Kraków, 16.03.2016 r.

Sąd Okręgowy[1] w Krakowie
Wydział XI Cywilny Rodzinny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Powód:

Halina Nowak,
zam. ul. Żytnia 1/3
30-519 Kraków
PESEL: XXXXXXXXXXX

Pozwany:

Marek Nowak
zam. ul. Willowa 23/3
30-522 Kraków
PESEL: XXXXXXXXXXX

POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE[2]
[3]Wnoszę o:
1. Rozwiązanie małżeństwa Powódki Haliny Nowak z Pozwanym Markiem Nowakiem – zawartego w
dniu 23 lipca 2012 roku w Krakowie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie – przez
rozwód bez orzekania o winie
2. Zasądzenie o Pozwanego kosztów procesu wg norm prawem przewidzianych
3. W przypadku uznania powództwa przez Pozwanego ograniczenie postępowania dowodowego do
przesłuchania stron
UZASADNIENIE
Strony wstąpiły w związek małżeński dnia 23 lipca 2012 roku przed Kierownikiem urzędu
Stanu Cywilnego w Krakowie. Strony nie mają dzieci.
Dowód: Odpis skrócony aktu małżeństwa [4]
Przesłuchanie stron

Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

[5]Początkowo małżeństwo układało się bardzo dobrze. Małżonkowie okazywali sobie
wzajemne wsparcie i byli szczęśliwi. Problemy zaczęły się w momencie, kiedy Pozwany dowiedział
się, że nie może mieć dzieci. Od tego momentu, pogorszyły się nasze relacje. Mniej ze sobą
rozmawialiśmy, częściej się kłóciliśmy. Pozwany kilka dni spędził w szpitalu w celu wykonania bardzie
szczegółowych badań, a ja spędziłam ten okres sama w domu, wiele rozmyślając o swoim małżeństwie
i jego przyszłości. Postanowiłam zobaczyć jak sprawy rozwiną się po powrocie męża ze szpitala.
Pozwany wrócił ze szpitala i mimo kilkudniowego okresu rozłąki unikał kontaktu ze mną.
Kilka tygodni po powrocie Pozwanego ze szpitala, znowu zaczęły się kłótnie i awantury.
Pozwany zaczął zaniedbywać zarówno siebie jak i mnie – pojawiła się u niego depresja. Coraz częściej
wychodził z domu, nieraz na całe noce, czego świadkami byli sąsiedzi - państwo Kwiatkowscy.
Samotność była nie do zniesienia więc, również zaczęłam spędzać więcej czasu z przyjaciółmi, Zdarzyło
mi się wyjechać z nimi na kilka dni poza miasto. Skutkowało to wzajemnym mijaniem się oraz
powolnym lecz skutecznym rozkładem naszego pożycia małżeńskiego. Ostatecznie Pozwany
wyprowadził się do innego mieszkania. Z racji tego, że nie chciałam już cierpieć i również
zadawać cierpienia mężowi, postanowiła zakończyć nasz związek ugodowo, ze względu na uczucie,
jakie kiedyś nas łączyło.
Dowód: Świadkowie Marta i Rafał Kwiatkowscy, adres zamieszkania…..
Przesłuchanie stron.
[6]Przytoczone powyżej argumenty i powołane dowody uzasadniają orzeczenie rozwodu,
gdyż spełnione są przesłanki z art. 56 § 1 KRO, przy czym wnoszę o orzeczenie rozwodu bez orzekania
o winie. Dodatkowo nie zachodzą przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu z art. 56 § 2 KRO.
Mające na względzie okoliczności i argumenty wskazane powyżej, powództwo jest
konieczne i uzasadnione.
[7]Dodatkowo wnioskuję o to, że w przypadku uznania powództwa przez Pozwanego sąd
ograniczył postępowanie dowodowe tylko do przesłuchania stron. Jest to motywowane chęcią jak
najszybszego zakończenia tej sytuacji.
[8]Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania Stron, czyli
w tym przypadku Sąd Okręgowy w Krakowie – zgodnie art. 41 KPC – właściwość wyłączna.

_________________________

Załączniki:
1.
2.
3.

Odpis pozwu i załączników
Skrócony odpis aktu małżeństwa
Dowód uiszczenia opłaty 600 zł tytułem opłaty sądowej[9]
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[1] W sprawach o rozwód właściwy jest tylko Sąd Okręgowy, który w pierwszej instancji rozstrzyga w składzie
jednego sędziego oraz dwóch ławników.
[2] Rozwód jest jedynym sposobem na rozwiązanie małżeństwa – może być ono rozwiązane tylko przez Sąd
Rodzinny. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie nie pociąga za sobą konsekwencji, o których mowa w art.
60 KRO małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje
się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w
zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i
majątkowym zobowiązanego.
[3] W pozwie wskazać trzeba wszystkie żądania. Żądaniem głównym będzie oczywiście rozwód, ale mogą mu
towarzyszyć również inne wnioski, np. o podział majątku, zasądzenie alimentów, zabezpieczenie potrzeb rodziny,
rozstrzygnięcie kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, jego miejsca zamieszkania czy też
uregulowanie kwestii mieszkaniowych małżonków. Pamiętać należy, że w przypadku pominięcia roszczenia, sąd
z urzędu musi orzec o alimentach i kontaktach z dzieckiem, jeśli małżonkowie mają małoletnie dziecko.
[4] Jest to konieczny załącznik, który potwierdza istnienie małżeństwa, które sąd ma rozwiązać
[5] W tym miejscu należy wskazać wszystkie okoliczności faktyczne jakie pojawiły się w trakcie trwania
małżeństwa, które ukazują trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiegoi;
[6] Kluczowym elementem pozwu o rozwód jest wykazanie spełnienia przesłanek z art. 56 KRO – że nastąpił
trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na każdej płaszczyźnie (fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej) bez
widoków na jego utrzymanie i poprawę oraz to, że orzeczenie rozwodu nie jest niedopuszczalne ze względu na
zasady współżycia społecznego (przykładowo pozwany małżonek jest śmiertelnie chory i wymaga stałej opieki).
[7] Jeśli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i dążą do ugodowego i jak najszybszego załatwienia
sprawy, to sąd na ich wniosek może ograniczyć postępowanie dowodowe tylko do przesłuchania stron - w takim
wypadku pozostałych zgłoszonych dowodów nie przeprowadza się.
[8] Zgodnie z art. 41 KPC sprawy o rozwód objęte są właściwością wyłączną i nie możne jej zmieniać lub
kształtować – sprawy wytaczane są przed sąd miejsca ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków,
jeżeli jedno z nich nadal tam zamieszkuje lub mam tam miejsce zwykłego pobytu; jeżeli nie ma takiego miejsca,
to przed sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany, a kiedy to jest niemożliwe to przed miejsce
zamieszkania powoda
[9] Przy rozwodach jest ustanowiona opłata stała 600 zł, przy czym po orzeczeniu rozwodu za zgodą stron
następuje zwrot 300 zł;
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