Rzeszów, 2011-04-16

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział I Cywilny

powód: Jan Kowalski zam. ul. Niska 7 /10, 90-328 Rzeszów
pozwana: Anna Kowalska zam. ul. Wysoka, 42 /11, 90- 327 Rzeszów,

Pozew o rozwód

Działając imieniem własnym wnoszę o:
1. rozwiązanie małŜeństwa powoda Jana Kowalskiego z pozwaną Anną Kowalską
zawartego w dniu 17 marca 1990 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego Rzeszów – Centrum.
2. Nie kierowanie sprawy do mediacji .

Uzasadnienie

Strony w dniu 17.03.1990 roku zawarły związek małŜeński przed kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Rzeszów – Centrum.
Dowód: akt stanu cywilnego nr II-195/1990 ,

Z małŜeństwa tego w dniu 20.05.1990r. roku urodziło się stronom jedno dziecko, dziś juŜ
pełnoletnie tj. syn Marcin Kowalski,
Dowód: odpis aktu urodzenia,

MałŜeństwo stron zostało zawarte z powodu ciąŜy pozwanej. Dwa miesiące po jego
zawarciu urodził się stron syn.

PoŜycie stron od początku nie układało się dobrze, brak było pomiędzy stronami
porozumienia. Wspólne mieszkanie nie było udane. Strony przed ślubem znały się bardzo krótko
i nie dane im było poznać się bliŜej. Praktycznie od początku małŜeństwa pomiędzy stronami nie
istniała nie tylko więź intelektualna czy emocjonalna, ale i fizyczna. Strona pozwana nie tylko nie
zabiegała o trwałość związku ale i o wspólne spędzanie czasu.
W roku 1995 strona pozwana w ogóle zaprzestała kontaktu z pozwanym, wyprowadzając się
z dnia na dzień z dotychczas wspólnie zajmowanego mieszkania.
www.kancelaria24.co

Dowód: przesłuchanie stron,

Strony od wymienionej daty nie mają ze sobą wogóle kontaktu. Nie widują się, nie kontaktują się
telefonicznie czy listownie.
Dowód: przesłuchanie stron,

Wyraźnie podkreślić naleŜy, iŜ strona pozwana od początki istnienia małŜeństwa nie wykazywała
względem pozwanego Ŝadnych pozytywnych uczuć. Pomiędzy stronami nigdy nie istniała więź
emocjonalna, więź fizyczna równieŜ nie była podtrzymywana. Z chwilą wyprowadzki pozwanej,
ustała równieŜ wspólnota gospodarcza pomiędzy stronami. Od wymienionego roku strony nie
widują się ze sobą, jak wskazano nie maja Ŝadnego kontaktu, ani wiedzy co do swoich losów.
Podkreślić naleŜy, iŜ pozwana wyprowadzając się od powoda w roku 1995 i urywając z nim
wszelkie kontakty ostatecznie zdecydowała o losach małŜeństwa stron.

Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „JeŜeli między małŜonkami nastąpił
zupełny i trwały rozkład poŜycia, kaŜdy z małŜonków moŜe Ŝądać, aŜeby sąd rozwiązał
małŜeństwo przez rozwód„
W opisanych powyŜej okolicznościach pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład poŜycia
małŜeńskiego, ich związek małŜeński jest obecnie czystą fikcją, a jego utrzymanie nie leŜy
w niczyim interesie.
Z uwagi iŜ brak jest widoków na utrzymanie małŜeństwa stron, skierowanie sprawy do mediacji
jest bezcelowe.

Wobec powyŜszego zasadny jest wniosek o orzeczenie rozwodu stron.

Powód – Jan Kowalski

Załączniki:
−

dowody powołane w treści pisma,

−

dowód uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł,
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