JAK SIĘ ROZWIEŚĆ ? - czyli mini poradnik o tym jak
przygotować się do rozwodu.
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Witaj !
Jeżeli pobrałaś/pobrałeś tego e-book’a to oznacza, że prawdopodobnie
znalazłaś/znalazłeś się w takim miejscu w swoim życiu, w którym
podjęłaś/podjąłeś trudną i ważną decyzję o rozstaniu się ze
współmałżonkiem.
Postaram się pomóc Ci w tej sytuacji, dzieląc się z Tobą praktycznymi
informacjami dotyczącymi rozwodu.
W moim mini poradniku zwrócę Twoją uwagę na podstawowe kwestie
związane uzyskaniem rozwodu tj.:
a) trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego
b) wina za rozkład pożycia małżeńskiego
c) okoliczności wyłączające możliwość orzeczenia rozwodu
d) ukształtowanie relacji rodzic - dziecko (alimenty, władza rodzicielska,
kontakty) po orzeczeniu rozwodu
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1. Wstęp
Aby uzyskać rozwód musisz złożyć do sądu pozew o rozwód. Jest to
pismo inicjujące całą procedurę sądową. Jak każde pismo kierowane do
sądu musi mieć odpowiednią strukturę i zawierać wymagane elementy.
Jednak w tym miejscu nie będę skupiał się na konstrukcji pozwu
o rozwód i jego wymogach formalnych.
Rozpoczniemy od spraw o których powinieneś pomyśleć przed
złożeniem pozwu o rozwód tj. kiedy w ogóle sąd orzeka rozwód
i o czym sąd musi, a o czym może rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym.
Tylko gdy opracujesz własną (odpowiednią) strategię rozwodową
wówczas masz szansę na pomyślne zakończenie postępowania
rozwodowego.
W takim razie zacznijmy od początku.

2. Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego
Sąd orzekając rozwód musi odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy
między małżonkami nastąpił „zupełny i trwały rozkład pożycia”.

„Zupełność” rozkładu pożycia oznacza całkowite zerwanie między
małżonkami trzech więzi: emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.
Przyjmuje się bowiem, że prawidłowa relacja między małżonkami opiera
się na wszystkich wskazanych więziach. Oznacza to, że orzeczenie
rozwodu wymaga stwierdzenia wygaśnięcia wszystkich trzech więzi
między małżonkami.
Wygaśnięcie tych więzi ma mieć ponadto charakter „trwały”. Oznacza
to, że nie jest możliwe orzeczenie rozwodu gdy zerwanie tych więzi ma
charakter przejściowy lub krótkotrwały.
Gdy sąd stwierdzi, że pomiędzy małżonkami od dłuższego czasu nie
istnieją już żadne więzi wówczas ma podstawy do orzeczenia rozwodu.
Dla nas oznacza to, że składając pozew o rozwód musimy skupić się
przede wszystkim na wykazaniu tej okoliczności. Jest to fundamentalny
element każdego pozwu rozwodowego, bowiem dopiero po stwierdzeniu
tej okoliczności sąd może przejść do rozstrzygania dalszych kwestii
związanych z orzeczeniem rozwodu.

3. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego
Po tym jak wykażemy zupełny i trwały rozkład pożycia musimy
zastanowić się nad kwestią kto jest winny rozpadu małżeństwa. Sąd
orzekając rozwód ma bowiem równocześnie obowiązek ocenić kto
ponosi winę za rozpad małżeństwa.
De facto możliwe są trzy rozstrzygnięcia: winna jest żona, winny jest mąż
lub oboje małżonkowie są winni. Najczęstszymi zawinionymi
przyczynami rozwodu jest: zdrada, alkoholizm czy znęcanie się nad
współmałżonkiem.

Więcej na temat winy za rozkład pożycia małżeńskiego napisałem na
blogu mojej kancelarii https://kancelariagruchacz.pl/blog/.
Poniżej podaję bezpośrednie linki do tekstów omawiających różne
przypadki przyczyn rozpadu małżeństwa w kontekście orzeczenia
o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.
1.Zdrada w trakcie separacji
https://kancelariagruchacz.pl/zdrada-w-trakcie-separacji-wina-zarozklad-pozycia-malzenskiego/
2.Kontakty intymne
małżeńskiego

z

inną

osobą

przed

zawarciem

związku

https://kancelariagruchacz.pl/kontakty-intymne-z-inna-osoba-przezzawarciem-zwiazku-malzenskiego-wina-za-rozklad-pozyciamalzenskiego/
3.Zdrada małżeńska po faktycznym rozpadzie małżeństwa
https://kancelariagruchacz.pl/zdrada-malzenska-po-faktycznymrozpadzie-malzenstwa-wina-za-rozklad-pozycia/
4.Zdrada przebaczona
https://kancelariagruchacz.pl/zdrada-przebaczona-zdrada-przedrozkladem-pozycia-malzenskiego-wina-za-rozklad-pozycia/
5.Zdrada małżeńska
https://kancelariagruchacz.pl/zdrada-malzenska-jako-zawinionaprzyczyna-rozkladu-pozycia-malzenskiego/
6.Niewypełnianie obowiązków małżeńskich jako reakcja na znęcanie
https://kancelariagruchacz.pl/niewypelnianie-obowiazkow-malzenskichjako-reakcja-na-znecanie/

7.Granice obowiązku wzajemnej szczerości między narzeczonymi
https://kancelariagruchacz.pl/granice-obowiazku-wzajemnej-szczeroscimiedzy-narzeczonymi/
8.Zaniedbywanie obowiązków małżeńskich
https://kancelariagruchacz.pl/zaniedbywanie-obowiazkow-malzenskichjako-wina-w-rozkladzie-pozycia-malzenskiego/
9.Czy osoba chora psychicznie (ubezwłasnowolniona) może zostać
uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego?
https://kancelariagruchacz.pl/czy-osoba-chora-psychicznieubezwlasnowolniona-moze-zostac-uznana-za-winna-rozkladu-pozyciamalzenskiego/

Zapraszam Cię serdecznie do lektury.

Warto pamiętać, że sąd nie orzeka o winie za rozkład pożycia
małżeńskiego tylko w jednej sytuacji - gdy oboje małżonkowie zgodnie
wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. W każdej innej sytuacji sąd ma
obowiązek orzec o winie.

4. Okoliczności wyłączające możliwość orzeczenia rozwodu
Należy pamiętać jednak, że nie zawsze pomimo zupełnego i trwałego
rozkładu pożycia małżeńskiego sąd orzeknie rozwód. Przepisy kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego przewidują trzy sytuacje wyłączające
możliwość orzeczenia rozwodu.

Po pierwsze, rozwód nie jest dopuszczalny gdy miałoby ucierpieć na tym
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Oznacza to, że
przeszkoda ta może potencjalnie zaistnieć tylko gdy małżonkowie mają
wspólne dzieci i dzieci te są małoletnie. Wówczas sąd powinien rozważyć
czy dobro takich dzieci nie ucierpiałoby poprzez rozwód.
Po drugie, sąd nie orzeknie rozwodu gdy z innych względów orzeczenie
rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Przeszkoda ta odnosi się do ekstremalnych (wyjątkowych) sytuacji,
w których pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego
dalsze istnienie małżeństwa jest uzasadnione biorąc pod uwagę zasady
współżycia społecznego.
Po trzecie, rozwód nie jest dopuszczalny w sytuacji gdy żąda go
małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a drugi
małżonek nie wyraża zgody na rozwód i brak zgody nie jest sprzeczny
z zasadami współżycia społecznego.
Warto wskazać, że w praktyce wyroki odmawiające orzeczenia rozwodu
z powodu wyżej wskazanych przeszkód należą do rzadkości.

5. Relacja rodzic-dziecko po rozwodzie
W przypadku gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko
(dzieci) konieczne jest dodatkowo uregulowanie trzech kwestii.
Po pierwsze, trzeba uregulować władzę rodzicielską nad dzieckiem.
W stosunku do każdego z rodziców sąd ma trzy możliwe rozstrzygnięcia:
pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy
rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej. Może prowadzić to do
różnych konfiguracji określających władzę rodzicielską nad dzieckiem.
W praktyce najczęstsze są jednak trzy rozstrzygnięcia:

a) pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
b) pozostawienie władzy rodzicielskiej jednemu z
z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi

rodziców

c) pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
z jednoczesnym pozbawieniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica.
Po drugie, sąd określa również sposób kontaktu dziecka z rodzicami.
W praktyce najczęściej sprowadza to się do ustalenia kontaktów dziecka
z rodzicem u którego nie mieszka dziecko.
Po trzecie, z orzeczeniem rozwodu związane jest również określenie
obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. Najczęściej
obowiązek ten jest określany w ten sposób, że na rodzica z którym nie
mieszka dziecko nakładane są alimenty.

6. Zakończenie
Pragnę podkreślić, że kwestie poruszone w niniejszym mini poradniku
nie wyczerpują złożoności postępowania rozwodowego, co wynika
z samej idei tego poradnika. Ma on służyć do punktowego
zasygnalizowania podstawowych kwestii związanych z postępowaniem
rozwodowym.
Oczywiście wybór treści, które znalazły się w poradniku jest subiektywny
- oparty na wiedzy i doświadczeniu autora.
Treść poradnika nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem z mojej strony porady prawnej
w Twojej sprawie proszę o kontakt telefoniczny–668 735 219 lub
mailowy sekretariat@kancelariagruchacz.pl

