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

Sąd Okręgowy
Wydział Cywilny
w ……….....………

Powód(ka): ….........................................................
zam..........................................................................
PESEL: ..........................
Pozwany(a):...........................................................
zam..........................................................................

POZEW O ROZWÓD
Wnoszę o:
1) rozwiązanie

małżeństwa

zawartego

w

dniu

....................

r.

w

USC

w ...................................... pomiędzy …..................................................przez
rozwód bez orzekania o winie, ewentualnie z winy powoda(-dki), ewentualnie z
winy pozwanego(-nej), ewentualnie z winy obu stron;
2) powierzenie powódce(-owi)/ pozwanej(-emu) władzy rodzicielskiej nad synem
/córką .......................... urodzoną dnia ........................... r. w ..................... ;

3) ustalenie kontaktów powódce(-owi)/ pozwanej(-emu) z małoletnim synem
/córką .......................... na zasadach określonych w pisemnym porozumieniu stron
;

4) zobowiązanie pozwanego(-ej)/ powoda(-ki) do ponoszenia kosztów utrzymania syna
/ córki w kwocie ........... zł miesięcznie;
5) nie orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,

6) zasądzenie od pozwanego(-ej) na rzecz powódki(-a) kosztów procesu wg norm
przepisanych;

Ponadto wnoszę o:
6) wezwanie na rozprawę świadków - jeżeli wnosimy o orzeczenie winy małżonka;
7) powierzenie dziecka/ dzieci stron wymienionych w pkt 2 powyżej, na czas trwania
procesu powódce (powodowi) i zobowiązanie pozwanego (-ej) do ponoszenia
kosztów utrzymania dziecka/ dzieci w kwocie ….................... zł. miesięcznie i
przekazywania ich powódce (powodowi) do …..................... dnia każdego miesiąca,
8) zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy podać:
1) datę zawarcia związku małżeńskiego,
2) informacje

o

posiadanych

dzieciach

ze

związku

małżeńskiego,

dzieci

pozamałżeńskich, datach urodzenia,
3) informację czy strony zawierały umowy małżeńskie majątkowe, jeśli tak, to kiedy,
4) informację kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
5) informację o wzajemnych relacjach,
6) jeśli wnosimy o orzeczenie winy małżonka, również należy wykazać na czym wina
polega oraz wskazać dowody,
7) informację o sytuacji finansowej małżonków – ważne przy ustalaniu wysokości
alimentów.
...................................................

Załączniki:

1) pozew i wszystkie załączniki w 2 egzemplarzach,
2) odpis skrócony aktu małżeństwa,
3) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci,
4) jeżeli wnosimy o ustalenie winy należy wymienić dowody, na które się powołujemy,
5) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki –
jeżeli wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uwagi:
Sąd orzeka rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia
małżeńskiego (nie wystarczą tu jakieś przejściowe kłopoty, kryzys, wyjazd). O zupełnym
rozkładzie pożycia mówimy wtedy, gdy zostały między małżonkami zerwane wszystkie
więzi: uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze.
Opłata od pozwu – 600 zł jest opłatą stałą, którą należy uiścić w dniu składania pozwu do
sądu.

