Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice

Sediul materiei:
 Art. 373 lit. b) din C. civ.
 Art. 379 alin (1) C. civ., art. 383, art. 388, art. 390, art. 396-398 C. civ.,
art. 400 și art. 402 C. civ.
 Art. 148-151 C. proc. civ.
 Art. 192 C. proc. civ.
 Art. 194-195 C. proc. civ.
 Art. 914-927 C. proc. civ.
 Art. 933 C. proc. civ.

Instanța .....

Domnule Președinte,
Subsemnatul( nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul
numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales 1 pentru comunicarea actelor de
procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul în .....,
personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal (
nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de
contacr ..... ,
în contradictoriu cu pârâtul(nume ....., prenume .....), cu domiciliul în .....,
având codul numeric personal ....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

1

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:
- desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de .....,
înregistrată în registrul de stare civilă al localității ....., sub nr....., din culpa
exclusivă a pârâtului/ (după caz) din culpa comună a soților, întrucât
raporturile dintre soți sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai
este posibilă;
- revenirea mea/ ( după caz ) a pârâtului la numele purtat anterior
căsătoriei, respectiv acela de ..... / ( după caz)păstrarea numelui dobândit în
timpul căsătoriei;
- obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri în cuantum de .....,
reprezentând prejudiciul cauzat prin desfacerea căsătoriei, constând în .....;
- obligarea pârâtului la o prestație compensatorie, constând în ....., în
beneficiul subsemnatului;
și (dacă este cazul):
- stabilirea exercitării în comun a autorității părintești cu privire la
minorul(ii) ....., născut la data de ....., CNP ....., de către ambii părinți/ (după
caz) exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul
(ii) ....., născut la data de ....., CNP ....., numai de către tată/mamă;
- stabilirea locuinței minorului la tată/mamă;
- obligarea tatălui/mamei la o pensie de întreținere în favoarea
minorului în cuantum de ..... / calculată în funcție de veniturile debitorului,
reprezentând contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și
pregătire profesională a minorului, de la data promovării acțiunii/ (după
caz)de la data pronunțării sentinței de divorț și până la majoratul
minorului;
precum și (dacă este cazul)
- stabilirea unui program de păstrare a legăturilor personale cu
minorul, în favoarea tatălui/mamei, după cum urmează .....

Notă: Prin aceeași cerere de chemare în judecată se poate cere și partajul
bunurilor comune. Acesta poate fi însă solicitat și pe cale separată, ulterior
divorțului, pentru a nu îngreuna judecata cererii de divorț și pentru a amâna
plata taxelor de timbru aferente cererii de partaj.

În fapt, arătăm că.....

În drept, ne întemeiem art. 373 lit. b) din C. civ., art. 379 alin.(1) C. civ.,
art. 383, art. 388, art. 390, art. 396-398 C. civ., art. 400 și art. 402 C. civ. ., art.
914-927 și art. 933 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei
testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).
Totodată, solicităm întocmirea în cauză a raportului de anchetă psihosocială și ascultarea minorului de către instanța de judecată.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ....., în
copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ..... exemplare.

În cadrul probei cu testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate
de martori, pe numiții ( nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul în ....., pentru
dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... și solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu
mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358
C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând .....

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige
pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în ..... exemplare.
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... și
procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială copie legalizată de
pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant.

Data

Semnătura2
..................

Domnului Președinte al Judecătoriei .....

2 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea

acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc. civ.

