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

Sąd Okręgowy w …..................

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

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

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

       (adres i wydział Sądu)

                                                              Powód:      …...............................

…................................

…................................

PESEL: …..................

(imię, nazwisko, adres)

 Pozwany:  ...…............................

…................................

…................................

PESEL: …..................

(imię, nazwisko, adres)

POZEW O ROZWÓD

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

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

z  pozwanym …....................................,  zawartego  …..........................  w  Urzędzie

Stanu Cywilnego w …............................,  z wyłącznej winy pozwanej/ego.¹

2. zasądzenie  alimentów  na  współmałżonka  w  wysokości  ….......  zł  miesięcznie,

płatnych  do  dnia  15  każdego  miesiąca  do  rąk  uprawnionego  współmałżonka,

z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  w  razie  uchybienia  terminowi  płatności

którejkolwiek z rat,²
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3. dopuszczenie dowodu z zeznań świadków na okoliczności wskazane w uzasadnieniu,

w szczególności na okoliczność zdrady małżeńskiej:

A. ….................................  wskazać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania świadka,

celem wezwania go przez Sąd na rozprawę,

B. ….....................……….. wskazać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania świadka,

celem wezwania go przez Sąd na rozprawę,

4. dopuszczenie dowodu z zeznań stron na okoliczności wskazane w uzasadnieniu,

5. dopuszczenie dowodów z dokumentów na okoliczność ich treści w postaci:

A. zaświadczenia o zarobkach powoda,

B. zaświadczenia o zarobkach pozwanego,

C. przelewów dokumentujących koszty utrzymania mieszkania,

D. aktu małżeństwa nr ….......

6. 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 oraz z uwagi na brak

porozumienia, 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 od …… lat/miesięcy nie zamieszkują

we  wspólnym mieszkaniu.  Nie  łączy  ich  więź  emocjonalna,  gospodarcza  ani  seksualna.³

Przyczynę rozpadu pożycia stanowi zdrada małżeńska pozwanego. Pozwany zerwał pożycie

małżeńskie nawiązując romans z …..…. Po …...… miesiącach kontynuowania relacji z ……
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wyprowadził  się  z  wspólnie  zajmowanego  mieszkania  i  zamieszkał  wraz  z kochankiem.

Powód  nie widzi możliwości przebaczenia pozwanemu i powrotu do wspólnego pożycia, co

więcej  sam  pozwany  nie  zabiega  o  taką  możliwość,  kontynuując  pożycie  z  kochankiem.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zatem zupełny i trwały.

D o w ó d: zeznania świadków, przesłuchanie stron.

Orzeczenie rozwodu niesie za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej⁴ powoda

będącej  stroną  niewinną  rozkładu  pożycia  małżeńskiego.  Powód  zarabia  2000  zł  netto

miesięcznie.  Pozwany  zarabia  5000  zł  netto  miesięcznie.  Istnieje  zatem  pomiędzy

małżonkami  dysproporcja  zarobków.  Od  kiedy  pozwany  wyprowadził  się  ze  wspólnie

zajmowanego mieszkania powód sama ponosi koszty jego utrzymania wynoszące około 1000

zł miesięcznie. Przy skromnych dochodach powoda utrzymanie mieszkania stanowi znaczący

element w miesięcznym budżecie, który powoduje obniżenie poziomu życia, z uwagi na fakt,

iż wcześniej koszty te były dzielone z pozwanym. Teraz zaś ponoszenie kosztów w wysokości

1000 zł miesięcznie powoduje, iż powodowi pozostaje tylko 1000 zł na zaspokojenie swoich

bieżących  potrzeb.  Powód wnosi  zatem  o  zasądzenie  alimentów  w  wysokości  700  zł

miesięcznie,  które pozwolą uniknąć pogorszenia standardu życia  w wyniku rozwodu oraz

pozwolą na utrzymanie mieszkania.  Za partycypacją w utrzymaniu mieszkania przemawia

także  fakt,  iż  stanowi  ono  element  majątku  wspólnego  małżonków,  w  którym  to  udział

w przypadku ewentualnego podziału, będzie miał także  pozwany. Małżonkowie nie wnoszą

o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania, bowiem nie zamieszkują we wspólnym

lokalu.

D o w ó d: dokumenty w postaci zaświadczeń o zarobkach i przelewów bankowych.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

 dowód opłaty sądowej 600 zł,

 odpis pozwu wraz z załącznikami,

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

 zaświadczenie powoda o zarobkach z dnia.....,

 zaświadczenie pozwanego o zarobkach z dnia ….....,

 przelewy dokumentujące koszty utrzymania mieszkania z dni …..........
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¹ Sąd  w  wyroku  rozwodowym,  po  przeprowadzeniu  postępowania  dowodowego,  ustalić
może, iż jeden z małżonków jest wyłącznie winny, obaj małżonkowie są winni, albo żaden z
małżonków nie  jest  winny,  rozkładu pożycia  małżeńskiego.  W prawie  rodzinnym nie  ma
zasady kompensacji  winy,  zatem jeśli  przykładowo żona  z  zemsty  zdradziła  męża,  który
wcześniej ją zdradził, to oboje będą winni rozkładu pożycia, a nie tylko mąż, który pierwszy
naruszył obowiązki małżeńskie.

²  Szerzej  na  ten  temat  we  wpisie:  https://rozwodporudzku.pl/alimenty-na-malzonka-w-
wyroku-rozwodowym/

³ Istnienie więzi emocjonalnej (miłości) czy więzi seksualnej między małżonkami powoduje
odmowę  orzeczenia  rozwodu.  Istnienie  więzi  gospodarczej  (wspólne  zamieszkiwanie
i  prowadzenie  gospodarstwa  domowego)  nie  zawsze  powoduje  oddalenie  powództwa,
bowiem strony mogą zamieszkiwać wspólnie z powodu braku innych możliwości, tudzież
z powodu niskich możliwości zarobkowych.

⁴ Jeśli w wyniku postępowania dowodowego Sąd uznałby, że oboje małżonkowie ponoszą
winę,  to  dla  orzeczenia  alimentów konieczne  byłoby dowiedzenie  niedostatku  po  stronie
powodowej  w  postaci  udokumentowania  konkretnych  potrzeb  i  niemożności  ich
zaspokojenia.
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