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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.
Podejmując jedną z tych decyzji należy wcześniej uświadomić sobie, iż inne są przesłanki dla orzeczenia
separacji a inne dla rozwodu.
Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu
rozkładowi (obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie).
Dla orzeczenia separacji wystarczające jest natomiast ustalenie, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu. Do
orzeczenia separacji nie jest wymagane, aby rozkład pożycia zupełny był także trwały.
Podstawową różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest skutek prawny każdej z tych instytucji. Skutkiem
rozwodu jest, to że małżeństwo zostaje rozwiązane, a więc przestaje istnieć, można więc zawrzeć nowy
związek małżeński, natomiast separacja nie daje małżonkom tej możliwości, gdyż nie prowadzi do
rozwiązania małżeństwa. Nadto separacja w przeciwieństwie do rozwodu umożliwia małżonkom ewentualny
powrót do wspólnego pożycia jej skutki mogą być zniesione w drodze orzeczenia Sądu co nie jest możliwe w
przypadku rozwodu.
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