału majątku wspólnego dokonuje się albo przez podział jego skład-
ników w naturze (jeżeli podział ten jest dopuszczalny w aspekcie izycz-
nym lub prawnym), z ewentualnym wyrównaniem udziałów w postaci 
dopłat, albo przez przyznanie całości tego majątku jednemu z byłych 
małżonków z obciążeniem go obowiązkiem spłat na rzecz drugiego, albo 
przez podział sumy pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży licytacyjnej tego 
majątku. Co istotne, na ustalenie wysokości spłat i dopłat nie ma wpływu 
sytuacja materialna osób zobowiązanych i uprawnionych do ich otrzy-
mania.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – 

Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.;
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. − Kodeks rodzinny i opiekuńczy − tekst jedn.: 

Dz. U. z 2012 r. poz. 788;
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

– tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.
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