………, dnia ....................... roku
Sąd Okręgowy w …………
……. Wydział Rodzinny
ul. ……………., …..-…. ………………

Powód: …………….. PESEL: .............................
ul. ……………., …..-…. ………………
Pozwany: ……………..
ul. ……………., …..-…. ………………
opłata sądowa: 600 zł
POZEW O ROZWÓD
W imieniu własnym wnoszę o:
1. rozwiązanie
małżeństwa
powoda
……………………
z
pozwanym
……………………, zawartego …………………… w ……………………… z
wyłącznej winy pozwanego;
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu na
okoliczności przedstawione w uzasadnieniu pisma;
3. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków:
a) ………………………., zam. ………………………………….
b) ………………………., zam. ………………………………….
c) ………………………., zam. ………………………………….
na okoliczność trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, przypuszczalnej
daty i okoliczności ustania więzi gospodarczej, fizycznej i emocjonalnej, wyłącznej winy
pozwanego w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, możliwości zarobkowych i majątkowych
pozwanego, miesięcznych kosztów utrzymania wspólnych dzieci stron;
4. w zakresie uregulowania spraw związanych z małoletnim dzieckiem stron:
a) ustalenie, iż każdorazowym miejscem zamieszkania mał. …………………… (ur.
………………………), będzie miejsce zamieszkania ……………..;
b) pozostawienie obojgu rodzicom pełni władzy rodzicielskiej;
c) zaniechanie orzekania o kontaktach z uwagi na brak sporu w tym względzie w sytuacji,
kiedy miejscem pobytu ………..……… będzie miejsce zamieszkania ………………;
d) obciążenie pozwanego …………………………….. obowiązkiem alimentacyjnym
względem mał. …………………………….. w kwocie …………………………. zł
miesięcznie, płatnej najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk strony powodowej
wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypadku płatności dokonywanych po
terminie.
5. zaniechanie kierowania stron do mediacji z uwagi na jej bezprzedmiotowość;
6. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej;
7. wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych;
8. zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu według
norm prawem przepisanych.

Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strony
nie podejmowały próby mediacji ani polubownego rozstrzygnięcia sporu, a w chwili obecnej
powodowa nie jest zainteresowana dalszym trwaniem małżeństwa.
Uzasadnienie
………………………….
W ocenie strony powodowej w świetle przedstawionych powyżej okoliczności oraz art
56 § 1 kro brak jest podstaw do dalszego istnienia związku małżeńskiego łączącego strony,
gdyż pomiędzy stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – zerwanie więzi
emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej, nadto rozkład ten w ocenie powoda ma charakter
trwały. Ze spełnieniem przesłanki trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego mamy do
czynienia w sytuacji, gdy więzi łączące strony ustały tak dawno, że wedle zasad
doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi (por. Wyrok
SA w Katowicach z dnia 12 marca 2010 roku, sygn. akt: I ACa 51/10).
Żądanie orzeczenia winy z art. 57 § 1 kro, ponieważ brak jest zgodnego żądania
małżonków o zaniechaniu orzekania o winie, o którym mowa w art. 57 § 2 kro.
Żądania sformułowane w pkt. 4 pozwu, uzasadnione powyżej, a dotyczące wspólnych
małoletnich dzieci stron wynikają z art. 58 kro, zgodnie z którym sąd w wyroku
rozwiązującym małżeństwo orzeka o władzy rodzicielskiej, partycypowania w kosztach
utrzymania dzieci, miejscu ich pobytu oraz kontaktach z dziećmi (wobec braku porozumienia
rodziców w tym względzie).
W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione.

podpis
Załączniki:
- odpis pisma w wymaganej liczbie,
- dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
- skrócony odpis aktu małżeństwa,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- spis kosztów wraz z rachunkami potwierdzającymi koszty utrzymania małoletnich,
- dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe pozwanego.

