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1) POZEW O ROZWÓD 

 

Aby w ogóle doszło do rozprawy w sądzie mającej na celu udzielenie rozwodu, konieczne jest 
wyrażenie chęci rozstania się co najmniej jednego ze współmałżonków. To postępowanie cywilne 
inicjuje się za pomocą wniesienia pozwu o rozwód do Sądu Okręgowego. Osoba składająca ten 
dokument jest nazywana powodem – w przypadku mężczyzny lub powódką – w przypadku kobiety 
(o pomocy prawnej dla kobiet pisaliśmy m.in. tutaj: bezpłatna pomoc prawna dla kobiet). Druga 
strona określana jest jako pozwany lub pozwana. Pozew o rozwód powinien zawierać wszystkie 
warunki pisma procesowego zawarte w art. 126 k.p.c.. Składają się na nie oznaczenie konkretnego 
sądu w którym ma się odbyć proces, dane personalne obu stron (pozywającej i pozwanej), precyzyjne 
oznaczenie rodzaju pisma, dowody potwierdzające zaistniałe okoliczności (szczególnie ważne w 
przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie), czytelny podpis strony bądź jej pełnomocnika. Ponadto 
warto wiedzieć że pozew musi zawierać precyzyjnie określone żądanie oraz opis okoliczność, które 
je uzasadniają. Konieczne jest również zawarcie w pozwie rozwodowym informacji o tym, czy 
dotychczasowi współmałżonkowie podjęli próby porozumienia pozasądowego. Jeżeli takie działania 
nie miały miejsca należy wyjaśnić dlaczego nie podjęto próby ratowania związku. 

 

Pozew o rozwód – co dalej 

Po złożeniu pozwu o rozwód pozostaje oczekiwanie na odpowiedź sądu, która może być dwojaka. 
Jeżeli dokument został złożony prawidłowo, sąd wezwie do uiszczenia opłaty sądowej. Natomiast 
jeżeli w pozwie pojawiły się jakieś braki bądź nieprawidłowości sąd będzie wymagał skorygowania 
dokumentacji. Następnym krokiem po dostarczeniu prawidłowo przygotowanego pozwu o rozwód  
jest oczekiwanie na sprawę rozwodową. To ile na nią trzeba czekać zależy od kilku czynników, 
między innymi od tego, w którym rejonie ma dojść do rozprawy. Z pewnością data nie zostanie 
wyznaczona szybciej niż czternaście dni po otrzymaniu odpisu pozwu rozwodowego przez stronę 
pozwaną. 

 

Z reguły sądy okręgowe znajdujące się w miastach wojewódzkich obsługują więcej tego typu 
procesów cywilnych co wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania. Czasami na termin pierwszej 
rozprawy trzeba czekać nawet sześć miesięcy. W wielu przypadkach jednak okres oczekiwania. 

 

Przed wyznaczeniem dokładnej daty Sąd Okręgowy wysyła odpis pozwu rozwodowego do strony 
pozwanej. Dopiero po tej czynności wyznacza konkretny dzień oraz godzinę pierwszej rozprawy 
rozwodowej. Jednym z najważniejszych momentów w całym procesie rozwodowym jest moment 
pierwszej rozprawy rozwodowej. W wielu przypadkach postępowanie rozwodowe zostaje 
zakończone już na tym spotkaniu. Szczególnie, jeżeli dotychczasowi współmałżonkowie są zgodni i 
decydują się na rozwód bez orzekania o winie. 

 

Jak napisać pozew rozwodowy? 

Chcesz napisać pozew rozwodowy, ale w taki sposób ażeby sąd rozwiązał małżeństwo bez zbędnych 
pytań i wątpliwości? Nie chcesz marnować całych tygodni na przedłużającą się procedurę 
rozwodową i dosyłać do sprawy dziesiątków dokumentów, o których zapomniałaś lub nie wiedziałaś, 
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że są potrzebne? A może jesteś ciekawa o co zapyta Cię sędzia na pierwszej rozprawie rozwodowej 
lub potrzebny Ci wzór pozwu o rozwód? Pewnie też chciałabyś, żeby to wszystko wytłumaczył Ci 
doświadczony adwokat rozwodowy. Jeśli tak, to świetnie trafiłeś, bo w tym tekście wyjaśnić Ci jak 
samemu napisać pozew o rozwód, gdzie można złożyć pozew o rozwód, a także czy można wycofać 
pozew o rozwód w sytuacji, kiedy jednak zmienisz zdanie. 

 

Co musisz wiedzieć, zanim postanowisz złożyć pozew o rozwód? 

Musisz zapamiętać tych kilka informacji, bo one będą Ci potrzebne zarówno w trakcie pisania pozwu 
o rozwód, a także na pierwszej rozprawie. 

 

Całkowity i trwały rozkład pożycia małżonków i zgodność z zasadami współżycia społecznego. 

Po pierwsze warunkiem orzeczenia rozwodu i rozwiązania małżeństwa jest ustalenie przez sąd, że 
doszło do rozkładu pożycia. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego (trwały i zupełny) oznacza, że nie 
łączą was żadne uczucia, nie dzielicie wspólnej sypialni, a także nie prowadzicie wspólnego 
gospodarstwa domowego. Te elementy wskazują, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład 
pożycia. Co więcej nie ma żadnych szans, że ten stan ulegnie zmienia (co świadczy o tym, że rozkład 
jest trwały). Te wszystkie elementy będzie oceniał sąd biorąc pod uwagę tzw. zasady doświadczenia 
życiowego. Jeżeli w pozwie lub na sali rozpraw pokażesz, że masz co do tego jakiekolwiek 
wątpliwości znacznie przedłużysz procedurę rozwodową. Sąd zanim rozwiąże Wasze małżeństwo 
może zarządzić mediację, zawiesić postępowanie, czy choćby odroczyć rozprawę na kolejne kilka 
miesięcy. Sąd co prawda może oddalić pozew o rozwód jeżeli uzna, że orzeczenie rozwodu jest 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ale w praktyce nie spotkałem się z takim 
rozstrzygnięciem. 

 

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie 

Po drugie orzekając rozwód sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Uważaj 
na tę pułapkę, która spowoduje, że Twój rozwód będzie się ciągnął w nieskończoność. Orzekanie o 
winie ma sens tylko w jednym przypadku. Jeżeli któryś z małżonków zostanie uznany za wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji 
materialnej małżonka, który nie ponosi winy, to   sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, 
że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim  zakresie do 
zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego czyli płacić mu alimenty. 

 

Wina w wyroku rozwodowym 

Rozstrzygając o winie za rozkład pożycia małżeńskiego sąd może: 

a) orzec, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia, 

b) orzec, że jedno z małżonków jest winne rozkładu pożycia, 

c) orzec, że oboje małżonkowie są winni 

Rozstrzygnięcie w powyższym przedmiocie sąd zamieszcza w wyroku z urzędu. Jednakże sąd 
zaniecha orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków (art. 57 § 2 k.r.o.) Małżonkowie 
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decydujący się na rozwód muszą mieć świadomość, że rozstrzygnięcie o winie w wyroku 
rozwodowym lub brak wzmianki ma charakter ostateczny, gdyż małżonkowie nie będą mogli później 
dochodzić rozstrzygnięcia o winie w innych postępowaniach. W sytuacji braku rozstrzygnięcia o 
winie z tej przyczyny, że małżonkowie o to zgodnie wnosili, następują skutki takie, jak gdyby żaden 
z nich winy nie ponosił. 

 

Skutki orzekania o winie 

Jakie zatem są konsekwencje prawne ustalenia przez Sąd w wyroku rozwodowym winy małżonka w 
rozkładzie pożycia małżeńskiego?   

Po pierwsze, wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu odgrywa istotną rolę z punktu widzenia 
możliwości orzeczenia rozwodu.  Art. 56 § 3 k.r.o. stanowi bowiem: „Rozwód nie jest dopuszczalny, 
jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (...)”. Zawinienie przez małżonka 
żądającego rozwodu stanu rozkładu pożycia wyklucza rozwiązanie małżeństwa. Przepis przewiduje 
pewne wyjątki. Rozwód będzie dopuszczalny, pomimo wyłącznej winy małżonka żądającego jego 
orzeczenia, jeżeli drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Rozwód będzie także dopuszczalny, jeżeli 
odmowa zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, tj. np. 
małżonek winny rozkładu znęca się psychicznie lub fizycznie nad rodziną, jest uzależniony od nałogu, 
itp. Po drugie, ustalenie winy rozkładu pożycia może mieć wpływ na orzeczenie w przedmiocie 
władzy rodzicielskiej. Co prawda wina rozkładu pożycia sama przez się nie powoduje pozbawienia 
małżonka władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Jednakże stwierdzenie winy 
małżonka nakłada na sąd obowiązek starannego zbadania, czy dany małżonek będzie po rozwodzie 
sprawował władzę rodzicielską zgodnie z dobrem dziecka oraz interesem społecznym. Kolejną 
prawną konsekwencją orzeczenia o winie jednego z małżonków jest rozłożenie obowiązku 
alimentacyjnego między byłymi małżonkami. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego 
rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego niewinnego współmałżonka alimentów. 
Natomiast małżonek niewinny może zażądać od małżonka winnego alimentów. Wystąpić z takim 
żądaniem może, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka. 
Małżonek taki nie musi znajdować się w stanie niedostatku. 

 

2) ROZPRAWA ROZWODOWA 

 
Jak wygląda rozwód – od pozwu do posiedzenia sądu 

Mając już ogólny zarys tego, jak przygotować się do rozwodu, warto przyjrzeć się bliżej 
poszczególnym etapom prowadzącym do rozprawy, podczas której małżeństwo może by w świetle 
prawa rozwiązane wyrokiem Sądu. Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się z chwilą wniesienia 
pozwu przez któregokolwiek z małżonków. Nawet jeśli oboje wyrażają zgodną chęć zakończenia 
związku, jeden z nich zostanie w postępowaniu określony jako powód, a drugi jako pozwany, jednak 
nie będzie to miało żadnych konsekwencji w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Pozew o 
rozwód wnosi się w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) do sądu okręgowego właściwego dla 
ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków wraz z załącznikami. Do pozwu załącza się 
odpis skrócony aktu małżeństwa i ewentualne dowody. Osoba wnosząca pozew uiszcza opłatę od 
pozwu w wysokości 600 zł i jest to kwota stała. Dodatkową opłatę uiszcza się, gdy ma być w ramach 
rozwodu przeprowadzony podział wspólnego majątku. Sąd sprawdza pozew pod względem 
formalnym i może wezwać powoda do ewentualnego usunięcia nieprawidłowości. Spełniające 
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wszystkie wymogi pismo jest następnie wysyłane przez sąd do drugiego małżonka. Ma on dwa 
tygodnie na przedstawienie sądowi odpowiedzi na pozew, w której z pomocą adwokata lub radcy 
prawnego formułuje swoje stanowisko w sprawie. Może w nim zawrzeć swoje roszczenia i odnieść 
się do rozpadu małżeństwa, a także orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, żądanych alimentów i 
sposobu kontaktu z dziećmi. Jeśli pozwany nie ustosunkuje się do pozwu i nie złoży odpowiedzi, 
może stracić możliwość przedstawiania swoich racji, a zgłoszone przez niego wnioski mogą być 
spóźnione. Następnie powód otrzymuje od sądu odpowiedź pozwanego. Może się zdarzyć, że powód 
wniesie pozew o rozwód bez orzekania o winie, a pozwany się na to nie zgodzi. Wówczas powód ma 
może zmienić żądanie na rozwód z orzekaniem o winie, lecz nie musi tego robić. 

 

Sprawa rozwodowa – jak się zachować w sądzie? 

Trudno określić czas oczekiwania na pierwszą rozprawę sądową, zależy to głównie od uwarunkowań 
konkretnego sądu m.in. liczby jego pracowników i zaplanowanych spraw. Często jest to okres kilku 
miesięcy, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Obecność na własnej rozprawie rozwodowej jest 
obowiązkowa, jednak zdarzają się sytuacje, w których jest to po prostu niemożliwe. W takiej sytuacji 
należy poinformować sąd i najlepiej ustanowić pełnomocnika, który stawi się w twoim imieniu. Jeśli 
natomiast wiemy, że wskutek losowej sytuacji spóźnimy się na rozprawę, należy telefonicznie 
poinformować o tym sekretariat sądu i poprosić o zaczekanie. 

 

Jak wygląda rozprawa rozwodowa w sądzie i jak się na niej zachować? 

Na rozprawę sądową trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Należy 
wyłączyć telefon przed wejściem na salę rozpraw. Najlepiej przybyć do sądu wcześniej i sprawdzić, 
czy nie mamy problemu ze znalezieniem sali – jej sygnatura znajduje się na zawiadomieniu o 
rozprawie. Jeśli nie możemy jej zlokalizować, pomoże nam w tym pracownik biura obsługi. 
Następnie należy upewnić się, że nasza sygnatura sprawy znajduje się na wokandzie wywieszonej na 
drzwiach sali. Do sali można wejść wyłącznie po wywołaniu sprawy. Oprócz małżonków wchodzą 
również świadkowie (którzy po sprawdzeniu obecności będą poproszeni o opuszczenie sali) oraz 
pełnomocnicy stron. Na posiedzeniu obecny jest zawsze kierujący rozprawą sędzia oraz dwóch 
ławników. Na początku następuje sprawdzenie obecności i weryfikacja tożsamości wszystkich 
przybyłych osób. Warto nadmienić, że rozprawa odbędzie się, nawet jeśli jeden z małżonków nie 
stawi się w sądzie. Świadkowie są proszeni o opuszczenie sali oraz ponowne wejście na wezwanie. 
Przesłuchanie świadków może nie być konieczne, jeśli małżonkowie zgadzają się na polubowny 
rozwód bez orzekania o winie. Każda ze stron jest zawsze przesłuchiwana. Do sądu należy zwracać 
się „wysoki sądzie”. Powinniśmy powstrzymać się od obraźliwych, wulgarnych i emocjonalnych 
wypowiedzi. W imieniu każdej ze stron może przemawiać jej pełnomocnik. 

 

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej? 

To jedno z najczęściej zadawanych pytań podczas konsultacji z adwokatem. Trzeba więc podkreślić, 
że na początku sąd będzie dążył do ustalenia, co spowodowało trwały i zupełny rozkład pożycia 
małżeńskiego oraz od jak dawna strony nie łączy już więź fizyczna, gospodarcza i duchowa. Sąd 
zapyta każdą ze stron: 

- jakie ma wykształcenie i wyuczony zawód, ile ma lat; 
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- czy jej decyzja odnośnie rozwodu jest ostateczna i czy nie widzi już żadnych szans na -
kontynuowanie małżeństwa; 

- czy między małżonkami nie istnieje więź emocjonalna tzn. czy przestali kochać siebie nawzajem; 

- czy i od kiedy małżonkowie nie mieszkają razem tj. nie prowadzą wspólnego gospodarstwa 
(istnienie samej więzi gospodarczej nie jest jednak wystarczającą przesłanką do odmowy udzielenia 
rozwodu); 

- czy ustała między nimi więź fizyczna tzn. czy przestali utrzymywać kontakty seksualne; 

- czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, czy wiedzą one o rozwodzie, rozumieją i akceptują 
go, czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dzieci; 

- z którym rodzicem dzieci częściej się kontaktują, obecnie mieszkają, mają większą więź, kto ponosi 
koszty ich utrzymania i ile one wynoszą; 

- jaka jest sytuacja socjalna stron, gdzie strony pracują i jakie otrzymują wynagrodzenie. 

Sąd na każdym etapie rozprawy może stwierdzić, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. 
Wówczas może skierować małżonków do mediacji, jeśli oboje wyrażą na to zgodę. Wspólne 
polubowne ustalenia mogą być też zalecone przez sąd w kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi. 
Wówczas rozwód nie dojdzie do skutku na pierwszej rozprawie. 

 

Czy można otrzymać rozwód na pierwszej rozprawie? 

Jeśli zarówno powód, jak i pozwany wykażą zgodne żądanie w zakresie rozwiązania małżeństwa oraz 
pozostałych wniosków, a co więcej – żadne z nich nie wniosło o rozwód z orzekaniem o winie, sąd 
może wydać wyrok na pierwszej rozprawie. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dziecko lub 
dzieci szybkie sfinalizowanie rozwodu jest możliwe dzięki sformułowaniu tzw. porozumienia 
rodzicielskiego. Pod okiem adwokata strony ustalają wówczas kwestie związane z najmłodszymi – 
władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, alimenty. Przed rozprawą strony mogą dokonać również 
wspólnych ustaleń, co do podziału majątku i wnieść zgodne wnioski o podział majątku wspólnego 
małżonków. Ponadto w przypadku gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd musi 
przeprowadzić dowód z przesłuchania świadka na okoliczność, iż rozwód nie jest sprzeczny z dobrem 
małoletnich. 

Podsumowując – rozwód można otrzymać na pierwszej lub drugiej rozprawie, jeśli małżonkowie są 
zgodni w swoich stanowiskach w sprawie. Niestety nie zawsze tak jest – wtedy niezbędne jest 
przeprowadzenie na rozprawie postępowania dowodowego. 

 

Przebieg postępowania dowodowego 

Przeprowadzenie przez sąd postępowania dowodowego jest konieczne po pierwsze gdy, co najmniej 
jedna ze stron żąda rozwodu z orzeczeniem o winie. Każdy małżonek może wówczas wnosić dowody 
świadczące o winie drugiego, np. korespondencję SMS, a także wnosić o przesłuchanie świadków 
lub biegłych. Obowiązkiem stron jest zgłoszenie wszelkich dowodów w wyznaczonym wcześniej 
przez sąd terminie. W zależności od liczby świadków ich przesłuchanie może przesunąć się na 
kolejną rozprawę. 
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W przypadku wniesienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie kluczowa dla wyroku jest współpraca 
z adwokatem. Samodzielna obrona swoich interesów przed sądem jest niezwykle trudna i stresująca, 
a jeśli druga strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika, znajdujemy się na dużo słabszej 
pozycji, nawet jeśli jesteśmy pewni winy pozwanego. 

 

  

 

Postępowanie dowodowe jest konieczne także wtedy, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie 
dzieci i nie dołączyli do pozwu porozumienia rodzicielskiego. Wówczas sąd ustala wszystkie kwestie 
związane z najmłodszymi, także na podstawie dostarczonych dowodów. Dziecko może być 
świadkiem na rozprawie rozwodowej rodziców, jeśli ukończyło 17 lat. Sąd może także zarządzić 
przeprowadzenie tzw. wywiadu środowiskowego, żeby zbadać sytuację życiową małoletniego i 
wydać rozstrzygnięcie w zakresie władczy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, opierając się na 
opinii wydanej przez biegłych, czyli tzw. Opiniodawczego Zespołu Sądowych specjalistów. jest to 
grupa osób, która bada więzi z dzieckiem i kompetencje opiekuńczo wychowawcze obojga 
małżonków. 

Na koniec postępowania dowodowego każdej ze stron jest udzielony głos, żeby mogła odnieść się do 
zeznań świadków, przedstawionych dowodów i innych istotnych kwestii. 

 

Rozprawa rozwodowa – ile trwa? 

Jeśli mamy do czynienia z wyżej opisanym przypadkiem – kiedy małżonkowie są zgodni co do 
wszystkich kwestii związanych z rozpadem ich związku, wspólnym majątkiem oraz małoletnimi 
dziećmi – rozwód może być udzielony na pierwszej rozprawie. Samo posiedzenie nie trwa długo – 
zazwyczaj poniżej godziny. To, co martwi wiele osób, to czas całego postępowania, które w 
szczególnie trudnych, konfliktowych przypadkach może ciągnąć się latami. Kluczowe jest więc 
porozumienie małżonków jeszcze przed wniesieniem pozwu. 
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3) WYROK ROZWODOWY 

 

Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód 

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Orzeczenie o 
rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jest trzonem wyroku rozwodowego. W praktyce orzeczenie 
to znajduje się w I punkcie wyroku rozwodowego, w którym to sąd wskazuje, że rozwiązuje 
małżeństwo przez rozwód. 

 

Orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego małżonków 

Zgodnie z art. 57 § 1 k.r.o. w wyroku rozwodowym sąd, rozwiązując małżeństwo przez rozwód, 
orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Zasadą jest, że 
sąd rozwodowy zobowiązany jest do ustalenia kwestii winy za rozkład pożycia małżeńskiego 
małżonków.  Jedynie na zgodne żądanie małżonków, na ich zgodny wniosek sąd zaniecha orzekania 
o winie. Taki wniosek małżonków jest dla sądu wiążący. Wówczas sąd nie zamieszcza w wyroku 
rozwodowym żadnej wzmianki o winie małżonków. W tym wypadku następują skutki takie, jak 
gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 

 

Rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego w zakresie wspólnych małoletnich dzieci małżonków 

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym ureguluje 
kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania relacji między rodzicami a dziećmi po rozwodzie. 

 

Rozstrzygnięcie sądu rozwodowego o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem 
obojga małżonków 

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód sąd musi rozstrzygnąć o władzy 
rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Pozostawienie w wyroku 
rozwodowym władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom albo powierzenie jej wykonywania jednemu z 
nich z jednoczesnym ograniczeniem jej drugiemu małżonkowi do określonych obowiązków i praw, 
w stosunku do osoby dziecka Sąd rozwodowy rozstrzyga o władzy rodzicielskiej zgodnie z ogólnymi 
unormowaniami dotyczącymi rozłączenia rodziców i może orzecz o władzy rodzicielskiej w ten 
sposób, że: 

- pozostawi władzę rodzicielską obojgu rodzicom albo 

- powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, przy jednoczesnym ograniczeniem 
jej drugiemu małżonkowi do określonych obowiązków i praw, w stosunku do osoby dziecka, jeżeli 
dobro dziecka za tym przemawia. 

 

Możliwość zawieszenia władzy rodzicielskiej a nawet jej pozbawienia w wyroku rozwodowym 

Zaznaczyć należy ponadto, że w określonych stanach faktycznych sąd w wyroku rozwodowym może 
zawiesić władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub jednemu z nich, albo nawet pozbawić władzy 
rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. 
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Rozstrzygnięcie sądu rozwodowego o kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem 

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzeczenia również o kontaktach rodziców z dzieckiem, 
ponieważ zgodnie z art. 113 § 1 k.r.o rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania 
ze sobą kontaktów niezależnie od władzy rodzicielskiej. Jednocześnie wskazać należy, że na zgodny 
wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

 

Rozstrzygnięcie sądu rozwodowego o alimentach na rzecz wspólnych dzieci małżonków 

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest 
obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego małoletniego dziecka. 

 

Porozumienie rodzicielskie (wychowawcze) 

Małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie rodzicielskie, w którym ustalą w postanowieniach między 
sobą sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po 
rozwodzie, a następnie przedłożą takie porozumienie w sądzie. Sąd uwzględnia pisemne 
porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów 
z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W braku takiego porozumienia 
tzw. wychowawczego (rodzicielskiego) to sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez 
oboje rodziców, będzie rozstrzygał o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i 
utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 

 

Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu małżonków 

Sąd w wyroku rozwodowym jest zobowiązany do uregulowania kwestii związanej z 
dotychczasowym wspólnym miejscem zamieszkania małżonków. Jeżeli małżonkowie zajmują 
wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania 
przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Przy czym podkreślić 
należy, że chodzi tu nie o rozstrzygnięcie o prawach małżonków do ich wspólnego mieszkania, ale 
jedynie o określenie sposobu korzystania z takiego wspólnego mieszkania na czas wspólnego w nim 
zamieszkiwania przez byłych małżonków. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd 
uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy 
rodzicielskiej. 

 

Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o eksmisji jednego małżonka z mieszkania 

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd w wyroku rozwodowym może nakazać jego eksmisję na 
żądanie drugiego małżonka. 

 

Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu 
mieszkania jednemu z małżonków 
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Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód 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. 

 

Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o podziale majątku wspólnego małżonków po rozwodzie 

Sąd dokona w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego małżonków, tylko na wniosek 
jednego z małżonków, ale jednocześnie jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje 
nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce sąd w wyroku rozwodowym rzadko orzeka o 
podziale majątku wspólnego małżonków z uwagi na istniejące spory między stronami w przedmiocie 
sposobu podziału majątku wspólnego, co istotnie wpływałoby na czas trwania postępowania 
rozwodowego. 

 

Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o alimentach na rzecz byłego małżonka po rozwodzie 

W określonych stanach faktycznych w wyroku rozwodowym może znaleźć się rozstrzygnięcie sądu 
rozwodowego w zakresie alimentów na rzecz byłego małżonka. Rozstrzygnięcie w przedmiocie 
zasądzenia alimentów jednemu małżonkowi od drugiego jest umieszczane w wyroku rozwodowym 
jedynie na wniosek uprawnionego małżonka. Alimentów uprawniony rozwiedziony małżonek po 
rozwodzie może dochodzić również w oddzielnym postępowaniu sądowym. 
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