Kielce, dnia .................... r.
Sąd Okręgowy
w Kielcach
I Wydział Cywilny
Powód:	Maria Kowalska
zam. ………………………….
PESEL: ......................
Pozwany:	Jan Paszkiewicz
zam. …………………………
POZEW
o rozwód
W imieniu własnym, wnoszę:
1.	o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Marii Kowalskiej z pozwanym Janem Kowalskim zawartego dnia .................... r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ………………………………….., nr aktu małżeństwa ...................., z winy pozwanego,
2.	o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania,
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powódka nie jest zainteresowana polubownym rozwiązaniem sporu.
UZASADNIENIE
Strony zawarły związek małżeński w dniu .................... r., przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ………………………………………….., akt małżeństwa nr ....................
Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa - oryginał.
Z małżeństwa tego nie ma małoletnich dzieci. Strony nie zawierały umowy majątkowo-małżeńskiej.
Powódka ma wykształcenie średnie, jest zatrudniona w……………………………. na stanowisku sprzedawcy-kasjera. Jej dochód miesięczny brutto wynosi 2.000 zł.
Dowód: zaświadczenie o zarobkach z dnia .................... r.
Pozwany ma wykształcenie podstawowe. Jest zatrudniony na stanowisku ślusarza w ………………………………, gdzie osiąga dochód miesięczny około 2.500 zł na rękę. Pozwany dorabia także w weekendy, powódce nieznane jest gdzie i za ile pracuje.
Powódka oświadcza, że małżeństwo z pozwanym było największą pomyłką jej życia. Wyszła za mąż za mężczyznę, którego szanowała i uważała za przyzwoitego człowieka. Życie z pozwanym przynosiło rozczarowanie na każdym kroku. Już w 3 lata po ślubie pozwany zaczął nadużywać alkoholu. Często przychodził z pracy pijany, często też wracał późnym wieczorem, mimo że pracował do 17.00. Tłumaczył, że lubi po ciężkim dniu wypić ze znajomymi z pracy. Pozwany jest typem awanturnika. Pod wpływem alkoholu wywoływał awantury w domu, wyzywał powódkę, straszył. Doszło do tego, że w latach .................... powódka kilkakrotnie wzywała Policję by uspokoić męża.
Dowód: zaświadczenia o interwencji Policji w latach .................... . Podczas kłótni wywołanych przez pozwanego dochodziło do rękoczynów. Pozwany tracił nad sobą kontrolę, bił zarówno powódkę, jak i córkę stron.
Dowód: obdukcje lekarskie powódki i córki z lat ....................
W dniu .................... r. pozwany wyprowadził się od powódki. Z informacji, jakie powódka posiada, pozwany mieszka z konkubiną. Od dnia opuszczenia domu stron przez pozwanego nie utrzymuje on z powódką żadnych kontaktów, nie dzwoni, nie interesuje się jej losem, a także losem ich 23-letniej córki. Między stronami już dawno wygasły wszelkie więzi małżeńskie, w tym więź emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna. Małżeństwo powódki i pozwanego jest od dawna fikcją, która wymaga prawnego rozwiązania.
Powódka wnosi o ustalenie, że za całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego winę ponosi pozwany. To on swoim zachowaniem, alkoholizmem i beztroską doprowadził do tego, że życie powódki było koszmarem. Powódka jest skromną, cichą osobą, z natury nie kłótliwą. Poprzez życie w ciągłym stresie obecnie leczy się z powodu silnej nerwicy.
Dowód: dokumentacja choroby powódki z lat ....................
Na okoliczność winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron powódka wnosi o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków:
-	imię, nazwisko i adres świadka.

Maria Kowalska






Załączniki:
1.	dowody wskazane w piśmie,
2.	odpis pisma,


