Наш підхід

Розлучення – одне з найбільш емоційних переживань, з якими ви коли-небудь
стикаєтеся. Рішення розірвати шлюб є важким, часто супроводжується гнівом, страхом і
образою. Негативні емоції, пов'язані з розлученням, є причиною не тільки образи; вони
також можуть вплинути на судовий процес та його результат.

Якщо у пари мало або зовсім немає подружнього майна, немає дітей і немає
розбіжностей щодо утримання подружжя/аліментів, їхнє розлучення зазвичай
відбувається дуже швидко. Проте більшість пар мають багато проблем, які потрібно
вирішити під час процесу розлучення. Ці проблеми можуть стосуватися дітей або
значного майна подружжя, особистого майна, нерухомості, сімейного бізнесу, великих
(або прихованих) боргів, трастів, нерухомості в інших штатах або країнах, спільних і
окремих рахунків, інвестицій, страхування, пенсій та інших активів . Якщо будь-які з цих
активів були придбані під час шлюбу, їх необхідно знайти, оцінити та розділити між
подружжям.

Як показує наш досвід, чим більш ворожим є розлучення, тим важче стає вирішити
пов'язані з ним правові проблеми. Питання утримання подружжя, розподілу майна та
опіки можуть стати досить спірними. Найголовніше, якщо залучені діти, вони можуть
глибоко засмучуватися, спостерігаючи ворожнечу між своїми батьками. В інтересах
вашої сім'ї підходити до розлучення мирним шляхом. Такий підхід може заощадити вам
багато часу, грошей і душевного болю.

Дружнє вирішення складних питань, які виникають у сімейних справах, завжди є
важливою і благородною справою, але не завжди можливою. Саме тоді юристи Family
Law Group починають діяти. Боротьба за досягнення цілей наших клієнтів є наріжним
каменем нашої юридичної фірми; це концепція, яку ми не сприймаємо легковажно. На
щастя, наш глибокий досвід роботи з українськими судовими системами та процедурами
дає нашим клієнтам явну перевагу в їхніх судових процесах.

Наш бізнес – це сімейне право, і ми є однією з провідних українських юридичних фірм у
цій галузі завдяки прагматичному підходу та ефективності. Якщо вам потрібна юридична
порада або ви просто бажаєте обговорити ваші обставини, зв'яжіться з нами в
будь-який час.
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ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: цей сайт і будь-яка інформація, що міститься на
ньому, призначені лише для інформаційних цілей і не повинні розглядатися як юридична
консультація. Зверніться за консультацією до компетентного юриста з будь-якого
юридичного питання.
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