POZEW
O
ROZWÓD
(SEPARACJĘ)
Sąd Okręgowy w Łodzi

Niniejsza informacja pozwoli Państwu znaleźć
odpowiedzi na podstawowe pytania , o które
najczęściej
pytacie
w
sekretariatach
sądowych.
O ewentualne porady prawne należy zwrócić
się do specjalistów – adwokatów, radców
prawnych

Biuro Obsługi Interesantów
Sądu Okręgowego w Łodzi
tel: (42) 68 50 400
e-mail: boi@lodz.so.gov.pl

Wykaz dokumentów wymaganych
do wniesienia sprawy
o rozwód (separację)
 pozew z uzasadnieniem w dwóch
egzemplarzach (ewentualnie można
posiadać
dodatkowy
egzemplarz
pozwu na potwierdzenia jego złożenia
w Sądzie),
 oryginał odpisu zupełnego aktu
małżeństwa,
 oryginalny odpis skrócony aktu
urodzenia dziecka (w przypadku gdy
dzieci są małoletnie),
 zaświadczenie
o
dochodach
za ostatnie 3 m-ce (w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej
PIT,
osoby
bezrobotne
zaświadczenie z Urzędu Pracy,
emeryci i renciści - kopia decyzji
o przyznaniu emerytury lub renty),
 odpis
orzeczenia
w
sprawie
o: alimenty, władzę rodzicielską,
uregulowanie kontaktów z dzieckiem

(dotyczącego
małoletnich
dzieci
pochodzących
ze
związku
małżeńskiego pod warunkiem, że takie
rozstrzygnięcia zapadły),
 odpis orzeczenia lub akt notarialny
w
sprawie
o
ustanowienie
rozdzielności majątkowej pomiędzy
małżonkami.

Pozew adresujemy:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział I Cywilny
nazwiska (nazwy) powodów/wnioskodawców
zaczynające się na litery od A do M,

Wydział II Cywilny
nazwiska (nazwy) powodów/wnioskodawców
zaczynające się na litery od N do Ź

(rozpoznają sprawy rozwodowe i o separację
z obszaru właściwości:
Sądu Rejonowego w Kutnie,
Sądu Rejonowego w Łęczycy,
Sądu Rejonowego w Brzezinach,
Sądu Rejonowego w Skierniewicach,
Sądu Rejonowego w Łowiczu,
Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej,
Sądu Rejonowego w Zgierzu,
Sądu Rejonowego w Pabianicach)

Wydział XII Cywilny
(rozpoznaje sprawy rozwodowe i o separację
z obszaru właściwości:
Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Widzewa w Łodzi)

ul. Narutowicza 64
adres korespondencyjny:
pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź

Co należy zrobić, aby rozpocząć
postępowanie sądowe
o rozwód (separację) ?
W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego
małżonek, który chce się rozwieść, powinien
złożyć pismo – pozew.

Co powinien zawierać pozew ?
Pozew powinien zawierać następujące
dane:
- imię, nazwisko i dokładny adres powoda,
czyli osoby domagającej się orzeczenia
rozwodu,
- imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego,
czyli drugiego małżonka,
W pozwie należy określić czego powód
żąda, tj.:
- orzeczenia rozwodu (separacji) i z czyjej
winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
- orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad
wspólnymi małoletnimi dziećmi,
- orzeczenia o alimentach dla wspólnych
małoletnich dzieci,

Do jakiego Sądu
należy skierować pozew ?
Do
Sądu
Okręgowego
Wydziału
Cywilnego, w którego okręgu małżonkowie
mieli
ostatnie
wspólne
miejsce
zamieszkania, o ile chociaż
jedno
z małżonków stale w tym okręgu przebywa.
W przeciwnym wypadku właściwym jest
Sąd miejsca zamieszkania pozwanego,
a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane,
Sąd właściwy według miejsca zamieszkania
powoda.

Co Sąd bada w procesie
o rozwód (separację) ?
Sąd bada, czy między małżonkami
nastąpił zupełny rozkład pożycia i czy ma on
charakter trwały.
W tym celu bada, czy między małżonkami
istnieją, a jeśli nie istnieją, to od jak dawna,
więzi: psychiczna, fizyczna i majątkowa.

O czym Sąd rozstrzyga orzekają
rozwód (separację) ?

Ponadto można żądać orzeczenia o:
- podziale majątku wspólnego,
- sposobie korzystania ze wspólnego
mieszkania małżonków,
eksmisji
jednego
z
małżonków
ze wspólnego mieszkania.

Sąd rozstrzyga o:
- rozwiązaniu małżeństwa,
- władzy rodzicielskiej nad wspólnymi
małoletnimi dziećmi oraz alimentach dla
wspólnych małoletnich dzieci,

Pozew powinien zawierać uzasadnienie,
w którym należy wskazać przyczyny
wystąpienia z rozwód (separację).

Ponadto sąd może rozstrzygnąć o:
- podziale majątku wspólnego, jeżeli
przeprowadzenie podziału nie spowoduje
nadmiernej zwłoki,

- sposobie korzystania ze wspólnego
mieszkania rozwiedzionych małżonków,
eksmisji
jednego
z
małżonków
ze wspólnego mieszkania,
- podziale wspólnego mieszkania, albo
przyznania go jednemu z małżonków, jeżeli
obie strony złożą taki wniosek

Czy w toku sprawy o rozwód
(separację) może toczyć się sprawa
o alimenty, podwyższenie alimentów
lub dotycząca pieczy nad małoletnimi
dziećmi – przed innym Sądem ?
Nie może. Jeżeli sprawa z wyżej
wymienionego zakresu został wniesiona, Sąd
Rodzinny przekazuje ją do tego Sądu,
w którym toczy się sprawa o rozwód
(separację).

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu
(separację) ?
Z chwilą rozwiązania małżeństwa między
małżonkami ustaje wspólność majątkowa, tzn.
od tej pory dochody każdego z małżonków
bądź nabyte przez nich rzeczy wchodzą
w skład ich odrębnego majątku.
Jeżeli w skład majątku wspólnego
wchodzi spółdzielcze prawo do lokalu, byli
małżonkowie powinni w ciągu roku
zdecydować któremu z nich ma zostać ono
przyznane.
Małżonek, który na skutek zawarcia
związku małżeńskiego zmienił nazwisko,
może w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania
małżeństwa powrócić do poprzedniego
nazwiska,
składając
odpowiednie

oświadczenie przed kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego.

Czy od byłego małżonka można
domagać się alimentów ?
Małżonek,
który
został
uznany
za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może
zostać skutecznie pozwany przez byłego
małżonka o alimenty, jeżeli rozwód
spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji
majątkowej, chyba że małżonek niewinny
zawarł ponownie związek małżeński.
Niezależnie od tego, czy małżeństwo
rozwiązano z orzeczeniem o winie czy bez,
każdy z byłych małżonków w ciągu pięciu lat
od ustania małżeństwa może domagać się
alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku.

Jakie są koszty sprawy o rozwód?
Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata
stała w wysokości 600 złotych. Sąd zwróci:
- 1/2 uiszczonej opłaty w razie orzeczenia
rozwodu (lub separacji) na zgodny wniosek
stron bez orzekania o winie – po
uprawomocnieniu się wyroku.
- ¾ opłaty jeżeli w toku postępowania
sądowego zawarto ugodę przed mediatorem.
Opłatę stałą uiszcza się w formie
bezgotówkowej
na
rachunek
bieżący
dochodów budżetowych Sądu Okręgowego:
Sąd Okręgowy w Łodzi
66 1010 1371 0004 0422 3100 0000
lub w dowolnej Placówce Poczty
Polskiej SA – bez kosztów prowizji.

Jeżeli powód(ka) wnosi o zwolnienie
od kosztów sądowych do pozwu należy
załączyć:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów,
2) oświadczenie o stanie rodzinnym,
majątku, dochodach i źródłach
utrzymania powódki(a) na druku
urzędowym.

Rozwód a separacja
Różnice
- separacja nie powoduje rozwiązania
małżeństwa
- separacja może być zniesiona orzeczeniem
Sądu, co powoduje ustanie jej skutków.
Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie
małżeństwa
- małżonkowie pozostający w separacji nie
mogą zawrzeć innego małżeństwa, inaczej jest
przy rozwodzie
- małżonek, który na skutek małżeństwa
zmienił nazwisko, nie może wrócić
do nazwiska rodowego
- małżonkowie po ogłoszeniu separacji, jeżeli
wymagają
tego
względy
słuszności,
obowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak
w małżeństwie
Podobieństwa
- orzeczenie separacji jak i rozwodu powoduje
ustanie między małżonkami wspólności
majątkowej
- sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad
małoletnimi dziećmi i może ograniczyć

władzę jednego z rodziców zarówno przy
rozwodzie jak i przy separacji
- małżonek pozostający w separacji podobnie
jak małżonek rozwiedziony nie dziedziczy
spadku w razie śmierci drugiego małżonka
Postępowanie dowodowe w sprawach
o rozwód i separację ma na celu przede
wszystkim ustalenie okoliczności dotyczących
rozkładu pożycia oraz ustalenia okoliczności
dotyczących dzieci stron ich sytuacji
życiowej.
W przypadku gdy małżonek składa
pozew o rozwód (separację) bez orzekania
o winie współmałżonka, a małżonkowie mają
wspólne małoletnie dzieci w pozwie należy
wskazać przynajmniej jednego świadka,
który będzie przesłuchiwany na okoliczność
sytuacji życiowej małoletnich dzieci stron.
W pozwie należy wskazać, czy strony
podjęły próbę mediacji lub innego
pozasądowego sposobu rozwiązania sporu,
a jeżeli takich prób nie podjęto, wyjaśnienie
przyczyn ich niepodjęcia.
Posiedzenia Sądu w sprawach
o rozwód (separację) odbywają się przy
drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony
postępowania żądają publicznego rozpoznania
sprawy, a Sąd uzna, że jawność nie zagraża
moralności.

DOWÓD:

PRZYKŁAD
POZWU ROZWODOWEGO
Łódź, dn. 10 listopada 2016 r.
Powódka: Maria Nowak
Zam. ul. Leśna 10
90-000 Łódź
PESEL/NIP:

UZASADNIENIE
Związek małżeński zawarliśmy w Łodzi
w dniu 31 grudnia 1999 roku i zamieszkaliśmy
w mieszkaniu mojego męża przy ul. Łąkowej 55
w Łodzi.
W 2001 roku urodziła się nasza córka
Agnieszka.
DOWÓD:

Pozwany: Jan Nowak
Zam. ul. Łąkowa 55
91-900 Łódź
PESEL/NIP:
Sąd Okręgowy w Łodzi
XII Wydział Cywilno - Rodzinny
POZEW O ROZWÓD
Wnoszę o:
1. rozwiązanie małżeństwa powódki Marii
Nowak z pozwanym Janem Nowakiem,
zawartego w dniu 31 grudnia 1999 roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi, nr aktu
małżeństwa 1000/99 – przez rozwód,
z uznaniem, że winnym rozpadu małżeństwa
jest wyłącznie Jan Nowak,
2. zasądzenie od Jana Nowaka alimentów na
rzecz małoletniej córki Agnieszki Nowak
(PESEL ………..) w wysokości 400 złotych
miesięcznie,
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki
kosztów procesu według norm przepisanych,
4. zwolnienie powódki od kosztów sądowych,
5. wezwanie w charakterze świadka/świadków
(imię i nazwisko oraz pełne dane adresowe)
na okoliczność……………………………..

odpis zupełny aktu małżeństwa
odpis skrócony aktu urodzenia

Od około 2014 roku stosunki między
małżonkami zaczęły się psuć. Mąż zaczął
nadużywać alkoholu i przestał interesować się
domem. W domu dochodziło do coraz częstszych
kłótni, których świadkiem była nasza córka
i sąsiedzi: Anna i Krzysztof Lis.
DOWÓD:
przesłuchanie świadków Anny
i Krzysztofa Lis
Mąż zaczął przepijać całą pensję a gdy
protestowałam, zaczął mnie bić. Pomimo wielu
rozmów i obietnic, nie podjął leczenia
odwykowego a sytuacja zaczęła się jedynie
pogarszać.
W roku 2015 wyprowadziłam się z domu
i wraz z córką zamieszkałam u matki Eugenii
Kowalskiej.
DOWÓD:
Kowalskiej

przesłuchanie stron

Między stronami były prowadzone próby
pojednania, ale nie przyniosły rezultatu.
Nasza córka Agnieszka cierpi na astmę
i ma duże problemy skórne, jest pod stałą opieką
lekarską i zażywa leki, które kosztują ok. 180 zł
miesięcznie. Obecnie córka ma 15 lat
i coraz większe potrzeby. Ubranie,
książki
i kosmetyki lecznicze
kosztują ok. 150 zł
miesięcznie.
Dodatkowo
córka
chodzi
na korepetycje z języka angielskiego, które
kosztują 100 zł miesięcznie.
DOWÓD:

rachunki
przesłuchanie świadka

Ponieważ pracuję na ½ etatu moje zarobki
wystarczają mi obecnie jedynie na pokrycie
potrzeb dziecka i zmuszona jestem z korzystania
z pomocy mojej matki. Nie jestem w stanie
ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla
mojej rodziny.
DOWÓD:
zaświadczenie
o
zarobkach
i oświadczenie o stanie majątkowym.
Z powyższych względów wnoszę jak na wstępie.
Maria Nowak
Załączniki: ...

przesłuchanie świadka Eugenii

Od tej pory moje stosunki z mężem
całkowicie się urwały. Mąż nie interesował się
naszym losem, nie odwiedzał dziecka i nie łożył
na jego utrzymanie. Zamieszkała u niego inna
kobieta. Nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia
małżeńskiego.

Zamieszczony wzór pozwu jest
całkowicie fikcyjny.
Wszelkie prawdopodobieństwa
są przypadkowe.

