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I. PRZESŁANKI ROZWODU 

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, 
ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

Rozkład pożycia małżeńskiego uważa się za zupełny, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje wieź 
duchowa, fizyczna i gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej istnieją 
pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia małżeńskiego uważa się za zupełny, jeżeli 
utrzymanie elementów więzi gospodarczej wywołane jest szczególnymi okolicznościami. 

Do uznania, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały wystarczy ocena, że w okolicznościach sprawy 
powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. 

W prawie rodzinnym wyróżniamy następujące przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego: 
 

▪ przyczyny zawinione, do których zalicza się m.in. zdradę, groźby, alkoholizm, narkomania, 
hazard, bezczynny tryb życia, opuszczenie współmałżonka, nieetyczne postepowanie wobec 
członków rodziny, niepodejmowanie pracy, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec 
członka rodziny, odmowa wzajemnej pomocy, zmiana wyznania; 

▪ przyczyny niezawinione, do których zalicza się m.in. chorobę fizyczną, chorobę psychiczną, 
impotencję, różnicę charakterów, niedobór seksualny; 

▪ przyczyny zawinione lub niezawinione w zależności od okoliczności, do których zalicza się m.in. 
bezpłodność, różnicę wieku pomiędzy małżonkami, niewłaściwe zachowanie członków rodziny 
małżonka, chorobę psychiczną. 

Pomimo zaistnienia pomiędzy małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest 
dopuszczalny w przypadku gdy: 

▪ orzeczenie rozwodu pozostaje w sprzeczności z dobrem wspólnych małoletnich dzieci 
małżonków, 

▪ orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, 

▪ orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi 
małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych 
okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

 
 

II. LEGITYMACJA PROCESOWA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWACH O ROZWÓD 
 

Rozwiązania małżeństwa może domagać się każdy z małżonków. Pozew może być złożony w każdym 
czasie. 

Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie 
miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub 
zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony 
pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, sąd miejsca zamieszkania powoda. 
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Jeżeli na podstawie przepisów kodeksu nie można w świetle okoliczności sprawy ustalić właściwości 
miejscowej, Sąd Najwyższy oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. 

O oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo, występuje sąd, do którego wpłynął pozew. 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu. 

Sprawa o rozwód w pierwszej instancji rozpoznawana jest przez sąd okręgowy. Sąd rozpoznaje sprawę 
w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. 

 
III. TREŚĆ POZWU O ROZWÓD 

 
Pozew o rozwód, tak jak każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1/ oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; 

2/ imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

3/ oznaczenie miejsca zamieszkania stron; 

4/ numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do 
jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub jeżeli jest on obowiązany do 
jego posiadania; 

5/ oznaczenie rodzaju pisma; 

6/ osnowę wniosku lub oświadczenia; 
 

7/ w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - 
wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie 
dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; 

8/ podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

9/ wymienienie załączników. 

 
 

W pozwie o rozwód powód może domagać się rozstrzygnięcia: 

1/ o winie rozkładu pożycia, bądź zaniechania orzekania o winie; 

2/ o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem; 

3/ o kontaktach rodzica z dzieckiem; 

4/ o wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka, jakie powinien ponosić każdy z 
rodziców; 

5/ o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania; 

6/ o eksmisji małżonka; 
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7/ o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeśli 
drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i 
pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków jest 
możliwe; 

8/ o podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje 
nadmiernej zwłoki w postępowaniu; 

9/ o roszczeniach alimentacyjnych od drugiego małżonka. 
 
 

Do pozwu należy przede wszystkim załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeżeli małżonkowie 
posiadają dzieci to również należy dołączyć odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci. Oprócz odpisów 
akt stanu cywilnego do pozwu należy załączyć dokumenty, nagrania, filmy, wiadomości sms, wiadomości 
e-mail itp. z których małżonek domaga się przeprowadzenia dowodu, wskazując okoliczności, na które 
dowody te mają być przeprowadzone. Jeżeli małżonek domaga się przeprowadzenia dowodu z zeznań 
świadków, należy w pozwie podać imiona i nazwiska świadków, a także adresy ich zamieszkania i 
okoliczności, na które świadkowie będą zeznawać. 

Jeżeli pozew bądź inne pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek 
niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący 
wzywa stronę wnoszącą pismo, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub 
opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste 
niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. 

W przypadku gdy pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju 
przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo 
uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc, przy czym gdyby doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza 
terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące. 

Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie 
wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. 

Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. 
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