Krótki poradnik rozwodowy.
Niezależnie od faktu czy Ty bądź małżonek jesteście zgodni, co do faktu przystąpienia
do postępowania rozwodowego, w tej sytuacji bardzo ważne jest dość dokładne
zaplanowanie samego rozwodu.
I. Decyzja o rozwodzie
Aby doszło do rozwodu, w pierwszej kolejności należy podjąć kilka kroków, a zatem
ważnych decyzji. Prawo polskie przewiduje jeden sposób skutecznego rozstanie w
świetle prawa małżeństwa - poprzez orzeczenie sądu. Dlatego im lepsze
przygotowanie do postępowania rozwodowego tym mniej może Cię spotkać zaskoczeń
podczas trwania samego postępowania. Należy tutaj podkreślić, że im większa zgoda
małżeństwa co do kwestii rozwodu, tym szybszy i mniej skomplikowany jest sam
proces rozwodowy W związku z tym, jeżeli podejmiesz decyzję o rozwodzie kolejnym
krokiem powinno być osiągnięcie porozumienia ze współmałżonkiem, przynajmniej
co do kilku najważniejszych kwestii, np. podział wspólnego mieszkania, opieka nad
wspólnymi dziećmi, kwestia alimentów.
II. Wahanie co do decyzji o rozwodzie
Jeżeli jednak po zastanowieniu dochodzisz do wniosku, że postępowanie rozwodowe
nie jest jedynym rozwiązaniem jakie widzisz, powinieneś rozpatrzeć trzy inne kwestie:
1. separacja stwierdzona orzeczeniem sądowym - separacja prawna;
2. separacja z rozdzielnością majątków - separacja faktyczna;
3. szukanie porozumienia w małżeństwie - negocjacje z prawnikiem.
III. Twoja strategia rozwodowa
Gdy podejmiesz decyzję o rozwodzie i jesteś jej pewien, ponieważ nie widzisz
alternatywnego rozwiązania, bardzo ważne jest abyś już na tym etapie skonsultował
się z prawnikiem w celu obrania taktyki rozwodowej opartej głównie na obiektywnych
przesłankach rozwodowych. Należy również w takiej sytuacji przemyśleć swoje
oczekiwania - to czego chcesz dla siebie po orzeczeniu o rozwodzie. Najważniejsze
kwestie jakie powinieneś omówić z prawnikiem:
- gdzie będziesz mieszkać po rozwodzie?
- z kim zostaną dzieci ?
- kto będzie utrzymywać dzieci? - kwestia wysokości alimentów.
- jak chcesz podzielić wspólny majątek?
- jak będzie wyglądać Twoje sytuacja materialna po rozwodzie?
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Tak by zaistniało większe prawdopodobieństwo realizacji Twoich założeń i planów co
do samego rozwodu i Twojej sytuacji już po rozwodzie bardzo ważne jest stworzenie
wraz z prawnikiem odpowiedniego stanowiska w sprawie, co niesie za sobą
odpowiednio sformułowany pozew/odpowiedź na pozew, załączenie dowodów oraz
wniosków do podstawowych pism procesowych.
Bardzo istotną kwestią jest również Twoje stanowisko, forma wypowiedzi oraz
formułowane wywody przy pierwszym przesłuchaniu informacyjnym, kolejnych
pismach procesowych oraz ostatnim przesłuchaniu kończącym postępowanie
rozwodowe.
IV. Dowody
W sprawach rozwodowych kwestia dowodów jest bardzo delikatna i skomplikowana.
Postępowanie dowodowe występuje głównie wtedy, gdy w pozwie/odpowiedzi na
pozew nie ma zgodności małżonków, czyli jest wniosek o orzeczenie rozwodu z winy
współmałżonków bądź z winy jednego małżonka.
Same dowody w postępowaniu rozwodowym są faktami, które dla rozstrzygnięcia
sprawy mają istotne znaczenie. Małżonkowie w postępowaniu powinny powoływać
dowody będące potwierdzeniem ich tezy i twierdzeń. Istotne jest również, że sąd może
powołać w sprawie dowód niewskazany przez strony. Generalnie jednak obowiązuje
zasada, że każda ze stron procesu powinna udowadniać swoje twierdzenia, z których
wywodzi skutki prawne jak - wysokość alimentów, opieka nad dziećmi czy
udowodnienie winy współmałżonkowi.
Postępowanie dowodowe ma na celu głównie ustalenie stanu faktycznego zaistniałego
w małżeństwie stron, jak rozkład pożycia, okoliczności dotyczące dzieci, ustanie więzi
ekonomicznej, emocjonalnej i seksualnej. Do najważniejszych i najczęściej
wykorzystywanych dowodów podczas postępowania rozwodowego należą:
- przesłuchanie informacyjne i końcowe stron: każda ze stron ma prawo opowiedzieć
od początku jak wyglądało małżeństwo, zachowanie drugiej strony, okoliczności w
jakich została podjęta decyzja o rozwodzie;
- przesłuchanie świadków: strony powołują świadków, którzy mają głównie na celu
pomoc w udowodnieniu tezy dowodowej, świadkowie odpowiadają na pytania sądu,
następnie na pytania zadawane albo przez same strony albo przez profesjonalnych
pełnomocników stron;
- dokumenty urzędowe: odpis aktu zawarcia małżeństwa, odpisy skrócone aktów
narodzin dzieci stron, zaświadczenia z organów administracji, odpisy dokumentów
podatkowych, wyroki sądów, karty leczenia szpitalnego;
- dokumenty prywatne stron lub świadków: zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia
majątkowe, wydruki bankowe, zaświadczenia lekarskie, rachunki, faktury;
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- opinia biegłego sądowego: psycholog, mediator, opinia z Rodzinnego Ośrodka
Diagnostyczno 0 Konsultacyjnego;
- wywiad środowiskowy;
- nośniki informacji cyfrowej, audio: zapisy dźwiękowe, zapisy video, zapisu
komunikatorów, e-maile, bilingi telefoniczne, wydruki wiadomości sms.
ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE - Strony są zgodne.
W takim przypadku minimum dowodowych jaki jest dopuszczalne w postępowaniu
rozwodowym jest złożenie odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego, zaświadczenia
o zarobkach oraz przesłuchanie obydwóch małżonków.
Taki rozwód trwa najwyżej dwie rozprawy. Strony posiadające małoletnie dzieci,
dodatkowo mogą złożyć zgodne oświadczenie o podziale opieki nad dziećmi,
zobowiązanie alimentacyjne oraz udokumentować sytuację materialną rodziców i
dzieci po rozwodzie.
V. Przesłuchanie informacyjne
Odbywa się na jednej z pierwszych rozpraw, jako strona masz wtedy możliwość
chronologicznie przedstawić sądowi "opowieść" o tym jak wyglądało Twoje
małżeństwo, jak się w nim czułeś, jakie były znaczące sytuacje ( głównie negatywne ),
które miały wpływ na podjęcie przez Ciebie decyzji o rozwodzie. Bardzo dobrze, gdy
masz to wszystko wcześniej usystematyzowane i poukładane tak by Twoje zeznanie
było spójne z treścią pozwu/odpowiedzi na pozew oraz w pismach następnych.
Ważne, gdy na pytania sądu odpowiadasz pewnie, rzeczowo i zgodnie z prawdą.
Zdając sobie sprawę, że postępowanie rozwodowe jest bardzo emocjonalne, trudne
oraz może wciąż obciążać psychicznie, polecamy odbyć kilka - kilkanaście spotkań z
Twoim prawnikiem, który pomoże Ci usystematyzować i sprawnie opracować Twoją
strategię rozwodową.
VI. Przesłuchanie świadków
Jest jednym z ważniejszych elementów postępowania rozwodowego, jeżeli nie
najważniejszym. Świadkowie dostarczają Sądowi informacji o trwałości rozkładu
pożycia stron, zachowania małżonków wobec siebie i stosunku małoletnich dzieci do
rodziców, omawiana jest również sytuacja zdrowotna, możliwości zarobkowe stron
oraz inne ważne dla Sądu informacje, które mogą być trudne do przewidzenia.
Niedopuszczalne jest powołanie na świadka małoletniej osoby, która nie ukończyła 13
roku życia, jak również dziecka czy wnuka, który nie ukończył 17 lat. Niemożliwe jest
również powołanie na świadka osoby niezdolnej do sprawnego komunikowania się
czy niezdolnej do spostrzegania. Nie można również powołać funkcjonariusa
publicznego zobowiązanego zachowaniem tajemnicy państwowej, przedstawicieli
zawodów jak: lekarz, bankowiec, adwokat, osoba odpowiedzialna za ubezpieczenia
osobiste czy ksiądz.
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Prawo do odmowy składania zeznań:
1. rodzice i dziadkowie;
2. dzieci, wnuki;
3. rodzeństwo;
4. powinowaci, np. byli teściowie.
WYMOGI FORMALNE:
Do pozwu o rozwód obowiązkowo dołączyć należy:
1. aktualny odpis małżeństwa;
2. odpis aktu urodzenia dziecka;
3. zaświadczenie o zarobkach za min. 6 miesięcy;
Skontaktuj się z nami już dziś w celu omówienia szczegółów Twojej taktyki
rozwodowej!
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