KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Patrycja Pietryka
ul. M. J. Piłsudskiego 34B/12, 56-100 Wołów, tel.: 724- 627- 660
Filia: ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław
NIP: 6161565360, e-mail: kancelaria@adwokatpietryka.pl, www.adwokatpietryka.pl

____________________________________________________________

…………………, dnia ………………roku

Sąd Okręgowy ……………………….
Powódka:

………………………………………………

Pozwany:

………………………………………………

Pozew
o rozwód bez orzekania o winie

Niniejszym, działając imieniem własnym, wnoszę o:
1. rozwiązanie związku małżeńskiego stron zawartego dnia ……………………. r. przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …………….., nr aktu małżeństwa:
……………………………..
przez rozwód, z zaniechaniem orzekania o winie;
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron
na fakt zupełnego i trwałego rozpadu pożycia stron oraz ustalenia wysokości alimentów
na małoletnie dziecko, zasadności ustalenia miejsca stałego pobytu małoletniego przy
powódce;
3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dołączonych do pozwu dokumentów
na fakt ………………………………………………………………………………..
4. ustalenie stałego miejsca pobytu małoletniej przy powódce;
5. zaniechanie orzekania w przedmiocie kontaktów pozwanego z małoletnim;
6. zobowiązanie pozwanego do uiszczania do rąk powódki świadczenia alimentacyjnego
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na rzecz małoletniego w kwocie po ……………………., miesięcznie, wraz z odsetkami
ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Na mocy art. 187 § 3 kpc Powódka oświadcza, że do porozumienia nie doszło.

Uzasadnienie
Okoliczności bezsporne
Strony zawarły związek małżeński dnia ……………… r., przed Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego w ……………….. nr aktu małżeństwa……………………………………….
Dowód: - odpis skrócony aktu małżeństwa stron;

Małżonkowie nie zawierali małżeńskich umów majątkowych, dotychczas nie toczyło
się pomiędzy nimi postępowanie o rozwód i separację.

Strony mają jedno dziecko – małoletniego ………..…..ur. dnia ……...w ………., który
obecnie uczęszcza do …………….. klasy Szkoły ……………………………………………..

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego;
- zaświadczenie z Placówki Edukacyjnej małoletniego;

Przebieg pożycia i jego rozpad
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Dowód: - przesłuchanie stron;

Kontakty pozwanego z małoletnimi
Powódka nie zamierza ograniczać pozwanemu kontaktów z małoletnim. Powódce zależy,
by małoletni spotykał się z ojcem w jak najszerszym zakresie, gdyż ma świadomość jak istotny
jest stały kontakt z obojgiem rodziców, zwłaszcza w sytuacji, że małoletni wkracza obecnie w
okres dojrzewania.
Z uwagi na tak zaistniały stan faktyczny, orzekanie w zakresie kontaktów pozwanego z
małoletnim jest zbędne.

Ustalenie miejsca pobytu małoletniej przy powódce
Małoletni jest silnie, emocjonalnie związany z powódką. Ustalenie stałego miejsca pobytu
małoletniego przy powódce zapewni dziecku poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Dowód: przesłuchanie stron;

Alimenty na małoletniego
Powódka szacuje koszty utrzymania małoletniego na kwotę ………………… miesięcznie.
Wyliczenie kosztów utrzymania dziecka w cyklu miesięcznym:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Powódka mieszka z małoletnim oraz swoimi rodzicami. Koszty utrzymania gospodarstwa
domowego w przeliczeniu na jedną osobę przedstawiają się następująco:
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dowód: - przesłuchanie stron;
- faktury VAT/ inne dokumenty potwierdzające wydatki miesięczne;
Uzasadnienie właściwości miejscowej i rzeczowej Sądu
Zgodnie z art. 41. kpc powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed
sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno
z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z uwagi na fakt,
że ostatnim, wspólnym miejscem zamieszkania małżonków była miejscowość ………………,
dla której właściwym jest Sąd Okręgowy w ……………………, właściwość sądu została
ustalona w sposób prawidłowy.
***
Zgodnie z art. 56 § 1 krio jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład
pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. W
odniesieniu do pojęcia zupełności rozkładu pożycia utrwalił się w judykaturze trafny pogląd,
podzielony w nauce prawa, z wyjątkiem nielicznych głosów odmiennych, że rozkład pożycia
małżonków jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżonków (duchowe, fizyczne i
gospodarcze) uległy zerwaniu. Rozkład pożycia jest trwały, gdy doświadczenie życiowe
pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie
nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków. Por.
wytyczne SN z 28.5.1955 r., I CO 5/55, OSN 1955, Nr 3, poz. 46 (Rozdział II ust. 2).
Podsumowując, w ocenie Powódki, przyczyną całkowitego i zupełnego rozpadu między
stronami wszelkich więzi małżeńskich była niezgodność charakterów stron, a także rozbieżność
celów życiowych, pragnień, zainteresowań.
Z uwagi na fakt, że pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia,
niniejszy pozew jest w ocenie wnoszącej w pełni uzasadniony. Powódka nie darzy mężna
uczuciem miłości i nie widzi perspektywy powrotu, jednakże zależy jej by rozwieść się we
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wzajemnym szacunku, zgodzie, porozumieniu oraz na tym, by małoletni miał z pozwanym
regularny kontakt.
Wnoszę jak we wstępie.

………………………………
(Własnoręczny podpis)

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odpis skrócony aktu małżeństwa stron;
odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego;
zaświadczenie z placówki edukacyjnej małoletniego;
potwierdzenia wydatków na małoletniego (faktury/zaświadczenia lekarskie);
potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu;
odpis pisma i wszystkich załączników;

Stan prawny na dzień 15.09.2020 r.

5

