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1) SEPARACJA – CO TO JEST 
 
Przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny 
rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację – co to oznacza w 
życiu, czym jest zupełny rozkład pożycia i jak rozumieć pojęcie separacji faktycznej i separacji 
prawnej? 
 
Separacja faktyczna a „separacja prawna” 
 
Określenie separacja pojawia się często w stosunku do małżonków, których pożycie się nie układa 
lub którzy z jakichś powodów nie zamieszkują ze sobą, albo zamieszkują, lecz tak naprawdę każdy 
z małżonków prowadzi własne życie. Taka sytuacja to tak zwana separacja faktyczna, którą 
odróżnić trzeba od prawnej. Obowiązujące prawo rodzinne nie normuje sytuacji separacji 
faktycznej ani jej skutków prawnych, z tego względu w czasie tej separacji trwają wszystkie skutki 
wynikające z zawarcia małżeństwa, w szczególności obowiązek małżonków wzajemnej pomocy i 
zaspokajania potrzeb rodziny. 
 
„Separacja prawna” to potwierdzona orzeczeniem sądu sytuacja, w której pożycie między 
małżonkami rozpadło się w sposób zupełny, ale nie trwały. 
 
Co ważne, separacja faktyczna poprzedza zawsze separację prawną. 
 
Kiedy Sąd orzeknie separację 
 
Orzeczenie separacji możliwe jest z inicjatywy wyłącznie jednego z małżonków, w toku 
postępowania sąd będzie badał, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny 
rozkład pożycia to stan polegający na ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między 
małżonkami. Nie jest koniczna sytuacja, aby małżonkowie mieszkali osobno – mogą w dalszym 
ciągu pozostawać pod wspólnym dachem, ale ustała między nimi wieź duchowa – emocjonalna, nie 
współżyją ze sobą, więź gospodarcza jest również mocno nadszarpnięta. W odróżnieniu od 
rozwodu – stan ten nie musi być trwały, zatem małżonkowie nie muszą pozostawać w przekonaniu, 
że nigdy do siebie nie wrócą. 
 
Separacja stanowi alternatywę dla małżonków, którzy z różnych powodów, np. religijnych, nie chcą 
orzeczenia rozwodu albo dla małżonków, których rozpad pożycia nie zostałby uznany przez Sąd za 
trwały. Skutki separacji, poza ustaniem małżeństwa, zbliżone są do skutków rozwodu, natomiast 
może ona spełnić rolę paliatywną, stanowiąc etap przejściowy do nawiązania przez małżonków 
zerwanych więzi. 
 
Kiedy Sąd nie orzeknie separacji 
 
Istnieją tylko dwie negatywne przesłanki jej orzeczenia w porównaniu z rozwodem. Orzeczenie 
separacji nie jest mianowicie dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z 
zasadami współżycia społecznego. 
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Skutki orzeczonej przez Sąd separacji 
 
Najważniejsze skutki separacji to: 
 
- między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, 
- odsunięcie od dziedziczenia ustawowego, 
- uchylenie domniemania, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża, 
- wzmianka w akcie małżeństwa. 
 
Co ważne, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i 
żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest 
dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, Sąd orzeka separację. 
 
Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, Sąd nie orzeka o winie rozkładu 
pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 
 
Orzeczenie ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, jednak małżonek 
pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. 
 
Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do 
wzajemnej pomocy. 
 
Pozew o separację wnosi się według reguł właściwych dla rozwodu. Pozew podlega opłacie w 
wysokości 600 zł, tak jak w przypadku rozwodu. 
 
 
Separacja – co to jest i czym różni się od rozwodu? 
 
Najogólniej separację można określić jako sformalizowane rozstanie małżonków, którzy zamiast się 
rozwieść, dają sobie czas na podjęcie ostatecznej decyzji o ich dalszej wspólnej przyszłości. 
Separacja nie rozwiązuje węzła małżeństwa tak jak rozwód. Zatem co daje separacja w świetle 
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? 
 
- Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 
 
- Różnica między rozwodem a separacją jest  taka, że małżonek pozostający w separacji nie może 
zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, tak jak ma to miejsce po rozwodzie. 
 
- Ponadto para pozostająca w separacji może być nadal zobowiązana do wzajemnej pomocy, jeśli 
wymaga tego ich sytuacja życiowa. 
 
- Orzeczenie separacji skutkuje powstaniem między małżonkami rozdzielności majątkowej, co 
oznacza, że nie mają już majątku wspólnego, lecz tylko osobiste. 
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- Małżonkowie tracą również prawo do zachowku i dziedziczenia po sobie. 
 
- Każdy z małżonków może wystąpić o alimenty, ponieważ w separacji istnieje obowiązek 
 dostarczania przez jednego z nich środków do utrzymania drugiego. Środków otrzymania nie może 
jednak żądać małżonek uznany za winnego rozpadu związku – tak jak w przypadku rozwodu. 
 
- Małżonkowie nie mają prawa do powrotu do korzystania z nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. 
 
- Sąd może orzec o sposobie korzystania małżonków ze wspólnego mieszkania, a także dokonać 
podziału majątku wspólnego (w co wlicza się także mieszkanie). Orzekając o sposobie korzystania 
z mieszkania, sąd uwzględnia przede wszystkim dobro dzieci oraz małżonka, któremu powierza 
wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
 
- W orzeczeniu sąd może rozstrzygnąć również o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad 
małoletnim wspólnym dzieckiem. 
 
- Separacja może być alternatywnym wyjściem, jeśli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód, 
chyba że sąd orzeknie inaczej. Separacja małżeństwa może być orzeczona przez sąd, nawet jeśli 
drugi małżonek nie wyraża na nią zgody, chyba że udowodni w postępowaniu dowodowym, że nie 
doszło do zupełnego rozkładu pożycia. 
 
Kiedy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia… 
 
Jedną z różnic między rozwodem a separacją jest to, że sąd udzieli rozwodu tylko, jeśli rozkład 
pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały. Z kolei separacja nie wymaga rozkładu trwałego, jej 
charakter,  może być przejściowy i nie wyklucza ponownego podjęcia pożycia małżonków. Wiąże 
się to ze zniesieniem separacji, które omówimy w dalszych sekcjach artykułu. 
 
Separacja a dobro wspólnych małoletnich dzieci 
 
Rozwód, jak wiemy, może być orzeczony wyłącznie na drodze procesu. Separacja natomiast może 
być orzeczona w drodze procesu lub postępowania nieprocesowego. Orzeczenie separacji w 
postępowaniu nieprocesowym jest możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie nie mają wspólnych 
małoletnich dzieci oraz kiedy obydwoje wyrażą zgodę na separację. 
 
Co istotne, zupełny rozkład pożycia małżonków nie wystarczy, by Sąd orzekł o separacji. Jeśli 
małżonkowie mają małoletnie dzieci, to sąd może odmówić wydania orzeczenia o separacji, jeśli 
wskutek niej miałoby ucierpieć dobro najmłodszych. Jeśli tak się nie stanie i separacja zostanie 
orzeczona, sąd może rozstrzygnąć kwestię opieki nad najmłodszymi i ustalić podział kosztów ich 
utrzymania. Ta konsekwencja separacji jest więc taka sama jak w przypadku rozwodu. 
 
W kwestii dzieci warto również wspomnieć, że orzeczenie separacji skutkuje uchyleniem 
domniemania, że dziecko urodzone w czasie jej trwania jest dzieckiem męża. 
 
Jak złożyć pozew o separację – postępowanie procesowe 
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Przygotowanie pozwu o separację można powierzyć adwokatowi. Składa go jeden z małżonków, 
ale mogą też zrobić to wspólnie. Adresatem pozwu jest sąd okręgowy właściwy dla ich wspólnego 
miejsca zamieszkania. Jeśli takiego nie posiadają, należy wybrać sąd właściwy dla wspólnego 
pobytu małżonków. W przypadku braku wspólnego zamieszkania lub pobytu adresatem jest sąd 
właściwy miejscowo dla jednego z małżonków. 
 
W treści pozwu będą musiały znaleźć się dane obojga małżonków – ich nazwiska, numery PESEL, 
aktualne adresy zamieszkania. Podaje się także informację o liczbie, wieku i płci wspólnych dzieci, 
stosunków majątkowych oraz zarobków obojga małżonków. 
 
Dokument musi zawierać dokładnie określone żądania. Oprócz separacji może to być żądanie: 
 
- zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci lub drugiego małżonka, 
 
- ustalenia kontaktów z dziećmi, 
 
- powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, 
ustalenia korzystania ze wspólnego mieszkania, 
 
- podziału majątku. 
  
Pozew zawiera także uzasadnienie, czyli przedstawienie powodów zupełnego rozkładu pożycia 
małżeńskiego. Muszą to być możliwe do sprawdzenia fakty. Dodaje się również następująca 
załączniki: 
 
- akt małżeństwa, 
 
- akt(y) urodzenia wspólnych dzieci, 
 
- dokumenty – paragony, faktury, rachunki potwierdzające wysokość kosztów utrzymania 
małoletnich dzieci stron, wydatki małżonka domagającego się zasądzenia na swoją rzecz 
alimentów, zaświadczenie o zarobkach stron i inne. 
 
Pozew wraz z załącznikami składa się w dwóch egzemplarzach – oryginale i odpisie – w sądzie 
okręgowym (lub wysyła do niego pocztą), który następnie dostarcza jeden z nich drugiej stronie 
postępowania. 
 
Separacja – co to jest postępowanie nieprocesowe? 
 
Bezprocesowe rozpoznanie sprawy o separację jest możliwe, gdy oboje małżonkowie składają 
zgodny wniosek o separację i gdy nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Wówczas sąd nie wydaje 
wyroku, lecz postanowienie. Opłata jest w tym przypadku o wiele niższa, a separację można 
otrzymać na pierwszej rozprawie, na której sąd nie obarcza nikogo winą za rozkład pożycia 
małżeńskiego. Sąd może dodatkowo orzec o alimentach, sposobie korzystania z mieszkania i 
podziale majątku. 
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Zniesienie separacji 
 
Zgodnie z przepisami sąd może znieść separację prawną na zgodne żądanie małżonków. Z chwilą 
zniesienia separacji ustają jej skutki. Sąd okręgowy rozstrzyga wówczas o władzy rodzicielskiej nad 
wspólnymi małoletnimi dziećmi, biorąc pod uwagę ich dobro, może orzec o kontaktach, 
alimentach. Sąd orzeka również o ustroju  majątkowym małżonków, którzy powracają do 
wspólności majątkowej, na wniosek mogą jednak pozostać w ustroju rozdzielności majątkowej 
małżeńskiej. Separacja może także zakończyć się rozwodem. 
 
2) SKUTKI SEPARACJI 
 
Jakie skutki niesie za sobą separacja? 
Należy mieć na uwadze, że orzeczenie separacji powoduje szereg różnych skutków, o których 
będzie mowa poniżej. 
 
Po pierwsze, orzeczenie separacji powoduje pomiędzy małżonkami ustanowienie rozdzielności 
majątkowej. 
 
Po drugie, orzeczenie separacji ma także znaczenie na gruncie przepisów o pomocy społecznej, 
bowiem jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 7 sierpnia 2008 r., 
IV SA/Po 321/07, „jeśli między małżonkami orzeczono separację, oznacza to, iż nastąpił rozkład 
pożycia, tzn. ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze, a zatem nie można mówić o rodzinie 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej”. Zatem jeśli przepisy ustawy o pomocy społecznej 
odnoszą się do rodziny, w przypadku orzeczenia separacji nie będzie podstaw do powoływania się 
na nie. 
 
Po trzecie, orzeczenie separacji powoduje takie same skutki jak orzeczenie rozwodu, ale 
małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. 
 
Po czwarte, po upływie 300 dni od uprawomocnienia się orzeczenia separacji ustaje przewidziane 
w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemanie pochodzenia dziecka od męża 
matki. 
 
Po piąte, małżonek traci prawo do dziedziczenia ustawowego po współmałżonku. 
 
Po szóste, małżonek traci prawo do zachowku po współmałżonku. 
 
Po siódme, małżonek traci również prawo do tzw. ustawowego zapisu naddziałowego 
przewidzianego w przepisach prawa cywilnego. 
 
Po ósme, orzeczenie separacji prowadzi do ustania solidarnej odpowiedzialności małżonków za 
zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. 
 
Po dziewiąte, małżonkowie tracą możliwość przysposobienia wspólnego oraz powierzenia im 
wspólnego sprawowania opieki i wykonywania zadań rodziny zastępczej. 
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Orzeczenie separacji nie daje podstawy do powrotu do poprzedniego nazwiska, gdyż jest to 
dopuszczalne jedynie w przypadku orzeczenia rozwodu. W takiej sytuacji małżonek 
zdeterminowany powrócić do poprzedniego nazwiska może to uczynić na podstawie Ustawy z dnia 
17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, jednak musi wykazać ważne powody, dla 
których chce to zrobić. 
 
Jeżeli zasady słuszności za tym przemawiają, małżonkowie są zobligowani do wzajemnej pomocy 
w zakresie zarówno osobistym, jak i majątkowym. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie, 
o ile trwa separacja. Jednak ustawodawca nie przewidział żadnych form pozwalających na jego 
wyegzekwowanie, w sytuacji kiedy jeden z małżonków uchyla się od niego. 
 
Małżonek pozostający w separacji ma prawo do alimentów. Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego czynna legitymacja procesowa do wystąpienia o alimenty nie 
przysługuje małżonkowi, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Uprawnienie 
do alimentów przepis ten uzależnia od tego, aby małżonek dochodzący alimentów nie był uznany 
za wyłącznie winnego pożycia i pozostawał w niedostatku. 
 
Art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi drugą z podstaw dochodzenia alimentów 
od małżonka w wypadku orzeczenia separacji, która zastosowanie znajdzie wówczas, jeżeli jeden 
z małżonków obciążony został winą za rozkład pożycia, a z żądaniem alimentów występuje 
małżonek niewinny, którego orzeczenie separacji pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji 
materialnej. 
 
Znosząc separację i orzekając o władzy rodzicielskiej, sąd kieruje się naczelną zasadą prawa 
rodzinnego, jaką jest dobro dziecka. W zależności od konkretnych okoliczności sąd może 
pozostawić pełną władzę rodzicielską rodzicom lub ją przywrócić, ale również orzec 
o ograniczeniu, pozbawieniu czy zawieszeniu władzy rodzicielskiej. 
 
Zniesienie separacji przywraca: domniemanie pochodzenia dziecka ze związku małżeńskiego, 
prawa współmałżonka wynikające z przepisów prawa spadkowego, obowiązek alimentacyjny na 
podstawie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
 
Należy też wspomnieć o rozwiązaniu, jakim jest separacja na zgodny wniosek małżonków. Sąd 
może ją orzec w sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Wniosek ten 
nie jest dla sądu wiążący, bo i w tym wypadku koniecznym jest zbadanie, czy wystąpił zupełny 
rozkład pożycia małżeńskiego oraz czy orzeczenie separacji nie będzie sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. 
 
Na koniec trzeba też przywołać często spotykany termin, jakim jest „separacja faktyczna”. Jest to 
sytuacja, w której doszło do zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, ale nie zostało to 
uregulowane prawnie poprzez orzeczenie separacji przez sąd. 
 
Oznacza to nic innego jak fakt, że aktualne pozostają skutki wynikające z małżeństwa, 
a w szczególności – obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny obejmujących 
także potrzeby małżonka, jak i konieczność wzajemnej pomocy. Ponadto, jeżeli nie zostało to 
uregulowane przez małżonków w inny sposób, pozostają oni w ustroju wspólności majątkowej 
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i odpowiadają za swoje zobowiązania. 
 
3) RÓŻNICA MIĘDZY SEPARACJĄ A ROZWODEM 
 
 
Rozkład pożycia małżeńskiego między małżonkami do orzeczenia separacji nie musi być trwały, 
tak jak ma to miejsce w przypadku rozwodu, wystarczy, że jest zupełny  
 
Sąd może orzec o rozwodzie, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia 
małżeńskiego. 
 
Tymczasem w przypadku separacji wystarczającą pozytywną przesłanką jej orzeczenia przez sąd  
jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków 
może żądać, ażeby sąd orzekł separację. 
 
Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest rozumiany tak samo jak w rozwodzie, tj. jak  całkowite 
ustanie więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych między małżonkami.  
 
Czyli np. zupełnego rozkładu pożycia nie będzie w małżeństwie, w którym co prawda uczucie 
łączące małżonków wygasło  i brak jest między małżonkami więzi fizycznych, ale utrzymują 
jednocześnie więzi ekonomiczne, małżonkowie troszczą się o siebie materialnie i wspólnie 
wychowują małoletnie dzieci. Bowiem aby rozkład pożycia małżeńskiego był zupełny musi dojść 
do ustania więzi łączących małżonków na tych wszystkich trzech płaszczyznach.  
 
W przeciwieństwie do orzeczenia rozwodu, do orzeczenia separacji nie jest wymagane aby rozkład 
pożycia małżeńskiego był trwały. Rozkład pożycia ma charakter trwały, gdy doświadczenie 
życiowe uzasadnia, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, że powrót małżonków do 
wspólnego pożycia nie nastąpi. Rezygnacja przy orzeczeniu separacji przez sąd z wymogu 
trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego jest zgodna z ideą instytucji separacji, która nie wyklucza 
powrotu małżonków do wspólnego pożycia i umożliwia restytucję małżeństwa po jego czasowym 
„zawieszeniu”, bowiem separacja nie jest definitywnym zawieszeniem małżeństwa. 
 
Negatywne przesłanki orzeczenia separacji  
 
Żądanie separacji przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie stanowi 
negatywnej przesłanki dopuszczalności orzeczenia separacji, tak jak przy rozwodzie  
 
Podkreślić należy, że w separacji, podobnie jak w rozwodzie wskazane zostały negatywne 
przesłanki, które uniemożliwiają jej orzeczenie przez sąd, tj. w razie wystąpienie którejkolwiek z 
nich powoduje, że separacja nie jest dopuszczalna. Bowiem istnienie zupełnego rozkładu pożycia 
małżeńskiego jest wystarczającą podstawą do orzeczenia separacji, niemniej przy braku istnienia 
tzw. negatywnych przesłanek separacji. Zgodnie z art. 611 § 2 k.r.o. „Jednakże mimo zupełnego 
rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć 
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie 
separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego„. 
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Tym samym w separacji dwie negatywne przesłanki orzeczenia separacji zostały ukształtowane 
podobnie jak przy rozwodzie, z tą różnicą, że w separacji nie uwzględniono trzeciej z przesłanek 
negatywnej występującej przy orzeczeniu rozwodu i uniemożliwiającej orzeczenie rozwodu. W 
separacji zrezygnowano z istniejącej przy rozwodzie przesłanki negatywnej w postaci orzeczenia 
rozwodu w przypadku żądania rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa, 
chyba, że drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód, albo jego odmowa będzie sprzeczna z 
zasadami współżycia społecznego. A to oznacza, że separacja może zostać orzeczona, nawet jeżeli z 
żądaniem separacji wystąpi małżonek wyłącznie winny zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.  
 
Separacja nie znosi węzła małżeńskiego  
 
Zasadniczą różnicą istniejącą między separacją, a rozwodem jest fakt, że separacja zachowuje 
węzeł małżeński. To znaczy, że związek małżeński małżonków pozostających w separacji trwa 
nadal, z tym, że zostaje niejako „zawieszony”. Osoby pozostające w orzeczonej separacji przez sąd, 
pozostają z formalnego punktu widzenia w dalszym ciągu małżeństwem.  
 
Separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Małżeństwo małżonków w separacji trwa nadal, nie 
zostaje rozwiązane tak jak w przypadku rozwodu. Wynika to już z samego żądania małżonka, gdyż 
w pozwie o rozwód małżonek wnosi o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, tymczasem w 
pozwie o separację w trybie procesu (czy wniosku o separację w trybie postępowania 
nieprocesowego – w przypadku gdy o małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i 
zgodnie żądają orzeczenia separacji) małżonek wnosi, ażeby sąd orzekł separację.  
 
Konsekwencją tego jest, fakt, że małżonek pozostający w separacji inaczej niż w przypadku 
orzeczenia rozwodu, nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa. Po orzeczeniu rozwodu zawarcie 
kolejnego związku małżeńskiego jest możliwie, gdyż wówczas dochodzi od rozwiązania 
małżeństwa. 
 
Zawarcie związku małżeńskiego przez osobę pozostającą w separacji stanowiłoby popełnienie 
przestępstwa bigamii. 
 
Obowiązek wzajemnej pomocy przez małżonków pozostających w separacji  
 
Zasadą jest, że w okresie separacji na małżonkach pozostających w separacji nie ciążą prawa i 
obowiązki małżonków uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednocześnie 
małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego 
względy słuszności. W takim wypadku są zobowiązani do wzajemnej pomocy zarówno materialnej 
jak i emocjonalnej w tym wspierania się. Jak wskazuje się w orzecznictwie taki wymóg względów 
słuszności, zobowiązujący małżonków pozostających w separacji do wzajemnej pomocy będzie 
istniał przykładowo kiedy małżonek popadnie w chorobę. 
 
Tym samym inaczej niż przy rozwodzie obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami 
pozostającymi w separacji, z uwagi właśnie że nadal pozostają małżeństwem nie ustaje, jeżeli 
wymagają tego względy słuszności. Tymczasem na skutek orzeczenia rozwodu małżonkowie 
przestają być wobec siebie zobowiązani do wykonywania spoczywających na nich obowiązków, 
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które mieli w trakcie trwania małżeństwa, chyba że w zakresie wykonywania obowiązku 
alimentacyjnego, określonym przez sąd.  
 
Różnice w zakresie trwania obowiązku alimentacyjnego  
 
Obowiązek alimentacyjny przy orzeczeniu separacji względem małżonków pozostających w 
separacji ukształtowany został inaczej, aniżeli pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.  
 
Po rozwodzie, gdy zobowiązanym do alimentów na rzecz drugiego małżonka jest małżonek 
rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z 
upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na 
żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. 
 
Inaczej jest w przypadku separacji, gdyż obowiązek alimentacyjny nałożony na małżonka 
niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia separacji, 
czyli inaczej jak w analogicznej sytuacji przy rozwodzie. Podstawą tak określonego czasu trwania 
obowiązku alimentacyjnego względem małżonków pozostających w separacji jest art. 611 § 4 k.r.o. 
zgodnie z którym do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków 
pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60 k.r.o., z wyjątkiem § 
3. 
 
 Z orzeczeniem separacji wiąże się zatem spoczywający na małżonkach pozostających w separacji 
bezterminowy obowiązek alimentacyjny, który aktualizuje się po spełnieniu przesłanek 
analogicznych jak w razie rozwodu, tj. z ogólnym unormowaniem wynikającym z art. 60 k.r.o., co 
jest konsekwencją idei instytucji separacji mającej uregulować sytuację w dalszym ciągu 
istniejącego małżeństwa.  
 
Separacja nie umożliwia małżonkowi w separacji powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem  
 
Zgodnie z art. 61 1 § 5 k.r.o. do separacji przepisu art. 59 k.r.o. nie stosuje się, co oznacza, że 
małżonek pozostający w separacji nie ma możliwości, w czasie trwania separacji, powrotu do 
nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego w trybie art. 59 k.r.o., a więc w trybie 
w jakim małżonek rozwiedziony ma taką możliwość w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia 
się wyroku w przypadku rozwodu. Jest to podyktowane właśnie tym, że małżeństwo małżonków w 
separacji trwa nadal, nie zostaje rozwiązane tak jak w przypadku rozwodu.  
 
Rozwód oznacza definitywnie koniec małżeństwa, tymczasem małżonkowie pozostający w 
separacji w świetle prawa są w dalszym ciągu małżeństwem i mogą powrócić do wspólnego życia i 
wnosić, ażeby sąd na ich zgodny wniosek zniósł separację  
 
Odwracalność skutków separacji. Możliwość zniesienia separacji  
 
Skutki orzeczenia rozwodu są nieodwracalne. Rozwód oznacza definitywne zakończenie 
małżeństwa, zniesienie wszelkiej wspólności małżeńskiej. Po uprawomocnieniu się wyroku 
rozwodowego dochodzi do definitywnego ustania małżeństwa, a powrót do niego jest niemożliwy 
chyba, że poprzez ponowne zawarcie związku małżeńskiego przez rozwiedzionych małżonków. 
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Tymczasem w przypadku separacji, jest zupełnie inaczej. Separacja jest rozwiązaniem czasowym, 
może zostać zniesiona przez sąd na zgodne żądanie małżonków. Czasami bowiem upływ czasu, z 
jednoczesną świadomością małżonków pozostających w separacji, że nadal tworzą jednak 
małżeństwo, wpływa na pojednanie małżonków i podjęcie przez nich ponownie wspólnego życia.  
 
Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.  
 
4) PODOBIEŃSTWO MIĘDZY SEPARACJĄ A ROZWODEM 
 
Rozwód jak i separacja jest orzekana przez sąd 
 
O separacji prawnej podobnie jak o rozwodzie orzeka sąd. Właściwy rzeczowo jest zawsze Sąd 
Okręgowy. Z żądaniem orzeczenia separacji, podobnie jak z żądaniem rozwiązania małżeństwa 
przez rozwód może wystąpić do sądu każdy z małżonków.  
 
W orzeczeniu o separacji, sąd podobnie jak w orzeczeniu o rozwodzie ustali co do zasady czy 
i które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego  
 
Kwestia winy małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. 
 
Sąd w orzeczeniu o separacji (podobnie jak w rozwodzie) ustala, czy i które z małżonków ponosi 
winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Wina w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia separacji 
jest tak samo rozumiana jak w postępowaniu rozwodowym. Takie same są również kryteria 
ustalania winy za rozkład pożycia małżeńskiego w postępowaniu separacyjnym jak 
i w postępowaniu rozwodowym oraz znaczenie ustalenia tego, które z małżonków ponosi winę za 
rozkład pożycia w tym tego konsekwencje przede wszystkim przy obowiązku alimentacyjnym 
pomiędzy małżonkami pozostającymi w separacji prawnej.  
 
Jednakże podobnie jak w przypadku rozwodu, orzekając separację sąd zaniecha orzekania o winie 
rozkładu pożycia na zgodne żądanie małżonków. W tym wypadku tak jak przy rozwodzie następują 
skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 
 
Kognicja sądu rozpoznającego sprawę o separację jest podobna do kognicji sądu rozwodowego, 
czyli sąd w postępowaniu o separację rozstrzyga i reguluje w orzeczeniu o separacje podobne 
kwestie jak w wyroku rozwodowym  
 
Podobnie jak w orzeczeniu rozwodu, w orzeczeniu o separacji sąd z urzędu rozstrzyga o władzy 
rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców 
z dzieckiem oraz orzeka o alimentach na rzecz dzieci, tj. w jakiej wysokości każdy z małżonków 
jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd tak jak przy 
rozwodzie, w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia separacji uwzględnia pisemne porozumienie 
małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 
po separacji, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.  
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Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w orzeczeniu separacji orzeka także 
o sposobie korzystania z tego mieszkania, a także rozstrzyga podobnie jak w postępowaniu 
rozwodowym o żądaniach dodatkowych małżonków na podstawie art. 58 k.r.o. 
 
Dopuszczalne jest również żądanie przez małżonka pozostającego w separacji zasądzenia od 
drugiego małżonka alimentów na swoją rzecz. Odpowiednie zastosowanie znajdują wówczas 
przepisy art. 60 k.r.o. regulujące obowiązek alimentacyjny w razie orzeczenia rozwodu 
(z wyjątkiem art. 60 § 3  k.r.o. zgodnie z uwagami poczynionymi powyżej). 
 
Rozwód jak i separacja powoduje ustanie między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej  
 
Zarówno po rozwodzie jak i po orzeczeniu separacji ustaje wspólność majątkowa między 
małżonkami.  
 
Małżonkowie pozostający w separacji, podobnie jak po rozwodzie nie dziedziczą po sobie z ustawy  
 
Wyłączenie dziedziczenia ustawowego  
 
Orzeczenie separacji wywołuje w prawie spadkowym podobne skutki jak orzeczenie rozwodu. 
Zgodnie z art. 9351 k.c. przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do 
małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji. 
 
Czyli jeżeli jest orzeczona separacja to małżonkowie nie dziedziczą po sobie w tzw. dziedziczeniu 
ustawowym.  
 
Co gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu? 
 
Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest 
uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie 
orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. 
 
W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zarówno sprawami rozwodowymi, jaki sprawami 
o separację, w razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji.  
 
5) PRZEBIEG SPRAWY O SEPARACJĘ 
 
W sprawach o separację małżonków zawsze orzeka sąd. Może to uczynić w trakcie procesu 
sądowego. Jednak w przypadku gdy małżonkowie złożyli zgodny wniosek o separację, sąd wydaje 
postanowienie w postępowaniu nieprocesowym. 
Małżonkowie mają do wyboru dwie drogi uzyskania separacji. Po pierwsze w tzw. trybie 
nieprocesowym. Po drugie w trybie normalnego procesu toczącego się przed sądem. 
 
W obu trybach należy wykazać, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia 
małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowi muszą udowodnić, że nic ich nie łączy na płaszczyźnie 
uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej. W odróżnieniu od orzekania o rozwodzie małżonkowie 
nie muszą udowadniać, iż rozkład pożycia jest trwały. 
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Warto pamiętać, że sąd nie orzeknie separacji jeśli: 
 
- na jej skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, 
 
- z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
 
Procesowe postępowanie o separację 
 
Każdy z małżonków może wystąpić z pozwem o separację. Pozew składa się do sądu okręgowego. 
Wpis sądowy wynosi 600 PLN. Sąd rozpatruje sprawę na rozprawie. Rozpraw może być więcej niż 
jedna. Aby ustalić winę małżonka, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, np. 
przesłuchać wielu świadków. W takim przypadku postępowanie przed sądem trwa znacznie dłużej. 
W razie wniosku o zaniechanie orzekania o winie, postępowanie dowodowe ulega ograniczeniu, np. 
sąd może nawet ograniczyć je do przesłuchania wyłącznie stron, jeżeli małżonkowie nie mają 
małoletnich dzieci. 
 
 
 
Sprawa o separację kończy się wydaniem przez sąd wyroku. Sąd orzeka, który z małżonków jest 
winny rozkładowi pożycia. Sąd może nie orzekać o winie, jeśli małżonkowie z tego zrezygnują. 
W wyroku orzekającym separację sąd może również orzec o następujących kwestiach: 
 
- alimentach dla drugiego małżonka, 
 
- alimentach na dzieci, 
 
- władzy rodzicielskiej, 
 
- kontaktach z dzieckiem lub dziećmi, 
 
- sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, 
 
- podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków, 
 
- podziale majątku. 
 
Postępowanie nieprocesowe o separację 
 
Małżonkowie mogą wystąpić do sądu ze zgodnym żądaniem separacji. Wniosek taki może również 
podpisać jeden małżonek a drugi wyrazić na niego zgodę. Sąd w takim przypadku rozpatruje 
sprawę w trybie nieprocesowym i wydaje nie wyrok a postanowienie. 
 
Rozpoznawanie sprawy o separację w trybie nieprocesowym jest możliwe gdy małżonkowie 
zgodnie złożyli wniosek. Drugim koniecznym warunkiem, jest fakt, że małżonkowie nie posiadają 
wspólnych małoletnich dzieci. 
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Koszt sprawy to 100 PLN. Rozpatrywanie sprawy zwykle ogranicza się do jednej rozprawy, bez 
posiedzenia pojednawczego. Postępowanie dowodowe polega w praktyce tylko i wyłącznie na 
przesłuchaniu stron. 
 
Sąd w odróżnieniu od rozprawy sądowej nie orzeka, kto jest winny rozkładowi pożycia. 
W postanowieniu może natomiast orzec o następujących sprawach: 
 
- alimentach na małżonka pozostającego w niedostatku, 
 
- sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, 
 
- podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków, 
 
- podziale majątku. 
 
Tryb nieprocesowy pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. 
 
Żądanie rozwodu 
W sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu. Sąd, 
jeśli żądanie małżonka wnoszącego o rozwód jest uzasadnione orzeka rozwód. Natomiast 
w przypadku, gdy orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby 
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków), a żądanie separacji jest uzasadnione, sąd 
orzeknie separację. 
 
Postępowanie odwoławcze 
 
Zarówno w trybie nieprocesowym jak i procesowym można składać apelację. Sprawę w II instancji 
rozpatruje sąd apelacyjny. Kasacja do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna. 
 
Warto wiedzieć: 
 
Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po 
wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do 
przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład. 
 
Choroba psychiczna małżonka nie wyklucza przypisania mu winy trwałego i zupełnego rozkładu 
pożycia małżeńskiego. 
 
Zmianę wyznania przez jednego z małżonków, zmianę wyznania dzieci bez akceptacji drugiego 
z małżonków, można uznać za zawinienie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. 
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