Szczecin, dnia 18 października 2016 r.
Sąd Okręgowy w Szczecinie
X Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
Powód:

Jan Kowalski
PESEL: 00000000000
ul. Zamkowa 99
70-999 Szczecin
reprezentowany przez:
Adwokata Łukasza Bielawę
prowadzącego Kancelarię Adwokacką
ul. Jagiellońska 15/3
70-437 Szczecin

Pozwana:

Janina Kowalska
ul. Zamkowa 199
70-998 Szczecin

Pozew o rozwód
Działając w imieniu powoda, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego
odpis załączam, wnoszę o:
1.
rozwiązanie małżeństwa powoda Jana Kowalskiego z pozwaną Janiną Kowalską,
zawartego w dniu 14 lipca 2014 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w
Szczecinie – nr aktu małżeństwa 999/2014, przez rozwód z winy pozwanej;
2.
zasądzenie na rzecz powoda od pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów
zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą od
pełnomocnictwa;
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści
uzasadnienia pozwu;
4.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z nagrania wideo obrazującego relacje
pozwanej z Krzysztofem Orłem, na okoliczność istnienia między wymienionymi
osobami zażyłości i niedochowania przez pozwaną obowiązku wierności małżeńskiej
względem powoda;
5.
Zażądanie od PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 999,
02-676 Warszawa wykazu połączeń wychodzących i przychodzących z numeru
pozwanej: 99999999999 z numerem 00000000000 za okres od 1 stycznia 2014 r. do
30 sierpnia 2014 r. i dopuszczenie tego dokumentu w charakterze dowodu, na
okoliczność relacji pozwanej z Krzysztofem Orłem, częstotliwości ich kontaktów i
długości rozmów, istnienia między wymienionymi osobami zażyłości;
6.
Dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Krystyny Kowalskiej, ul. Zamkowa 198, 7-998
Szczecin oraz z przesłuchania stron na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia
małżeńskiego między stronami, niedochowania przez pozwaną obowiązku wierności
małżeńskiej, zawinienia pozwanej w rozkładzie pożycia stron.

Uzasadnienie
Dnia 14 lipca 2014 r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie strony
zawarły związek małżeński. Strony nie posiadają wspólnych dzieci.
Dowód:
- odpis skrócony aktu małżeństwa.
Strony związane były ze sobą przez okres 10 lat, z czego przez około 5 lat
zamieszkiwały wspólnie, pierwotnie w mieszkaniu rodziców powoda, następnie zaś- od
kwietnia 2012 r. we wspólnie wynajmowanym lokalu mieszkalnym w Szczecinie przy ul.
Zamkowej. Posiadający wykształcenie wyższe powód przez cały okres związku pracował jako
inżynier elektryk w Przedsiębiorstwie Usług Elektrycznych w Szczecinie, a od 2009 r. do chwili
obecnej pracuje jako inżynier elektryk na terenie Niemiec. Pozwana ma 24 lata, z
wykształcenia jest ekonomistką. Od około 4 lat pracuje przedsiębiorstwie handlowym w
Szczecinie.
Wspólne wynajęcie mieszkania w Szczecinie determinowane było chęcią wiedzenia
przez strony wspólnego życia już w czasie narzeczeństwa. Relacje między stronami układały
się wówczas prawidłowo. Powód wyjeżdżał na tydzień do pracy i wracał na weekendy do
Polski. Podczas weekendów strony często wychodziły z domu lub wspólnie wyjeżdżały.
Zdarzało się także, iż pozwana odwiedzała powoda w Niemczech, pozostając tam niekiedy na
dłuższy czas.
Dowód:
przesłuchanie powoda.
Od stycznia 2014 r. pozwana zaczęła się zachowywać w niezrozumiały dla powoda
sposób. W czasie jego pobytów w kraju była zawsze zmęczona, nie było z nią kontaktu,
notorycznie chciało jej się spać, a sama większość czasu spędzała przed ekranem komputera,
jednakże wówczas powód nie był w stanie odpowiednio zinterpretować zachowania
pozwanej. Małżeństwo strony planowały od września 2013 r. W tym zakresie to powódka
przejawiała większą inicjatywę, zaś powód to zaakceptował, uznając, że już czas na
sformalizowanie związku z pozwaną. Pozwana nie mogła się doczekać dnia ślubu i łączącej
się z tym uroczystości. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa strony chciały zaciągnąć kredyt
na wspólne mieszkanie, jednak stwierdziły, że lepiej będzie z taką decyzją poczekać do
momentu sformalizowania związku. Małżeństwo strony zawarły 14 lipca 2014 r. Po ślubie
kościelnym odbyło się wesele na 200 osób. Powód z uwagi na obowiązki zawodowe
przebywał wówczas w Polsce jedynie od piątku do poniedziałku. Przed zawarciem związku
małżeńskiego strony regularnie współżyły fizycznie, natomiast w okresie małżeństwa
kontakty seksualne stron miały charakter zupełnie incydentalny. W okresie od lipca do 30
sierpnia 2014 r., pomimo opisanego wyżej zachowania pozwanej, tj. unikania kontaktu z
powodem i brakiem jakiegokolwiek zainteresowania małżonkiem, a spędzania coraz większej
ilości czasu przed komputerem i faktycznego zaniepokojenia powoda takim stanem rzeczy,
powód nie podejrzewał jeszcze żony o zdradę. W dniu 30 sierpnia 2014 r. powód wrócił do
domu z pracy i przeglądając strony internetowe na komputerze małżonki natknął się na plik z
– jak się później okazało filmem, którego treść wskazywała na zażyłość pozwanej z innym
mężczyzną, którego personaliów powód wówczas nie znał. Tego dnia po powrocie pozwanej
z pracy strony odbyły rozmowę, podczas której pozwana przyznała się do współżycia z innym
mężczyzną - Krzysztofem Orłem, który posiada telefon o numerze 0000000000. Po około
godzinie od tej rozmowy poruszony powód wyjechał do pracy - do Niemiec. Przebywając tam
nie pracował, albowiem był załamany zaistniałą sytuacją. Do kraju pozwany wrócił 30
sierpnia 2014 r. i z telefonu żony powziął informację, że pozwana pozostaje w stałej,
nieprzerwanej relacji z Krzysztofem Orłem od dłuższego już czasu. Dnia 2 września 2014 r.

powód wyprowadził się z lokalu zajmowanego przez strony i przeprowadził się do rodziców.
Od tego dnia strony nie mają ze sobą żadnego kontaktu.
Dowód:
nagranie wideo,
wykaz połączeń,
zeznania świadka Krystyny Kowalskiej,
przesłuchanie powoda.
Opisane wyżej okoliczności determinują uznanie, iż pozwana ponosi wyłączną winę za
zaistniały między stronami rozkład pożycia małżeńskiego. Powód nie jest skłonny wybaczyć
małżonce zdrady małżeńskiej i trwającego co najmniej kilka miesięcy okłamywania go, strony
od kilkunastu już miesięcy żyją w separacji faktycznej i nie łączą ich już żadne więzi, stąd
zaistniały między nimi rozkład pożycia uznać należy za zupełny i trwały.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum pozwu.
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Załączniki:
odpis pozwu wraz z załącznikami,
odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą od pełnomocnictwa,
potwierdzenie wniesienia opłaty od pozwu,
odpis skrócony aktu małżeństwa,
płyta CD - nagranie wideo.

