
UZASADNIENIE DLA ODPOWIEDZI NA POZEW - ŻĄDANIE ROZWODU ZAMIAST SEPARACJI 
 

UZASADNIENIE 
 
Sytuacja w małżeństwie stron; zupełny i trwały rozkład pożycia stron; wina w rozkładzie pożycia.  
 
Strony zawarły związek małżeński w dniu ………………… r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 
…………...  Ze związku stron urodziło się jedno dziecko –syn ……………….., który jest już pełnoletni. Żadna ze stron 
nie ma innych dzieci. Dla każdej ze stron jest to pierwsze małżeństwo.  
 
Brak zgody na orzeczenie separacji; żądanie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód.  
 
Większość twierdzeń zawartych w pozwie nie polega na prawdzie. Pozwany nie zgadza się z wieloma 
twierdzeniami pozwu, które albo są nieprawdziwe, albo opisane w sposób selektywny. W ocenie pozwanego 
pomiędzy stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, co jest przesłanką pozwalającą na 
orzeczenie rozwodu, zaś wyłączną winę za rozkład pożycia stron ponosi powódka.  
 
Zupełny i trwały rozkład pożycia stron.  
 
Wbrew twierdzeniom pozwu pomiędzy stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, co uzasadnia 
żądanie pozwanego o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Strony co prawda nadal mieszkają pod jednym 
dachem, jednak każde z nich żyje własnym życiem –powódka od ponad roku jest bierna wobec budowania 
relacji małżeńskich, nie podejmuje żadnych aktywności w tym kierunku. Przeciwnie –jest wobec męża 
napastliwa, nieskora do jakiejkolwiek pomocy. Pożycie fizyczne pomiędzy stronami ustało w 2018 r. na skutek 
wycofania się powódki z tej sfery życia małżeńskiego. Strony nie darzą się już uczuciem. Po stronie powódki 
oczywistym na to dowodem jest złożenie pozwu o separację oraz wdawanie się w ciągu ostatnich …. lat w liczne 
romanse z mężczyznami poznawanymi za pośrednictwem portalu randkowego ………………. Pozwany przez wiele 
lat walczył o utrzymanie małżeństwa, darząc żonę żywym uczuciem, obecnie jednak –wobec postawy małżonki, 
w tym złożenia w tajemnicy pozwu o separację, bez jakiejkolwiek próby rozmowy z mężem –nie widzi 
możliwości utrzymania małżeństwa. 
 
Wina w rozkładzie pożycia.  
Pozwany ma wobec żony następujące zarzuty, które –w ocenie pozwanego –spowodowały rozkład pożycia 
stron: 
1.Nielojalność małżeńska stanowiąca zdradę małżeńską – nawiązywanie relacji damsko-męskich o podłożu 
erotycznym z licznymi mężczyznami poznanymi za pośrednictwem  
portalu randkowego ………………, a co za tym idzie niedochowanie mężowi wierności; 
2.Nielojalność w sprawach finansowych – zaciąganie zobowiązań znacznych rozmiarów bez informowania o 
tym męża i bez jego zgody, nieprzeznaczonych na potrzeby rodziny. 
 
Ad1. Nielojalność małżeńska stanowiąca zdradę małżeńską – nawiązywanie relacji damsko-męskich o podłożu 
erotycznym z licznymi mężczyznami poznanymi za pośrednictwem portalu randkowego ………………, a co za tym 
idzie niedochowanie mężowi wierności. Od dłuższego czasu powódka wykazuje wzmożoną aktywność na 
portalach społecznościowych, w tym na portalach randkowych. W okresie od …………….. r. do chwili obecnej 
powódka nawiązała –za pośrednictwem portalu …………… –znajomość z licznymi mężczyznami. Z kilkoma z nich 
relacje są pielęgnowane. Pozwany nie ma wątpliwości, że żona spotyka się z tymi osobami również ………………... 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 1–printscreen z logowania się powódki na portalu randkowym …………….; 
2)Załącznik nr 2–printscreen skrzynki odbiorczej poczty mailowej powódki zawierającej korespondencję o 
charakterze erotycznym z licznymi mężczyznami; 
3)zeznania świadków; 
4)przesłuchanie stron  
 
Ad2. Nielojalność w sprawach finansowych–zaciąganie zobowiązań znacznych rozmiarów bez informowania o 
tym męża i bez jej zgody, nieprzeznaczonych na potrzeby rodziny. 



Powódka od momentu angażowania się w relacje damsko-męskie z mężczyznami poznawanymi za 
pośrednictwem portalu randkowego ………………. zaczęła w niekontrolowany sposób zaciągać zobowiązania 
finansowe oraz dokonywać zakupów kosztownych przedmiotów (biżuteria, bielizna, nowy telefon) bez wiedzy i 
zgody męża. Pożyczki zaciągnięte przez powódkę są szczególnie nieracjonalnym posunięciem, zagrażającym 
stabilności finansowej rodziny. Są to pożyczki bardzo kosztowne, o oprocentowaniu w granicach 24–27 proc. w 
skali roku. Pozwany nie ma wiedzy, na co żona spożytkowała środki pochodzące z pożyczek, z pewnością jednak 
nie wydała ich na potrzeby rodziny. Pozwany, dowiedziawszy się o zaciągnięciu przez żonę tak znacznych 
pożyczek bez jego wiedzy i zgody, utracił zaufanie do żony. 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 3 –cztery (4) umowy pożyczek zawarte przez powódkę w okresie ………….. bez wiedzy i zgody 
męża; 
2)zeznania świadków; 
3)przesłuchanie stron. 
 
W tej sytuacji stanowisko zawarte w niniejszym piśmie zasługuje w pełni na   uwzględnienie 
 

...............................................(własnoręczny podpis pozwanego) 
 
Załączniki: 
1)Załącznik nr 1–printscreen z logowania się powódki na portalu randkowym ………………….., 
2)Załącznik nr 2 –printscreen skrzynki odbiorczej poczty mailowej powódki zawierającej korespondencję o 
charakterze erotycznym z licznymi mężczyznami; 
3)Załącznik nr 3 –cztery (4) umowy pożyczek zawarte przez powódkę w okresie ………………… bez wiedzy i zgody 
męża; 
4)odpis pisma i załączników. 
 
 
 


