Jak szybko się rozwieść – kilka uwag na temat rozwodu w ustawodawstwie polskim
How to divorce quickly - some remarks on divorce in Polish legislation
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Streszczenie:
Na całym świecie ludzie biorą śluby, zakładają rodziny i przyrzekają sobie miłość
do grobowej deski. Ale nie zawsze udaje im się dotrzymać tej obietnicy. Wiele małżeństw
postanawia się rozstać z różnorakich powodów. Zdrada, niezgodność charakterów, a także
coraz częściej kariera zawodowa są powodami do tego, aby dwoje kochających się niegdyś
ludzi spotkało się na sali sądowej w celu ostatecznego rozstania się. Dlaczego tak się dzieję?
Co ma na to wpływ? Niestety, nie ma na to reguły.
Artykuł powstał w oparciu o ustawy, orzeczenia sądowe oraz na podstawie mojej
pracy licencjackiej.
Abstract:
All over the world, people get married, set up families and promise love to a tomb board. But
they do not always manage to keep that promise. Many marriages decide to give up for
various reasons. Betrayal, incompatibility of characters and more and more often professional
career are the reasons for two people who once loved meeting in the courtroom in order
to finally part ways. Why is this happening? What does it affect? Unfortunately, there is no
rule.
The article was based on laws, court rulings and on the basis of my BA thesis.
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