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Sprawy rodzinne, w tym również i rozwodowe, pozostają w obszarze specjalizacji
naszej kancelarii. Z doświadczenia zawodowego wiemy, że rozwód z reguły nie jest
przyjemnym momentem w życiu - niezależnie od tego czy małżonek składający
pozew wnosi o orzeczenie o winie za rozkład pożycia czy też nie. Sprawy te są –
z natury rzeczy – obciążone szeregiem negatywnych emocji, a adwokat często nie
tylko świadczy swojemu klientowi pomoc w zakresie prawnych aspektów jego
sytuacji osobistej, ale przede wszystkim jest dla niego ogromnym wsparciem. Pomimo
przeprowadzenia szeregu procesów rozwodowych nadal uważamy, że każdy z nich
jest inny, na swój sposób specyficzny i rządzi się zupełnie odmiennymi prawami.
Ponieważ rozwód to przysłowiowy „temat rzeka”, w dzisiejszym artykule postaramy
się skupić wyłącznie na problemach, które w okresie ostatnich kilku miesięcy
najbardziej interesowały naszych klientów.

WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA
Klienci kancelarii pytają przede wszystkim czy dane okoliczności stanowią
bezpośrednią przesłankę do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka.
Statystycznie rzecz biorąc wśród najczęstszych przyczyn pojawiają się takie jak:
zdrada, przemoc, alkoholizm, narkomania, hazard, regularne niewykonywanie
obowiązków domowych, brak jakiegokolwiek zaangażowania w życie rodzinne,
niezgodność charakterów.
Odpowiadając na Państwa pytania – nie jest tak, że sąd ma obowiązek rozwiązania
małżeństwa z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków w sytuacji samego
tylko zaistnienia jednej z powyższych przyczyn. Nie istnieje żaden zamknięty
katalog przyczyn rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy jednej ze stron.
Przyczyny te są wypracowane przez doktrynę i orzecznictwo, a w przypadku złożenia
pozwu z orzeczeniem o wyłącznej winie, procesy sądowe są zazwyczaj żmudne
i długotrwałe.
Winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego należy dostatecznie udowodnić tak, aby sąd
nie miał co do tej okoliczności jakichkolwiek wątpliwości. Z naszego doświadczenia
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zawodowego w tym zakresie wynika, że bardzo rzadko zdarza się tak, że strona, która
ma zostać uznana za wyłącznie winną, poddaje się już na samym początku procesu
i rezygnuje z dowodzenia swojej niewinności. Zazwyczaj powód i pozwany – którzy
często pozostają ze sobą w konflikcie – walczą do samego końca o wykazanie braku
winy lub też – co zdarza się coraz częściej – o przeniesienie ciężaru odpowiedzialności
za rozkład pożycia na drugą stronę (często niewinną).

MOŻLIWE ROZSTRZYGNIĘCIA CO DO WINY
Jeśli nie orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków, to co? Tak naprawdę
istnieją jeszcze dwie możliwości:
•

za porozumieniem stron (bez orzekania o winie)
•

z winy obu stron

Rozwód za porozumieniem stron jest najprostszą formą rozwiązania małżeństwa
i charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem trwania postępowania sądowego.
W trakcie trwania procesu udowodnić trzeba jedynie istnienie pozytywnej przesłanki
do orzeczenia rozwodu, to jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz
wykazać, że rozwód nie sprzeciwia się dobru małoletnich dzieci.
Z kolei rozwód z winy obu stron pociąga za sobą konieczność wykazania, że każdy
z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia.

ZEZNAWANIE PRZED SĄDEM
Kolejne częste pytanie dotyczy kwestii konieczności zeznawania przez strony na
rozprawie rozwodowej. Małżonkowie są często zestresowani koniecznością samego
udziału w rozprawie, nie mówiąc już o przymusie stawania przed sądem
i opowiadania o przyczynach rozkładu pożycia. Zdajemy sobie sprawę, że tego typu
przesłuchanie, w trakcie którego sąd dopytuje szczegółowo między innymi o to, kiedy
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ustała więź fizyczna, emocjonalna i gospodarcza między stronami, nie należą do
najprostszych, tym niemniej niestety jest to nieunikniona powinność.
Warto wspomnieć, że orzecznictwo sądowe wypracowało stanowisko, zgodnie
z którym nawet fakt przebywania jednej ze stron za granicą nie stanowi przesłanki
uzasadniającej odstąpienie od przesłuchania strony.
Strony w postępowaniu cywilnym są przesłuchiwane na samym końcu – po
przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego, czyli po przesłuchaniu
świadków, wydaniu opinii przez biegłych, zebraniu całego materiału dowodowego
w postaci dokumentów itd. Na pierwszej rozprawie z kolei prawdopodobnie będzie
miało miejsce tzw. „wysłuchanie informacyjne”, którego przeprowadzenie zależy od
woli sądu i ma na celu wstępne ustalenie stanowisk stron.
Odpowiadając na jedno z ostatnich pytań – niestety nie ma również możliwości, żeby
reprezentujący Państwa pełnomocnik (adwokat lub radca prawny) zeznawał przed
sądem za Państwa J

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO
Wreszcie dość powszechny problem – pytanie ze strony klienta jak długo potrwa
proces. Jednym zależy, żeby zakończył się on jak najszybciej, inni z kolei – chcąc
skrupulatnie i szczegółowo dowodzić pewnych okoliczności – skupiają się nie na
szybkości postępowania, a na ostatecznym jego rezultacie. Niestety tutaj musimy
Państwa zmartwić – ani profesjonalny pełnomocnik, jakim jest adwokat czy radca
prawny, ani sam sąd, ani (jak podejrzewamy) nikt inny nie jest w stanie udzielić
precyzyjnej odpowiedzi na pytanie – jak długo jeszcze.
Czas trwania postępowania cywilnego, w tym w szczególności rozwodowego, jest
różny i zależy od wielu czynników, takich jak ilość dowodów do przeprowadzenia,
stawiennictwo świadków na konkretnym terminie, czas wydania przez biegłego
sądowego opinii czy chociażby taktyka procesowa jednej ze stron, która czasami
celowo próbuje przedłużyć czas trwania postępowania. Odpowiadając na częste
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pytania – osobiście wydaje nam się jednak, że nie czas ma tu kluczowe znaczenie,
a rzetelność, prawidłowość przeprowadzenia konkretnych czynności procesowych
w sprawie i finalnie wydanie przez sąd rozstrzygnięcia w pełni zgodnego
z oczekiwaniami naszych klientów. Osobiście rekomendujemy zatem cierpliwość
i zaufanie do adwokata, któremu powierzyliście Państwo prowadzenie swojej sprawy.

ELEMENTY WYROKU ROZWODOWEGO
Część z Państwa pyta również o obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego, co ma
bezpośredni związek z chęcią uregulowania „przy okazji” także innych kwestii.
Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o:
•

rozwiązaniu małżeństwa stron;

•

władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;

•

kontaktach ze wspólnymi małoletnimi dziećmi;

•

alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci;

•

sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Wszystkie przedmiotowe kwestie są rozstrzygane przez sąd w wyroku rozwodowym,
dlatego tak ważne jest prawidłowe i rzetelne sporządzenie pozwu (w przypadku
powoda - czyli osoby, która wnosi do sądu pozew) lub odpowiedzi na pozew
stanowiącej pierwsze pismo procesowe w sprawie (w przypadku pozwanego).
Zaznaczyć należy, że w kwestii kontaktów i władzy rodzicielskiej strony
postępowania często potrafią się między sobą porozumieć. W przypadku
wypracowania takiego porozumienia w formie pisemnej sąd ma obowiązek je
uwzględnić, kierując się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci.
Zdarza się również i tak, że strony z różnych przyczyn nie chcą sądownie regulować
kontaktów jednej z nich z dzieckiem. W takiej sytuacji – na zgodny wniosek stron –
sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów, a stronom nie pozostaje nic innego jak
„dogadanie się” w tej kwestii. Warto pamiętać, że w przypadku braku wypracowania
takiego porozumienia - w przyszłości, po prawomocnym zakończeniu sprawy
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rozwodowej, każda ze stron ma prawo złożyć do sądu stosowny wniosek
o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Nie jest więc tak, że nieuregulowanie
kontaktów z małoletnim w trakcie rozwodu uniemożliwi wydanie orzeczenia w tej
kwestii w przyszłości.

O CO NA PEWNO ZAPYTA SĄD?
To bardzo często pojawiające się pytanie. Tak naprawdę wszystko zależy od żądań
zawartych w pozwie i odpowiedzi na pozew. Jak wspomniano powyżej generalnie
przesłuchanie powinno sprowadzać się do ustalenia kiedy ustała więź fizyczna,
emocjonalna i gospodarcza między stronami.
Prawdopodobnie sąd będzie chciał również znać całą historię związku małżeńskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem informacji, kiedy strony zawarły małżeństwo, jak
układały się ich stosunki i wzajemne pożycie bezpośrednio po ślubie oraz co
spowodowało rozpad związku. W przypadku, gdy strony posiadają małoletnie
dzieci, sąd na pewno zapyta o ich wiek i relacje stron z małoletnim. Składając pozew
z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka należy liczyć się z szeregiem
szczegółowych pytań dotyczących przesłanki przemawiającej za winą strony
przeciwnej, czyli na przykład w przypadku zdrady – pytania o kwestie, kiedy
nastąpiła zdrada, w jaki sposób strona dowiedziała się o zdradzie, czy zdrada miała
miejsce już po wystąpieniu zupełnego i trwałego pożycia małżeńskiego itd.
Pomimo faktu, iż postępowanie rozwodowe na pewno nie należy do łatwych,
prostych i przyjemnych – nie taki diabeł straszny jak go malują!
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących postępowań rozwodowych, służymy pomocą.
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Polub - www.facebook.com/adwokatsandrastepien
Obserwuj - www.instagram.com/adwokatsandrastepien
Odwiedź – www.sandrastepien.pl

