
Czy możliwe jest zabezpieczenie roszczenia w sprawie o podział majątku wspólnego? 

Z uwagi na to, że sprawy o podział majątku należą do jednych z najbardziej czasochłonnych 
istnieje często obawa wyzbycia się majątku przez jednego z byłych małżonków. Wtedy 
przepisy prawa umożliwiają złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia na rzecz jednego z 
nich, nawet w przypadku wygranej sprawy sądowej.  

Sąd może z urzędu udzielić zabezpieczenia, jednak to rzadkość. Dlatego zasadnym jest 
złożenie samemu takiego wniosku. Art. 747 k.p.c. umożliwia udzielenie go w następujący 
sposób: 

1. Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo 
innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego; 

2. Obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową; 

3. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej 
księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu; 

4. Obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską; 

5. Ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

6. Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym 
obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo 
częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego. 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa powinien spełniać warunki formalne pisma 
procesowego. Zgodnie z art. 736 k.p.c.  powinien zawierać wskazanie stron postępowania, 
wskazanie sposobu zabezpieczenia, wskazanie sumy zabezpieczenie oraz okoliczności, które 
uzasadnią wniosek. Może być częścią pozwu, który wnosimy do Sądu jak i na odrębnie 
złożony. Istotnej jest to, że wpis sądowy od wniosku wynosi 100 zł przy roszczeniu 
majątkowym oraz 40 zł przy niemajątkowym.  

Myślę, że wniosek o zabezpieczenie powództwa jest instytucją bardzo pomocną stronie 
postępowania, która może uratować część majątku przed jej wyzbyciem i przed wszczęciem 
postępowania egzekucyjnego. Może to też skłonić drugą stronę do zmiany nastawienia i 
respektowania naszych praw w procesie.  

Podstawa prawna: 

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego. 
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