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Zarówno separacja jak i rozwód to instytucje przewidziane na wypadek pojawienia się w związku małżeńskim
problemów małżeńskich. Mimo, iż separacja i rozwód są instytucjami bardzo do siebie podobnymi
podobieństwo to jest jednak tylko prowizoryczne. Zanim jednak podejmą Państwo stosowne rozwiązanie
Waszych problemów małżeńskich warto wcześniej przed podjęciem ostatecznej decyzji skorzystać z pomocy
fachowej kancelarii prawnej takiej jak nasza, by uświadomić sobie, które z tych rozwiązań będzie dla Państwa
lepsze. Z pomocą naszej kancelarii będzie Państwu łatwiej przejść przez ten trudny etap w Waszym życiu.
Sąd orzekając rozwód, podobnie jak przy separacji orzeka o: winie małżonków w rozkładzie pożycia
małżeńskiego lub braku tej winy, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktach nad
małoletnimi dziećmi stron, alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron. Może również w wyroku
rozwodowym lub separacyjnym rozstrzygnąć o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez strony,
orzec alimentach na rzecz jednego z małżonków.
Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód oraz separację jest Sąd w którego okręgu małżonkowie
zamieszkują lun mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma
miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca
zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma sąd miejsca zamieszkania powoda.
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