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Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 

Tytuł I Małżeństwo DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa 

Art. 1.  

§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 

§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek 

małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w 

obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego 

prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy 

zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia 

oświadczenia woli w obecności duchownego. 

§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa 

lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem 

wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu 

wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga 

za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

§ 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą 

zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do 

wykonywania funkcji konsula. 

 

Art. 3. 

§ 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych 

przepisach. 

§ 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest 

obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do 

przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub 

przedstawienia tego dokumentu. 

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo 

doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz 

przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.  

 

Art. 4. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed 

upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może 

zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym 

ważne względy. 

 

Art. 7.  

§ 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, 

oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności 

dwóch pełnoletnich świadków. 
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§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć 

ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków 

i ich dzieci. 

§ 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek 

małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub 

odczytując je na głos: „Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia 

małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko 

drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby 

nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”. Osoba niemogąca mówić składa 

oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, podpisując protokół przyjęcia oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński. 

§ 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik 

urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo 

zostało zawarte.  

 

Art. 8.  

§ 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu 

wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń 

przewidzianych w art. 1 § 2 – bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia 

stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego. 

§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza 

zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu 

związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku 

wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni 

świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.  

§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu 

stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki 

poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) jest 

równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie 

jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne 

od pracy.  

 

Art. 10.  

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z 

ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która 

ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z 

dobrem założonej rodziny. 

 

Art. 11.  

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. 
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Art. 12. 

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem 

umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani 

zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd 

może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. 

 

Art. 13.  

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. 

 

Art. 14.  

§ 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci 

w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa 

między powinowatymi.  

 

Art. 15. 

§ 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. 

 

Art. 151. 

§ 1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek 

małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1  

§ 2 zostało złożone:  

1) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym 

świadome wyrażenie woli;  

2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;  

3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności 

wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi 

poważne niebezpieczeństwo osobiste.  

 

DZIAŁ II  Prawa i obowiązki małżonków 

Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do 

wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra 

rodziny, którą przez swój związek założyli.  

 

Art. 24. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny; w braku 

porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.  

 

Art. 25. § 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, 

decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie 

może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa. 

§ 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego 

z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo 

połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku 

połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. 

§ 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje 

swoje dotychczasowe nazwisko.  
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Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości 

zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój 

związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w 

części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie 

domowym.  

 

Art. 28.  

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na 

nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby 

wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub 

w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.  

§ 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc mimo ustania po 

jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z 

małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić.  

 

Art. 281. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest 

uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten 

stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.  

 

Art. 29. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających 

we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w 

szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia 

się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest 

skuteczny, jeżeli był im wiadomy.  

 

Art. 30.  

§ 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez 

jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. 

§ 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za 

powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. 

Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. 

§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli 

było im wiadome.  

 

DZIAŁ III Małżeńskie ustroje majątkowe Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy 
Art. 31.  

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność 

majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej 

trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty 

majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z 

małżonków.  

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:  

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z 

małżonków;  

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;  
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3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego 

każdego z małżonków;  

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Art. 33.  

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:  

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;  

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że 

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;  

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;  

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z 

małżonków;  

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;  

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju 

zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty 

należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do 

pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków 

powodzenia na przyszłość;  

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej 

jednego z małżonków;  

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z 

małżonków;  

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;  

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej.  

 

Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są 

objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis 

lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.  

 

Art. 341. Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład 

majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze 

współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.  

 

Rozdział II Umowne ustroje majątkowe Oddział 1 Przepisy ogólne 
Art. 47.  

§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową 

rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową 

z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie 

małżeństwa.  

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej 

rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, 

chyba że strony postanowiły inaczej.  
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Oddział 3 Rozdzielność majątkowa 
Art. 51. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków 

zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.  

 

Art. 511. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.  

 

DZIAŁ Ia Rodzice i dzieci Rozdział I Pochodzenie dziecka 

Oddział 1 Macierzyństwo 
Art. 619. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.  

 

Oddział 2 Ojcostwo 
Art. 62.  

§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od 

jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. 

Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od 

orzeczenia separacji.  

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia 

małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi 

ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w 

następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy 

mąż matki.  

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie 

ojcostwa.  

 

Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu 

miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak 

niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.  

 

Art. 67. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.  

 

Art. 68. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.  

 

Art. 69.  

§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu 

miesięcy od urodzenia dziecka. 

 

Art. 72.  

§ 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy 

domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie 

ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.  

§ 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.  

 

Art. 73. § 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, 

oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka 

potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że 

ojcem dziecka jest ten mężczyzna.  
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Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi Oddział 1 Przepisy ogólne 

Art. 87. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.  

 

Art. 91. 

§ 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania 

kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. 

§ 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane 

pomagać im we wspólnym gospodarstwie.  

Oddział 2 Władza rodzicielska 

Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.  

 

Art. 93.  

§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. 

§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może 

orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga 

rodziców. 

 

Art. 95.  

§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z 

poszanowaniem jego godności i praw. 

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w 

sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, 

powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.  

§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i 

interes społeczny. 

§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub 

majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 

dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.  

 

Art. 96.  

§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. 

Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do 

pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.  

§ 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w 

sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy 

ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.  

 

Art. 97.  

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 

uprawnione do jej wykonywania.  

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku 

porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.  

 

 

 



8 
 

Art. 98.  

§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą 

rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich 

może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.  

 

DZIAŁ II Przysposobienie 
Art. 114.  

§ 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.  

§ 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o 

przysposobienie.  

 

Art. 1141.  

§ 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej 

kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z 

obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo 

ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.  

§ 2. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica 

wieku.  

 

Art. 115.  

§ 1. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.  

§ 2. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba 

przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego 

małżonka.  
 

DZIAŁ III Obowiązek alimentacyjny 

Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania 

(obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.  

 

Art. 129.  

§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli 

jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.  

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich 

możliwościom zarobkowym i majątkowym.  

Art. 130. Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po 

rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek 

alimentacyjny krewnych tego małżonka.  

 
Art. 133.  

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie 

utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego 

utrzymania i wychowania.  

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się 

w niedostatku.  

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one 

połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania 

możności samodzielnego utrzymania się.  

Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są 

one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny. 


