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1. Proponowane   zmiany   zmierzają   do   tego,   by  rozwiązanie   małżeństwa  przez
orzeczenie przez sąd rozwodu  faktycznie kończyło wszelkie spory pomiędzy  byłymi
małżonkami.   Zmienione   prawo   będzie    również  w  większym   stopniu   skłaniać
rozwodzące    się    osoby    do    ugodowego     rozstrzygania     spraw     związanych
z rozwiązaniem małżeństwa. Tymczasem wielu byłych małżonków przez lata toczy ze
sobą  sądowe  spory o majątek lub o opiekę nad wspólnymi dziećmi.  Mimo rozwodu,
małżonkowie nie mogą się więc od siebie uwolnić. 

2. Propozycja  wprowadzenia  obowiązkowego pisemnego porozumienia małżonków,
które  należałoby dołączyć do pozwu o orzeczenie rozwodu.  Pisemne  porozumienie
stron   powinno  zawierać:   uzgodniony   podział   majątku   wspólnego,   propozycję
dotyczycącą   władzy   rodzicielskiej,   wskazanie   małżonka,   z   którym  dzieci będą
mieszkać oraz wysokości  kosztów  utrzymania i wychowania  dziecka  ponoszonych
przez  każdego  z  małżonków,  a  także wysokości alimentów dla małżonka, który nie
ponosi głównej winy za rozwód.

3. Rozwiązując  małżeństwo,  sąd orzeka zgodnie z dołączonym do pozwu pisemnym
porozumieniem małżonków.

4. Gdy  małżonkowie  nie  zdołają  się  porozumieć,  wówczas sąd, orzekając rozwód,
sam rozstrzyga o władzy  rodzicielskiej,  o  wysokości  kosztów  utrzymania  dziecka,
ustala  miejsce   zamieszkania  dziecka  oraz  dzieli  majątek  wspólny.   Sąd  również
decyduje  o  wysokości  alimentów,  które  głównie winny  rozwodu małżonek winien
płacić współmałżonkowi. 

5. Zmiana   prawa   zmierza   do   zapewnienia  alimentów  każdemu  małżonkowi  nie
ponoszącemu  głównej  winy  za rozwód, w sytuacji, gdy standard jego życia ulegnie
pogorszeniu w wyniku rozwiązania małżeństwa.

6. Sąd rozstrzygając o wysokości alimentów należnych małżonkowi, który nie ponosi
głównej  winy  za  rozpad  małżeństwa,  kieruje  się przepisami prawa oraz bierze pod
uwagę  stopień  winy  każdego  z  małżonków,  długość trwania małżeństwa, sytuację
materialną i społeczną każdej ze stron. Sąd kieruje się również dobrem dziecka.

7. Sąd  powinien  powierzyć  opiekę  nad  dzieckiem  temu z rodziców,  który był jego
głównym opiekunem przed rozpadem małżeństwa.

8. Proponuje się również wprowadzenie  kodeksowego  zakazu  pozbawiania  władzy
rodzicielskiej  rodzicom,  którzy   właściwie   wypełniają   swe   obowiązki,  a  jedynie
z uwagi  na  kłopoty  finansowe nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom należytych
warunków materialnych.


