ROZWÓD
bez orzekania o winie
Wzór pozwu
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Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom
udostępniłam wzór pozwu o rozwód bez orzekania o
winie.
Wzór uwzględnia obowiązujące od 29 sierpnia
2015r. zmiany w kodeksie rodzinnym. Swoje
przemyślenia odnośnie zmian zawarłam we
wcześniejszym wpisie w moim blogu Pozew o
rozwód pt.: (nie)porozumienie rodzicielskie.
Korzystając z wzoru zwróćcie uwagę, że powód
wnosi aby obojgu rodzicom powierzyć władzę
rodzicielską. Celowo w imieniu powoda nie
przedstawiłam planu wychowawczego, ponieważ
moim zdaniem, powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom powinno
mieć miejsce również wówczas, gdy rodzice takiego planu nie stworzyli.
Kolejna zmiana dotyczy kontaktów z dzieckiem. Według nowych przepisów,
sąd nie musi regulować kontaktów, jeżeli rodzice sobie tego nie życzą. Takie
rozwiązanie jest preferowane szczególnie w sytuacjach, gdy rodzice potrafią
we własnym zakresie uregulować kontakty i nie potrzebują ingerencji sądu w
tę sferę wychowania dziecka.
Jeśli będziesz miał wątpliwości, spróbuj poszukać na nie odpowiedzi w moim
blogu Pozew o rozwód. Stworzyłam go, aby umożliwić ludziom wymianę
poglądów oraz podać odpowiedzi na najczęściej nurtujące ich pytania,
nasuwające się w związku z toczącym się postępowaniem rozwodowym.
Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy, możesz skontaktować się ze mną
za pomocą kancelarii lub bloga.
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………………………., dnia ………………………… roku

Sąd Okręgowy w Olsztynie
Wydział VI Cywilny Rodzinny
ul. Dąbrowszczaków 44A
10 – 543 Olsztyn

Powódka:

………………………., zam. ul. ………………………..
numer PESEL powódki: ………………………

Pozwany:

………………………., zam. ul. ………………………..
numer PESEL pozwanego: ……………………

POZEW O ROZWÓD
Działając w imieniu własnym jako powódka wnoszę o:
1. rozwiązanie małżeństwa stron postępowania – powódki ………………. z domu
………………… i pozwanego ………………….. zawartego przed Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego w ……………..w dniu ……………………. roku za numerem
…………………….. przez rozwód - bez orzekania o winie stron,
2. odstąpienie od orzekania o mieszkaniu stron,
3. orzeczenie o kosztach postępowania według norm prawem przewidzianych.
Czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z przepisu artykułu 187 § 1 pkt 3 kodeksu
postępowania cywilnego oświadczam, że strony nie korzystały z mediacji przedsądowej. Powódka
nie wyraża zgody na mediację, ponieważ wyklucza możliwość pojednania z mężem, a z uwagi na
propozycję rozwodu bez orzekania o winie mediowanie wydaje się bezcelowe.
UZASADNIENIE
Strony postępowania zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w …………………….. w dniu ………………………… roku. Z małżeństwa pochodzi
jedyne dziecko stron, pełnoletnia i samodzielna córka.
Dowód:
- odpis skrócony aktu małżeństwa na fakt pozostawania w ważnym związku małżeński oraz na fakt
daty zawarcia związku małżeńskiego.
Dotychczas nie toczyły się żadne postępowania sądowe z udziałem stron.
Dla każdej ze stron niniejszy związek jest pierwszym małżeństwem.
Główną przyczyną rozpadu małżeństwa stron są zdrady pozwanego.
Po raz pierwszy powódka odkryła związek pozwanego z inną kobietą kilka lat temu.
Wówczas pozwany obiecał poprawę i zerwał znajomość z tą kobietą. Po kilku latach w miarę
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poprawnego pożycia, w 2018 roku powódka znowu nabrała podejrzeń odnośnie wierności męża.
Pozwany zachowywał się w sposób podejrzany: wychodził do pracy na dwie zmiany z rzędu,
pracował we wszystkie dni wolne od pracy.
Pozwany ignoruje problem, wypiera się zdrady, grozi i ubliża powódce. Relacje między
stronami są bardzo napięte, małżonkowie nie rozmawiają normalnie ze sobą od kilku miesięcy.
W takiej sytuacji powódka nie widzi możliwości kontynuowania małżeństwa.
Na obecnym etapie postępowania powódka nie chce bardziej szczegółowo analizować
przyczyn rozpadu małżeństwa ze względu na stanowisko zawarte w pozwie, w którym nie domaga
się ustalania winy małżonków za rozpad małżeństwa. Pozew nie zawiera wniosków dowodowych;
zostaną one złożone w przypadku braku zgody pozwanego na rozwiązanie małżeństwa bez
orzekania o winie.
Strony z przyczyn ekonomicznych nadal zamieszkują razem.
Powódka pracuje jako ………………… w ……………………, pozwany pracuje jako
………………… w ……………………….. Dochód powódki wynosi około ……… złotych,
wysokości zarobków męża powódka nie zna.
Powódka stanowczo wyklucza możliwość pogodzenia z mężem i jej zdaniem rozpad
pożycia jest zupełny i trwały. Zważywszy na okoliczność, że pomiędzy stronami wygasły już
wszelkie więzi duchowe, fizyczne i materialne, jakie powinny scalać małżeństwo, rozwiązanie
małżeństwa zdaniem powódki będzie jedynie prawnym usankcjonowaniem istniejącej od wielu
miesięcy sytuacji faktycznej.
Dowód:
- przesłuchanie stron postępowania na fakt przyczyn rozpadu małżeństwa.
Właściwość tutejszego Sądu wynika z faktu, że ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania
stron postępowania był Olsztyn.
Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

____________________________

−
−
−

Załączniki:
dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600,00 złotych,
odpis skrócony aktu małżeństwa,
odpis pozwu wraz z załącznikiem.
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