
………, dnia ....................... roku

Sąd Okręgowy w …………
……. Wydział Rodzinny
ul. ……………., …..-…. ………………

Powódka: …………….. PESEL: .............................
ul. ……………., …..-…. ………………

Pozwany: ……………..
ul. ……………., …..-…. ………………

POZEW O SEPARACJĘ
wraz z wnioskiem o zabezpieczenie i wnioskiem o pełnomocnika z urzędu

W imieniu własnym wnoszę o:
1. orzeczenie separacji pomiędzy powódką …………………… a pozwanym
……………………, którzy zawarli związek małżeński przed…………………… w
………………, w dniu...……… z wyłącznej winy pozwanego;
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pozwu
na okoliczności przedstawione w uzasadnieniu pisma;
3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków:
a) ………………………., zam. ………………………………….
b) ………………………., zam. ………………………………….
c) ………………………., zam. ………………………………….
celem wykazania zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, przypuszczalnej
daty i okoliczności ustania więzi gospodarczej, fizycznej i emocjonalnej, możliwości
zarobkowych i majątkowych pozwanego, miesięcznych kosztów utrzymania
wspólnych dzieci stron; zachowania pozwanego względem powódki i małoletnich
dzieci, winy pozwanego w rozkładzie pożycia
4. ustalanie, że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowo miejsce
zamieszkania powódki,
5. pozostawienie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
stron,
6. nieorzekanie o kontaktach pozwanego z dzieckiem stron,
7. obciążenie pozwanego …………………………….. obowiązkiem alimentacyjnym
względem mał. …………………………….. w kwocie …………………………. zł
miesięcznie, płatnej najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy
strony powodowej prowadzony przez bank….. nr …... wraz z ustawowymi odsetkami
za opóźnienie w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z kwot.
7. zabezpieczenie powództwa poprzez obciążenie pozwanego na czas trwania
postępowania obowiązkiem alimentacyjnym względem mał.
…………………………….. w kwocie …………………………. zł miesięcznie,
płatnej najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy strony
powodowej prowadzony przez bank….. nr …... wraz z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z kwot.



8. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony powodowej celem
wykazania zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, wyłącznej winy
pozwanego w rozkładzie pożycia, usprawiedliwionych potrzeb małoletnich,
zachowania pozwanego, kosztów utrzymania małoletniego,

9. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej;
10. wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych;
11. zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu
według norm prawem przepisanych.
12. ustanowienie pełnomocnika z urzędu wobec tego, że powódka nie jest w stanie
ponieść kosztów jego wynagrodzenia i udział w sprawie pełnomocnika jest konieczny.

Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strony
nie podejmowały próby mediacji ani polubownego rozstrzygnięcia sporu, a w chwili obecnej
powodowa nie jest zainteresowana dalszym trwaniem małżeństwa.

Uzasadnienie

…(przede wszystkim opisać życie i pożycie stron, kiedy zawarto małżeństwo, kiedy
wspólne życie się skończyło, zachowanie pozwanego, wskazać z czego wynika jego wina,
opisać kiedy urodziło się dziecko oraz wskazać jakie wydatki trzeba na nie ponosić, jakie są
możliwości ojca dziecka) ……………………….

Zgodnie z art. 611 § 1 kro jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia,
każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

W ocenie strony powodowej w świetle przedstawionych powyżej okoliczności
stwierdzić należy, że pomiędzy stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego –
zerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.

(Dokończyć uzasadnienie i krótko też uzasadnić wniosek o ustanowienie
pełnomocnika)

W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione.

podpis

Załączniki:
- odpis pisma wraz załącznikami,
- skrócony odpis aktu małżeństwa,
- skrócony odpisy aktu urodzenia dziecka,
- spis kosztów wraz z rachunkami potwierdzającymi koszty utrzymania małoletnich,
- dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe pozwanego.
- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania


