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Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci wówczas na-
leży pamiętać, iż pozew rozwodowy nie obejmuje obec-
nie kwestii regulacji kontaktów z dzieckiem. Sytuacja 
ta zmieniła się w porównaniu z poprzednim trybem 
postępowania, w którym zgoda stron w tej materii wa-
runkowała dalsze postępowanie. Obecnie warunek ten 
został pominięty w formularzu rozwodowym. Oznacza 
to, iż jeśli małżonkowie nie mają tej kwestii uzgodnio-
nej (podobnie jak np. kwestii alimentów), nie będzie to 
miało zasadniczo wpływu na sam przebieg postępowa-
nia rozwodowego w sensie jego wstrzymania. Wszelkie 
‘poboczne’ kwestie sporne będą mogły być rozstrzy-
gnięte w odrębnym postępowaniu sądowym lub ad-
ministracyjnym, ukierunkowanym na dany przedmiot 
rozstrzygnięcia.
 Przebieg rozwodu zależny jest od wielu czyn-
ników, z których najważniejszym jest sama postawa 
małżonków. Zdarza się, iż w dyskusjach prowadzonych 
przez strony przed wszczęciem procedury rozwodowej 
strony dochodzą do jedynie pozornego porozumienia. 
W efekcie może to znacznie utrudnić a przede wszyst-
kim wydłużyć postępowanie sądowe. Oto przykład 
z praktyki: małżeństwo zawarte w Polsce nie przetrwało 
próby czasu. Jeden z małżonków wyjechał do Angli w ce-
lach zarobkowych a drugi pozostał w Polsce z dziećmi. 
Rozłąka, kłótnie, wyrzuty i samotność doprowadziły do 
rozpadu małżeństwa. Kumulacja złych emocji utrudni-
ła kontakty pomiędzy małżonkami. Z chwilą doręczenia 
stronie zamieszkującej w Polsce pozwu rozwodowego 
złożonego przed sądem angielskim reakcja była natych-
miastowa – złożenie pozwu rozwodowego 
w Polsce przeciwko małżonkowi w Anglii. 
Strona odpowiedziała na pozew angielski nie 
zgadzając się na rozwód a jednocześnie nie-
uczciwie informując, iż w tym samym przed-
miocie toczy się już postępowanie w Polsce. 
Takie działanie miało na celu utrudnienie 
postępowania a przede wszystkim utrudnie-
nie działań stronie, która pierwsza złożyła 
pozew. Należało więc przeprowadzić kore-
spondencję wyjaśniającą w sprawie wskazu-

Ż
ycie pisze różne scenariusze, nie zawsze zgod-
nie z naszymi oczekiwaniami. Bywa, iż to, co 
wydawało się trwałe, rozpada się na kawał-
ki i nie ma już szans na ponowne złączenie. 
Co wtedy? Jaką podjąć decyzję? Rozwód 

to trudny etap w życiu każdego z małżonków. Dobrze, 
jeśli strony stać na rozmowę, bez kłótni i głośnych wy-
rzutów. Wiele zależy od powodów rozstania, naszego 
charakteru oraz okoliczności współtowarzyszących. Jeśli 
oboje małżonkowie podejmą zgodną decyzję o rozwo-
dzie, którego przeprowadzenie powierzą sądowi angiel-
skiemu, wówczas sprawa ma szanse na w miarę szybkie 
zakończenie. Albowiem jeśli strona wnosząca pozew 
prawidłowo określi i wykaże okoliczności na poparcie 
przesłanki trwałego i zupełnego rozpadu pożycia mał-
żeńskiego, wówczas, co do zasady, sąd wyda orzeczenie 
rozwodowe na posiedzeniu nie wymagającym obecno-
ści żadnej ze stron. Należy jednak pamiętać, iż forma 
pozwu jest ściśle określona i zawiera katalog ustawowo 
określonych przesłanek rozwodu na poparcie żądania 
pozwu. Oznacza to, iż w tym względzie nie ma dowol-
ności. Wśród najczęściej powoływanych przesłanek są: 
dwuletnia separacja i rozwód za zgodą pozwanego, nie-
właściwe zachowanie pozwanego obiektywnie wskazują-
ce na niemożność dalszego z nim współżycia lub zdrada. 
Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku powoływania się 
na przesłankę dwuletniej separacji, zgoda współmałżon-
ka na rozwód jest warunkiem koniecznym. Oznacza to, 
iż jeśli po wniesieniu pozwu pozwany w odpowiedzi na 
pozew odmówi zgody, wówczas dalsze postępowanie 
w oparciu o tę przesłankę nie będzie możliwe. Podobnie 
jest w przypadku przesłanki zdrady, gdzie brak przyzna-
nia zdrady przez pozwanego znacznie utrudni postępo-
wanie. Z tych też powodów należy dobrze zastanowić się 
nad wyborem właściwej przesłanki tak, by postępowanie 
mogło toczyć się w ramach tzw. procedury specjalnej, to 
jest jedynie poprzez wymianę pism procesowych. Co to 
oznacza dla samych stron? Ma to istotne znaczenie dla 
rozwodzących się małżonków albowiem może zaosz-
czędzić im stresu oraz dyskomfortu związanego z samą 
obecnością na rozprawie rozwodowej. 

jąc m.in. na chronologię działań stron, a tym samym na 
właściwość miejscową sądu. Ostatecznie sprawa zakoń-
czyła się wydaniem orzeczenia rozwodowego przez sąd 
w Anglii w oparciu o przesłankę 5-letniej separacji, jed-
nakże działania strony pozwanej znacznie wpłyneły na 
czas zaangażowany w przeprowadzenie procedury, nie 
wspominając o niepotrzebnym stresie związanym z jej 
przebiegiem.
 Takich sytuacji jak wyżej można uniknąć. To 
zrozumiałe, iż trudno jest opanować przykre emocje, 
zwłaszcza jeśli strona czuje się mocno pokrzywdzona 
przez dłuższy okres czasu. O czym jednak mimo wszyst-
ko warto pamiętać? Jeśli więź pomiędzy stronami zosta-
ła zerwana w taki sposób, iż patrząc obiektywnie małe 
są szanse na jej odbudowę, wówczas złośliwość i chęć 
‘odegrania’ się nie zmieni tej sytuacji. Chęć ‘odegrania 
się’ również nie da w efekcie końcowym żadnej satys-
fakcji czy ukojenia a jedynie przedłuży postępowanie, 
które dla dobra wszystkich powinno zakończyć się jak 
najszybciej i godnie. 
 W sytuacjach, w których do głosu dochodzą 
emocje, trudno jest o zachowanie racjonalnego myśle-
nia oraz o obiektywizm. Czasem, załamanie się relacji to 
na dany moment uczucie końca wszystkiego, w co do-
tychczas wierzyliśmy. Jednak, pomimo wielu trudności, 
nierzadko głębokiego żalu i życiowego zawodu, warto 
zdobyć się na ten krok i zgodnie przeprowadzić rozwód 
z szacunku dla tych, których kiedyś przecież darzyło się 
uczuciem. 
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