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…....................., dnia …....................

Sąd Okręgowy w …..................

Wydział ….................................

…................................................

…................................................

       (adres i wydział Sądu)

                                                              Powód/ka: …...............................

…................................

…................................

PESEL: …..................

(imię, nazwisko, adres)

 Pozwana/y: …............................

…................................

…................................

PESEL: …..................

(imię, nazwisko, adres)

POZEW O ROZWÓD

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powoda/ki ….....................................................

z  pozwaną/ym …....................................,  zawartego  …..........................  w  Urzędzie

Stanu Cywilnego w …............................,  bez orzekania o winie,

2. dopuszczenie dowodu z zeznań stron na okoliczności wskazane w uzasadnieniu,
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3. nieorzekanie o wspólnym mieszkaniu stron.

Ponadto, wykonując obowiązek zawarty w art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania

cywilnego  oświadczam, iż z uwagi na brak możliwości zmiany decyzji strony nie prowadziły

mediacji.

UZASADNIENIE

Strony  zawarły  związek  małżeński  w  dniu  ….........................  w  Urzędzie  Stanu

Cywilnego w …................, nr aktu małżeństwa …....................

D o w ó d: odpis skrócony aktu małżeństwa nr …........................ 

W  świetle  art.  56  Kodeksu  rodzinnego  i  opiekuńczego  przesłanki  trwałości

i zupełności rozkładu pożycia zostały spełnione. Strony, pomimo że mieszkają pod jednym

adresem, to od …... lat mieszkają w odrębnych pokojach a łączące ich więzi o charakterze

duchowym,  ekonomicznym  oraz  fizycznym  całkowicie  zanikły.  Przyczynę  rozstania

stanowiły  nie  dające  się  przezwyciężyć  różnice  charakterów  małżonków,  które

uniemożliwiały kontynuowanie  wspólnego  życia  i  nie  pozwalały na  realizację  wspólnych

celów i planów na przyszłość.  

 Więź łącząca małżonków została zerwana w sposób zupełny i trwały.

Dowód: przesłuchanie stron.

Ponadto  informuję,  iż  nie  prowadziłem  z  żoną/mężem  mediacji  dotyczących

zaniechania  wnoszenia  pozwu  o  rozwód,  przeciwnie,  jestem  przekonany,  że  chcę

doprowadzić do rozwiązania małżeństwa w sposób ugodowy bez orzekania o winie stron.

Dlatego  też  na  tym  etapie  moim  zdaniem  nie  ma  potrzeby  rozwijania  tematu  przyczyn

rozpadu małżeństwa, których ocena zawsze jest odmienna z punktu widzenia każdej ze stron.

Istotnym jest natomiast fakt, iż do rozpadu doszło i nie zamierzam podejmować już żadnych

prób ratowania związku.

Gdyby pozwana/pozwany  zaprzeczyła/zaprzeczył powyższym  okolicznościom,

zastrzegam możliwość składania dalszych wniosków dowodowych i modyfikacji żądań.
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Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

 dowód opłaty sądowej,

 odpis pozwu wraz z załącznikami,

 odpis skrócony aktu małżeństwa nr ….........
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