
Rodzaj sprawy Rozwód

Przygotuj się do spotkania z prawnikiem

Część 1

1. Jestem zdecydowany/a , że chcę wziąć rozwód

tak nie nie wiem

2. Myślę o rozwodzie 

z orzekaniem o winie 
będę chciał udowodnić winę męża/żony, zebrać dowody, liczę się z długim czasem trwania procesu

bez orzekania o winie 
myślę, że szybko się dogadamy co do najważniejszych rzeczy (np. z kim mają zostać dzieci)

jeszcze nie wiem

3. Dzieci z aktualnego małżeństwa

mam - są w wieku: _________________________

nie mam

4. Mieszkanie

mieszkam w dalszym ciągu z mężem/żoną

nie mieszkam już z mężem/żoną

5. Chcę się rozwieźć, ponieważ ... 

Spróbuj wypisać sobie najważniejsze powody
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Przygotuj się do spotkania z prawnikiem

Część 2
*wypełnij, jeśli masz dzieci z aktualnego małżeństwa, które nie ukończyły jeszcze 18-stu lat

1. Chcę by dzieci zamieszkały

ze mną z mężem/żoną jeszcze nie wiem

2.  Władza rodzicielska

Są to prawa i obowiązki, które spoczywają na rodzicach dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18-stu lat,  

są to m.in. utrzymanie dziecka, wychowanie, troszczenie się o jego stan fizyczny i psychiczny. 

Ale również podejmowanie decyzji dot. edukacji dziecka, jego leczenia czy zarządzania jego majątkiem

powinna być podzielona równo, pomiędzy mnie i drugiego małżonka

powinna być przydzielona tylko mi 

nie wiem, chcę o tym jeszcze porozmawiać z prawnikiem 

3. Kontakty dzieci z drugim rodzicem

dogadamy się, nie trzeba ich ustalać formalnie

mam wątpliwości do tego, czy się dogadamy - chcę je ustalić formalnie

jeszcze nie wiem

4. Alimenty

Alimenty to stałe świadczenie pieniężne od rodzina na rzecz dziecka, które nie jest w stanie  

jeszcze utrzymać się samodzielnie. 

chcę uzyskać od męża/żony alimenty na dzieci i ustalić to formalnie (przez sąd)

nie chcę ustalać formalnie alimentów na dzieci

jeszcze nie wiem 
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Przygotuj się do spotkania z prawnikiem

Część 3

6. Moje cele - na czym mi najbardziej zależy?

Zrób sobie listę rzeczy, które są dla Ciebie najważniejsze np. czy chcesz zostać w obecnym mieszkaniu, 

czy chcesz zamieszkać z dziećmi etc.

7. Moje obawy/wątpliwości

Wypisz sobie rzeczy, których się z jakichś powodów boisz, co do których masz obawy 

lub które Twoim zdaniem mogą być problematyczne

8. Moje pytania do prawnika

Wypisz sobie pytania, które przychodzą Ci do głowy a które chciałbyś zadać prawnikowi
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