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ROZWÓD I JEGO WARUNKI
WEDŁUG PRAWA NIEMIECKIEGO W
KRÓTKIM PORÓWNANIU Z
PRAWEM POLSKIM: 

a n w a l t s k a n z l e i  a n j a  c z e c h  

Prawo niemieckie

I. Małżeństwo

Instytucja małżeństwa jest uregulowana poprzez Art. 6 konstytucji niemieckiej
czyli tzw. Grundgesetz. 
Artykuł 6 konstytucji niemieckiej gwarantuje istnienie i ochronę małżeństwa.
Prawo niemieckie wychodzi z załozenia że małzenstwo jest związkiem załozonym
na całe życie tzw. Lebenszeitprinzip a rozwiązanie następuje tylko poprzez smierc
jednego z małżonków. 
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 wniosek o rozwód (Scheidungsantrag) - informacje które powinien zawierać pozew o
rozwód to: 

adres zamieszkania obu małżonków, data zawarcia małżeństwa, miejsce zwarcia
małżeństwa, urząd stanu cywilnego
akt małżeństwa, data i numer aktu małżeństwa
akt urodzenia wspolnych małoletnich dzieci, informacje co do wspólnych dzieci w
małżeństwie: date urodzenia dzieci, stałe miejsce zamieszkania dzieci, np u matki, i
adres zamieszkania 
informacje na temat separacji 

II. Rozwód

Rozwód małżeństwa wiąże się z trzema warunkami: 

1.

2. zawarcie małżeństwa

udokomentowane poprzez przedłozenie Heiratsurkunde czyli aktu małżeństwa w jezyku
niemieckim i w oryginale

3. Rozpad małżeństwa (Scheitern der Ehe),

§ 1565 I. zdanie 2 BGB (kodeks cywilny)
Najważniejszą i konieczną przesłanką jest rozpad małżeństwa. 
Zgodnie z § 1565 ust. 1 zdanie 1 BGB małżeństwo uważa się za rozbite, jeżeli wspólnota
małżeńska nie istnieje i nie można się spodziewać, że zostanie odnowiona. 
Rozpad zachodzi gdy małżonkowie żyją osobno od co najmniej roku czasu, wymagaja
rozwodu i oboje złożą wniosek o rozwód lub druga strona wyrazi zgodę na rozwód. 
W tym punkcie należy podkreślić ze w przeciwieństwie do prawa polskiego w prawie
niemieckiem nie istnienie stwierdzenie o winie. 

Rozpad małżeństwa: Co to oznacza to konkretnie? 

Kluczowym wskaźnikiem tego jest rok separacyjny czyli tzw. (Trennungsjahr) 
Kodeks cywilny (BGB) § 1566 

(1) zakłada się, że małżeństwo rozpadło się, jeśli małżonkowie byli w separacji przez rok i oboje małżonkowie
ubiegają się o rozwód lub pozwany zgadza się na rozwód. 
(2) Niezaprzeczalnie domniemywa się, że małżeństwo rozpadło się, jeśli małżonkowie byli w separacji przez trzy
lata. 
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Jeśli małżonkowie żyją w separacji przez rok, istnienie domniemanie, czyli zakładamy że
małżeństwo nie powiodło się i jest rozbite. 

Kodeks cywilny (BGB) § 1567 Życie w separacji 

(1) Małżonkowie żyją osobno, jeśli nie ma między nimi wspólnoty domowej, a jeden z małżonków wyraźnie
nie chce jej tworzyć, ponieważ odrzuca wspólnotę małżeńską. Wspólnota domowa już nie istnieje, nawet jeśli
małżonkowie mieszkają oddzielnie w domu małżeńskim. 
(2) Pobyt wspólny przez krótki okres, który ma służyć pojednaniu małżonków, nie przerywa ani nie utrudnia
terminów określonych w § 1566. 

Separacja powstaje w sytuacji, kiedy para nie mieszka w jednym mieszkaniu lub domu. 
Jak przewiduje § 1567 BGB, wspólnota domowa może przestać istnieć również wtedy, gdy
małżonkowie żyją osobno w jednym mieszkaniu. 

Separacja we wspolnym mieszkaniu 

Separacja może również istnieć, jeśli oboje małżonkowie nadal mieszkają w tym samym
mieszkaniu, ale nie dzielą już gospodarstwa domowego, a jeśli małżonkowie spotykają
się okazjonalnie, jest to jedynie kwestia fizycznego przebywania obok siebie bez
osobistego związku. 
Oznacza to, że między małżonkami musi być „oddzielenie stołu i łóżka”! 

Co konkretnie oznacza „oddzielenie stołu i łóżka”?

1) „Oddzielenie stołu”: Małżonkowie muszą być od siebie finansowo niezależni, i muszą
prowadzić własne gospodarstwo domowe, Oddzielne robic Zakupy, pranie i sprzątania,
osobne szafki do przechowywania rzeczy, osobne schowki w lodówce

2) „Oddzielenie łóżka”: pokoje w domu małżeńskim muszą być dzielone i wykorzystywane
wyłącznie przez danego małżonka, Małżonkowie muszą spać oddzielnie od siebie i nie
mogą już mieć ze sobą stosunków seksualnych. Separacja fizyczna jest zwykle
wymagana do separacji. Jeśli jeden z małżonków wyprowadza się z domu małżeńskiego,
fizyczna separacja jest oczywista. Ważne: W żadnym wypadku separacja rodzinna nie
jest wystarczająca, jeśli małżonkowie po prostu nie rozumieją się lub nie rozmawiają ze
sobą. Nie wystarczy również, jeśli między małżonkami nie ma już intymności. Z drugiej
strony można też oczywiście utrzymywać ze sobą przyjacielski kontakt. 

Czy separację trzeba gdzieś zgłosić? 

Nie, ani separacji, ani początku roku separacji nie trzeba oficjalnie ogłaszać, zgłaszać ani
rejestrować. O separację nie wnosi się również w sądzie rodzinnym. W Niemczech do
zainicjowania separacji nie jest konieczne żadne formalne działanie. 
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Wszystkie regulacje znajdują sie w KRO (kodeks rodzinny i opiekuńczy)
prawo polskie nie zna wymogu okresu separacji czyli wniosek mozna złozyc zaraz po
rozstaniu
Rozróżnienie miedzy rozwodem i separacją

orzeczenie o winie

Próba pojednania (Versöhnungsversuch)

Jeśli pary małżeńskie ponownie mieszkają razem przez ponad trzy miesiące po rozstaniu,
jest to ogólnie uważane za pojednanie. Rozwód jest możliwy tylko wtedy, gdy ponownie
mieszkają osobno przez co najmniej rok – czyli po próbie pojednania.

IV. Rozwód według prawa polskiego

Separacja stanowi sądowe uregulowanie życia faktycznego małżonków w rozłączeniu,
przy jednoczesnym trwaniu przez małżonków nadal w związku małżeńskim. Separacja
polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Jest rozwiązaniem czasowym na wniosek
małżonków. Można wrócić do pełni trwania związku małżeńskiego. 
Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego
lub obojga małżonków. W przypadku rozwodu jest to rozwiazanie definitywne bez
powrotu (zupełny i trwały rozpad). W przypadku separacji musi istnieć zupełny rozpad,
ale nie nie musimy mieć trwałości rozpadu więzi malzenskiej.
Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć
ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości. 

Zgodnie z Art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód sad orzeka także czy i który z małżonków
ponosi winę rozkładu pożycia 
Orzeczenie o winie ma bezpośredni wpływ na powstanie i zakres obowiązków
alimentacyjnych miedzy małżonkami (60,61 KRO) 
W przapadku rozwódu polubownego nie ma wniosku o stwierdzenie winy lub orzeczenia
winy. 
W prawie niemieckim nie ma zgłaszania separacji lub orzeczenia o winie,

III. Transgraniczne rozwody  

W którym państwie można złożyć wniosek o rozwód, zależy od rozporządzenia Brüssel
IIa (rozporządzenia dotyczące zagadnień prawa rodzinnego).

Rozwód można złożyć w różnych państwach członkowskich UE. Wtedy zależy to od tego,
gdzie wniosek został złożony po raz pierwszy. Decyzja o wniesieniu pozwu do sądu
jednego, a nie drugiego państwa ma wpływ na postępowanie i, po części, na mające
zastosowanie materialne prawo rozwodowe.
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Według jakiego prawa wniosek jest do rozstrzygnięcia?
Przed wprowadzeniem deryktywy europejskiej Rzym III w roku 2012 zostało to
decydowane na zasadzie obywatelstwa małżonków czyli dochodziło do przypadków w
których niemiecki sad orzekał rozwód według prawa polskiego,

Według teraz obowiązującej dyrektywy jest decydujące tylko i wyłącznie miejsce
zamieszkania.


