
LEKCJA 2

ROZWOD ORAZ ROSZCZENIA
NASTEPCZE WEDLUG PRAWA
NIEMIECKIEGO – PORÓWNANIE Z
WARUNKAMI PRAWA POLSKIEGO

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

Czyli odpowiedz na pytanie co jest do uregulowania w postepowaniu
sadowym , jakie kwestie wogóle podlegają regulacji i czy wszystko należy
regulować sadowo ? 

1) Wniosek o rozwód

Wniosek o rozwód jest składny po upływie roku separacji poprzez adwokata Państwa
wyboru i możliwy w formie polubownej wiec za zgoda stron a w takim wypadku za
pośrednictwem jednego adwokata- przebiega takie postepowanie w ten sposób ze jedna
ze stron udziela adwokatowi pełnomocnictwo a druga wstawia się na termin wyrażając
zgodę na rozwód. 



Zazwyczaj dołączony jest wraz ze zwykłym wnioskiem o rozwód brzmiącym: 
 

Małżeństwo pozostaje zakończone 

dodatkowy wniosek o wyrównanie kont rentowych czyli tzw. Versorgungsausgleich –

EXKURS : 

Co oznacza : Versorgungsausgleich i jak to zagadnienie ugryźć ? 

Więc Versorgungsausgleich to wyrównanie kont rentowych czyli wypracowanych
uprawnień 
emerytalnych tzw. Rentenanwartschaften: 

Podczas trwania małżeństwa znajdujemy różne konstelacje np. kobieta niepracująca a w
pełni zarabiający mężczyzna lub kobieta niepracująca poprzez okres wychowywania
dzieci – 
W takim wypadku mąż wpłacający na konto rentowe musi oddać cześć swoich składek
na konto rentowe zony , czas który podlega do takiego wyrównania lub podziału to
początek roku w którym zostało zawarte małżeństwo i koniec roku w którym pozostał
złożony wniosek do sadu 

Przykład praktyczny:
data zawarcia małżeństwa 04.05.1990 data złożenia wniosku 03.09.2022: okres
wyrównania : 01.01.1990 do 31.12.2022

Czy istnieją wypadki kiedy można zrezygnować z wyrównania kont rentowych ? 

TAK :

- obywatele polscy mieszkający na terenie Niemiec bez obywatelstwa niemieckiego
mogą decydować czy takie postępowanie pozostanie przeprowadzone stawiając
odpowiedni wniosek lub tez nie 
 – kurze Ehedauer : według prawa niemieckiego krótki okres małżeństwa 3 lata
- obustronna rezygnacja zawarta przed notariuszem lub przed sadem 

2) Folgeansprüche czyli roszczenia lub regulacje następcze : 

Przejdźmy do punktu Folgeansprüche czyli regulacje następcze:
co kryje się pod tym określeniem ? 
 



Tym określeniem obejmujemy wszelkie roszczenia dotyczące rozwodu jak: 

- alimenty
- kontakty z dziecmi
- wladza rodzicielska
- podzial majątku 
- Hausrat : podzial gospodarstwa domowego 

Wnioski dotyczące regulacji można generalnie złożyć wraz z wnioskiem o rozwód lub tez
w postepowaniu odrębnym.

3) Scheidungsverbund 

Obejmuje wszelkie regulacje FÜR DEN FALL der Scheidung czyli w przypadku wraz z
rozwodem: to oznacza ze wszelkie wnioski składa się wraz z postepowaniem
rozwodowym i wnioskiem rozwodowym co pociąga za sobą nie tylko zmniejszenie
kosztów postepowania tylko tez decyzje jednolita.

Roszczenia podlegające regulacji to tak samo jak u góry wymienione : 

- alimenty 
- wyrównanie przyrostu majątkowego 
- kontakty z dziećmi
- kwestie dotyczące władzy rodzielskiej 

Dodatkowa chcemy podsumowując zwrócić uwagę na fakt, ze wszelkie dodatkowe
regulacje są możliwe sądownie jak i poza sądownie czyli w sposób polubowny za
uzgodnieniem stron w formie tzw. Ugody/Intercyzy małżeńskiej ( Ehevertrag ).

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i cieszymy się jeśli mogłyśmy dla Państwa
wprowadzić strukturę, przejrzystość oraz jasność w regulacjach dotyczących wymóg
rozwodu.


