Poradnik w
sprawie
rozwodowej

Co trzeba wiedzieć, żeby bez dodatkowych
stresów i perturbacji przejść przez postępowanie
rozwodowej?

TORUŃ 2017

Informacje wstępne
Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji rodzinnej, nie widzisz już wyjścia z
problemów, szukasz pomocy – pomóc może Ci prawnik zajmujący się
sprawami rodzinnymi i rozwodowymi.
Nierzadko związki dwojga ludzi rozpadają się i małżonkowie
podejmują ostateczną decyzję o rozwodzie.
Warto pamiętać, że nawet jeśli wydaje nam się, że racja jest "po
naszej stronie" nie oznacza to, że sąd nam tę rację faktycznie przyzna.
Dlatego tak ważne jest wybranie optymalnie najlepszego rozwiązania
i profesjonalne przygotowanie pozwu rozwodowego, co znacznie
ułatwi dalsze postępowanie w sądzie.
To co wydaje nam się oczywiste, dla sądu może być niejasne lub
oceniane pod kątem np. dobra dziecka, bądź innych przesłanek,
którymi musi kierować się sąd, a które nakładają na niego przepisy
prawa.
Warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata. Kontakt z
adwokatem i pomoc z jego strony znacznie ułatwia przetrwanie tego
często traumatycznego dla nas okresu. Korzystając z pomocy
pełnomocnika, na każdym etapie postępowania, mamy możliwość
uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące procedury sądowej i
zagadnień prawnych. Nie musimy więc sami pisać pozwu i innych
pism procesowych, ani też rozważać jaką decyzję na danym etapie
sprawy podjąć. Jeśli nie chcemy narażać się na przykrości i stres,
możemy także nie brać udziału w części postępowania, gdyż będzie
nas tam skutecznie reprezentował adwokat. O bieżących postępach w
sprawie będziesz przez prawnika informowany(-a).

Jak przebiega sprawa o rozwód?
Sąd przyjmie sprawę do rozpoznania, jeśli jedno z małżonków złoży
w sądzie pozew o rozwód i pozew ten będzie sporządzony
prawidłowo, bez braków formalnych, a ponadto wniesiona zostanie
opłata w wysokości 600 zł. Gdy pozew jest wniesiony przedwcześnie
(brak przesłanek do orzeczenia rozwodu), sąd może zawiesić
postępowanie w sprawie lub nawet oddalić powództwo.
Na tym wstępnym etapie bardzo ważne jest właściwe przygotowanie
strony do wniesienia sprawy. Ewentualne zaniedbania lub niewiedza
mogą spowodować nieodwracalne skutki, które mogą przesądzić o
wyniku sprawy.
Po zarejestrowaniu sprawy tj. nadaniu jej sygnatury i przydzieleniu jej
do prowadzenia jednemu z sędziów, sąd wyznaczy pierwszy termin
rozprawy. Czas oczekiwania na taki termin jest różny w zależności od
tego, w jak dużej miejscowości sąd ten się znajduje. W małych
miastach okres oczekiwania jest krótszy i wynosi około 2 - 3
miesięcy, choć są tu także wyjątki – zależnie od sprawności pracy.
Co do zasady na termin rozprawy powinni stawić się oboje
małżonkowie, by sąd mógł uzyskać informacje, jakie jest stanowisko
stron i ocenić kierunek postępowania. Gdy strona jest reprezentowana
przez adwokata, to na termin pierwszej rozprawy może stawić się
tylko pełnomocnik, ponieważ może on uczestniczyć aktywnie w
rozprawie zastępując stronę i przedstawiając jej stanowisko oraz
formułując odpowiednie wnioski.
Występowanie pełnomocnika ułatwia sprawę także dlatego, że to do
pełnomocnika sąd wysyła wszelką korespondencję dotyczącą sprawy.
Sprawuje on więc pieczę nad przebiegiem sprawy, pilnuje także, by
terminy wyznaczane przez sąd były zachowane, szczególnie jeśli
chodzi o terminy zakreślane na wniesienie wniosków dowodowych.

Po pierwszej rozprawie strony ukierunkowują bieg postępowania
przedstawiając swoje aktualne stanowisko. Dowiadujemy się tym
samym, czego można się spodziewać na dalszym etapie postępowania.
Może tu dojść do porozumienia i ugodowego zakończenia sprawy,
albo nadania dalszego biegu sprawie i przystąpienia przez sąd do
przeprowadzania postępowania dowodowego tj. przesłuchuje
świadków, przeprowadza dowody z dokumentów, opinii itp. Od
przebiegu tego postępowania i jego wyników zależy ostateczny
werdykt, jaki zapadnie w sprawie w postaci wyroku orzekającego
rozwód, bądź oddalającego powództwo.
Od wyroku przysługuje odwołanie w postaci apelacji do Sądu
Apelacyjnego nadrzędnego nad sądem I instancji. Apelacja taka także
podlega opłacie w wysokości 600 zł. Sąd II instancji weryfikuje, czy
w sprawie nie doszło do naruszeń prawa, bądź procedury w toku
trwania procesu. Rozprawa odwoławcza trwa zazwyczaj nie dłużej niż
godzinę, często znacznie krócej. Sprawę analizuje trzech sędziów, po
czym zapada ostateczny wyrok w sprawie, od którego nie ma już
odwołania.

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego
Przeważająca większość wyroków w sprawie o rozwód zapada bez
orzekania o winie małżonków, tzn. sąd stwierdza, że doszło do rozkładu
pożycia małżeńskiego ale żaden z małżonków nie ponosi winy za ten stan
rzeczy. Do rozkładu pożycia dochodzi, gdy małżonkowie nie mogli już
porozumieć się w ważnych dla rodziny sprawach, nie mają już wspólnych
zainteresowań, pasji, wspólnych znajomych, nie prowadzą wspólnie
gospodarstwa domowego, zaprzestali wspólnego pożycia fizycznego.
Winę za doprowadzenie do rozkładu pożycia małżeńskiego ponieść może
małżonek, który dopuścił się w trakcie trwania małżeństwa jakichś rażąco
nagannych zachowań tj. zdrada, nadużywanie alkoholu, nadużywanie
innych używek lub środków narkotycznych, przestępstwo na szkodę
drugiego małżonka lub wspólnych dzieci.
Orzeczenie o rozwodzie może także zapaść z winy obojga stron tj. gdy sąd
dojdzie do przekonania, że oboje małżonkowie przyczynili się swoim
zachowanie do rozpadu małżeństwa.
Decyzja o tym, czy wnosić o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie
lub też, jeśli uzasadnia to sytuacja, rozwodu z winy małżonka jest jedną z
ważniejszych, jakie trzeba podjąć już przed wniesieniem pozwu do sądu.
Wniosek ten nadaje bowiem kierunek postępowaniu i od wniosku tego
zależy, jakich wniosków dowodowych strona wnosząca będzie musiała
użyć, by wykazać winę. Późniejsza zmiana stanowiska może rodzić skutki
dla osoby składającej wciąż inne, sprzeczne ze sobą wnioski.
Nie da się ukryć, że orzeczenie winy drugiego małżonka, wtedy gdy
faktycznie
swoim
postępowaniem
wyrządził
on
krzywdę
współmałżonkowi lub dzieciom, ma głównie cechy "wymierzenia
sprawiedliwości", jednak niesie za sobą także skutki. Może mieć bowiem
wpływ na wynik innych postępowań sądowych oraz daje możliwość
dochodzenia od małżonka winnego roszczeń alimentacyjnych.
Wybór właściwej opcji prowadzenia postępowania, taktyki i strategii
ułatwi na pewno doradztwo adwokata, który ma doświadczenie zdobyte w
setkach tego rodzaju postępowań, znającego meandry wciąż zmieniających
się przepisów, który, co ważne, będzie umiał spojrzeć na sprawę znacznie
szerzej, bez emocji, dostrzegając wszelkie zagrożenia, jakie mogą czekać
w toku postępowania o rozwód.

Przemoc w rodzinie
Jeżeli w stosunku do Ciebie stosowana była lub jest przemoc fizyczna
lub znęcanie psychiczne, nie wahaj i natychmiast zgłoś ten fakt na
Policję lub do prokuratury. Zgłoszenie takie powinno być dokonane
na piśmie ze wskazaniem okoliczności, dat konkretnych zdarzeń,
danych sprawcy, adresu korespondencyjnego.
Zgłoszenia możesz dokonać składając zawiadomienie w okienku
podawczym komisariatu Policji lub prokuratury, bądź też wysyłając je
listem poleconym pocztą.
W rodzinie, której stosowana jest przemoc może zostać założona tzw.
niebieska karta.
Niezgłoszenie agresji fizycznej w przeważającej większości
przypadków prowadzi do jeszcze większej eskalacji i pogłębienia się
problemu, a rzadko kiedy do poprawy sytuacji. Stąd ważne jest
reagowanie w każdym przypadku.
Jeżeli przyczyną jest nadużywanie alkoholu konieczne jest
zastosowanie terapii od uzależnień lub innej formy leczenia
odwykowego.
W skrajnych sytuacjach korzystniej jest na jakiś czas opuścić wspólne
mieszkanie i zamieszkanie np. u rodziny, by nie prowokować
agresywnych zachowań lub nie narażać się na dodatkową przemoc
jaka nastąpić może w związku ze zgłoszeniem sprawy.
Nigdy nie wahaj się zgłaszać sprawy, jeżeli miałoby ucierpieć na tym
dobro dziecka, bądź zagrożone jest jego zdrowie i życie.

Pozew o rozwód
Aby zainicjować proces w sprawie o rozwód, jedna ze stron musi wnieść
do sądu pozew o rozwód.
Pozew taki powinien zawierać dane personalne i kontaktowe obu stron
wraz ze wskazaniem adresu do odbioru korespondencji. Pozew adresujemy
do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce
zamieszkania małżonków. W części wstępnej pozwu należy sformułować
wnioski tzn. czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy też z winy
którejś ze stron oraz sformułować wnioski dot. innych istotnych dla
sprawy kwestii tj. alimenty na dzieci, władza rodzicielska, dalszy sposób
zamieszkiwania stron we wspólnym mieszkaniu, koszty postępowania.
Pozew taki należy uzasadnić tzn. opisać szczegółowo dotychczasowy
przebieg małżeństwa i przyczyny, z jakich związek ten nie może dalej
trwać.
Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł, którą należy opłacić
razem z wniesieniem pozwu i można tego dokonać w kasie sądu lub
przelewem na konto sądu, ewentualnie także kupując w sądzie i nalepiając
na pozwie znaczki opłaty sądowej.
Pozew należy sporządzić w trzech egzemplarzach, złożyć w biurze
podawczym lub wysłać w dwóch egzemplarzach. Trzeci egzemplarz
pozostawić dla siebie, by nie zapomnieć, jakie wnioski i jakiej treści
pozew został złożony.
W Internecie są dostępne wzory pozwów, jednakże zalecamy do
korzystania z profesjonalnej pomocy prawnika. Każda sprawa jest
indywidualna i nie ma jednego wzoru do wszystkich rodzajów spraw.
Błędnie sporządzony pozew nie będzie sprawdzany, ani poprawiany przez
sąd i może doprowadzić do niekorzystnego zakończenia sprawy lub
pominięcia istotnych rozstrzygnięć np. w sprawie mieszkania, orzeczenia
eksmisji itp.
Jeśli jesteś przekonany, że nie stać Cię na zlecenie sprawy prawnikowi,
pomimo wszystko zalecamy udanie się do prawnika, choćby tylko w celu
sporządzenia pozwu. Prawnik przygotuje wówczas pozew i nada sprawie
właściwy kierunek, pouczy Cię w niezbędnych kwestiach. Koszt pomocy
w takim zakresie jest znacznie niższy i może wynosić nawet kilkadziesiąt
złotych.

Co z dziećmi gdy rodzice się rozwodzą?

Rodzą się liczne pytania: Jakie skutki będzie miał rozwód dla naszych
dzieci? Komu sąd powierzy władzę rodzicielską? Z kim dzieci
zamieszkają po rozwodzie? Jak będą wyglądały późniejsze kontakty z
dziećmi? Ile będą wynosić alimenty? Co mam zrobić, gdy
współmałżonek już teraz utrudnia mi kontakt z dziećmi?
Szczegółowych odpowiedzi na te pytania na pewno udzieli nam
adwokat. Podczas wizyty będziemy mogli wyjaśnić wszystkie
nurtujące nas wątpliwości.
O nasze dzieci trzeba szczególnie zadbać w tym trudnym dla rodziny
okresie czasu. Dziecko nie rozumie, co się dzieje, dlaczego rodzice się
wciąż kłócą lub jedno z nich nie mieszka już w domu. Sytuację
panującą w domu w trakcie kłótni dziecko może odbierać bardziej
traumatycznie, a przemoc bądź inne negatywne zachowania mogą
odcisnąć swoje piętno już do końca życia.
W sprawie rozwodowej mamy możliwość uregulowania wielu
ważnych dla naszych dzieci kwestii. Stąd już w pozwie, bądź
odpowiedzi na pozew powinno znaleźć się nasze stanowisko co do
alimentów (o których sąd musi orzec), władzy rodzicielskiej (komu
powierzyć i na jakich zasadach), dalszego miejsca zamieszkania
dzieci, kontaktów z dziećmi (chyba że jest w tej kwestii porozumienie
małżonków). O powyższych sprawach w wypadku małoletnich dzieci
(z wyjątkiem orzekania o kontaktach) sąd ma obowiązek rozstrzygnąć
nawet, gdyby małżonkowie nie chcieli ingerencji sądu w tym zakresie.

Alimenty
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka mieści się w
katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój
dziecka nałożonych przepisem art. 96 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego. Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony
terminem, ani też nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko
pełnoletniości.
Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź
ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może już utrzymać się
samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że może tego dokonać, gdy
jest pełnoletnie, zdobyło odpowiedni zawód lub zakończyło etap
kształcenia i nie ma przeszkód, by podjęło zatrudnienie.
Nie ma cennika alimentów, ani wzorów na ich wyliczenie. Wysokość
alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych rodziców i
faktycznych potrzeb dziecka. Sąd bierze pod uwagę sytuację rodzinną,
możliwości zarobkowe, możliwości podjęcia pracy (w przypadku
osoby bezrobotnej). W przypadku gdy zarobki któregoś z rodziców są
niewspółmiernie wyższe niż przeciętne, sąd może orzec także
alimenty w kwocie wyższej niż przeciętna.
Obecnie średnia wysokość alimentów na jedno dziecko waha się w
granicach 500 - 700 zł.
Każdy z rodziców ma równe prawa i obowiązki. Jeśli więc
przykładowo władzę rodzicielską sprawuje matka dziecka i jej wkład
w wychowanie dziecka jest większy, to wkład ten także jest brany pod
uwagę przez sąd. Stąd też większy ciężar finansowy może zostać
nałożony na ojca dziecka.
Status materialny dziecka, nie może być rażąco gorszy niż rodzica,
stąd też przy bardzo wygórowanych zarobkach rodzica, sąd może
przyznać dziecku znacznie wyższe alimenty, niż tylko pokrywające
niezbędne potrzeby dziecka.

Rodzic, który uchyla się od płacenia alimentów musi liczyć się także z
tym, że popełnia przestępstwo, za które sąd karny może orzec karę
pozbawienia wolności. Oprócz tego nieściągnięte zobowiązania
alimentacyjne wraz z odsetkami i kosztami mogą narastać do
olbrzymich kwot i być egzekwowane nawet po wielu latach.
W prawidłowym wyliczeniu alimentów, dokonaniu właściwej oceny
sytuacji, przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wykazania
możliwości zarobkowych, pomoże Ci nasz prawnik.

Koszty, z jakimi wiąże się
postępowanie w sprawie o rozwód

Generalnie podstawowym kosztem w sprawie o rozwód jest opłata od
pozwu, którą strona musi uiścić składając do sądu pozew. Wynosi ona
600 zł. Opłatę tę można uiścić w kasie sądu lub przelewem na konto
sądu, ewentualnie także naklejając znaki sądowe tej równowartości na
pozwie. Chcąc skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika
musisz się liczyć z dodatkowym kosztem, jakim jest wynagrodzenie
pełnomocnika.
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze indywidualnej
umowy z klientem i jest uzależniona od stopnia skomplikowania
konkretnej sprawy.
Koszt wstępnej rozmowy z prawnikiem, podczas której udzieli on
wielu niezbędnych informacji i porad jest niewielki, w stosunku do
tego, co zyskujemy (informacje, jaka jest nasza sytuacja, odpowiedzi
na nurtujące nas pytania, spokój ducha). Nieskorzystanie z porad bez
żadnego istotnego powodu, bądź w obawie przed dużym kosztem jest
co najmniej nierozsądne.
Pamiętaj! Powszechnie uważa się, że koszty usług prawnych są
wysokie. Opinia ta jest nieprawdziwa. Często już sama porada prawna
za np. 100 zł rozwieje wiele niejasności i dzięki niej sprawa będzie
wydawać się prostsza lub też możesz dzięki niej zmienić swój pogląd
na wiele kwestii.
Jej koszt jest nad wyraz niski, w stosunku do nieodwracalnych szkód,
jakie może przynieść działanie na własną rękę, bądź z
wykorzystaniem wyłącznie informacji z Internetu, czy od znajomych.
Jeśli chcesz znać szczegółowe koszty, odwiedź naszą kancelarię lub
napisz do nas e-mail i opisz swoją sprawę. Wycena usług jest w
każdym wypadku bezpłatna.

Podział wspólnego majątku
Co do zasady podział majątku wspólnego należącego do małżonków
jest dokonywany po orzeczeniu rozwodu w osobnym postępowaniu
przed Sądem Rejonowym. Jedynie wyjątkowo sąd może w
postępowaniu rozwodowym orzec w tej kwestii, jeżeli oboje
małżonkowie są zgodni, co do wartości składników i sposobu
podziału.
Sprawy o podział majątku są tym rodzajem postępowań sądowych,
które wzbudzają wiele emocji u stron postępowania. Często bowiem
ważą się losy całego dotychczas zgromadzonego majątku i żadna ze
stron nie zamierza pójść na kompromis. W takich sytuacjach prawnik,
który nie kieruje się emocjami i ocenia sytuację realnie, okazuje się
bardzo pomocny.
Sprawy te należą do trudniejszych postępowań sądowych. W 95%
przypadków osoby chcące dokonać podziału majątku wogóle nie biorą
pod uwagę, że możliwe są jeszcze inne, niż z góry zakładana
(zazwyczaj najprostsza) opcje podziału. Takie opcje może Ci
przedstawić nasz prawnik.
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