............................, .......................
miejscowość
data

WZÓR
Sąd Okręgowy w ....miejscowość...

Powód: imię i nazwisko, zawód
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Pozwany: imię i nazwisko, zawód
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu

Pozew
o orzeczenie separacji
Powód wnosi o:
1. orzeczenie separacji powoda /imię i nazwisko/ z pozwana /imię i nazwisko/ z domu /nazwisko/, z
którą związek małżeński zawarł w dniu ............ roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w..........., nr aktu małżeństwa............z winy pozwanej /imię i nazwisko/ ,
2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron /imię i nazwisko/,
urodzoną ............... roku w ........................ obojgu rodzicom i ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
przy ojcu ;
3. zobowiązanie pozwanej /imię i nazwisko/ do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniej córki stron
/imię i nazwisko/ w wysokości .............. /słownie........../ złotych miesięcznie,
4. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisowych.

Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu ............ roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w
............ Z małżeństwa tego pochodzi córka stron /imię i nazwisko/ urodzona w dniu .......... roku.
Dowód:
odpis aktu małżeństwa,
odpis aktu urodzenia /imię i nazwisko/
Latem .......... roku pozwana opuściła rodzinę i zamieszkała z innym mężczyzną.
Od 2 lat strony nie utrzymują stosunków cielesnych i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa
domowego. Pozwana nie wykonuje pieczy nad wspólną małoletnią córką stron i nie łoży na jej
utrzymanie. Z winy pozwanej doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron.
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Dowód:
- przesłuchanie stron
Pozwana jest kelnerką, pracuje w klubie nocnym i zarabia miesięcznie ............. złotych. Powód
jest tokarzem, pracuje w .............. i zarabia ........... złotych miesięcznie.
Obecnie pozwana nie alimentuje córki. Małoletnia /imię i nazwisko/ mieszka z powodem, który w
całości ponosi koszty jej utrzymania i wykonuje pieczę nad osobą dziecka.
Ponieważ doszło do zerwania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej między stronami, które
jednak nie zamierzają zawrzeć nowych związków, powód wnosi o orzeczenie separacji.
podpis powoda
Załącznik:

1.
2.
3.
4.

odpis aktu małżeństwa,
odpis aktu urodzenia /imię i nazwisko/,
zaświadczenie o zarobkach powoda,
odpis pozwu i załączników 1-3
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Dodatkowe informacje
1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
Orzekając separację, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzekając separację na zgodne
żądanie małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z
małżonków nie ponosił winy. Z żądaniem separacji może wystąpić także małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia.
2. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka
rozwód.
3. Mimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby
ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego.
4. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania
małżonków.
5. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z następującymi wyjątkami :

•

małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa,

•

jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej
pomocy,

•

małżonek pozostający w separacji, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, nie
może powrócić do tego nazwiska.

6. Orzeczenie separacji powoduje między małżonkami rozdzielność majątkową.
7. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.
8. Właściwym do rozpoznania sprawy o orzeczenie separacji jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie
wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze przebywa. W braku takiej podstawy właściwym jest sąd
miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma sąd miejsca zamieszkania powoda.
9. Wpis wynosi 500 złotych i jest stały.
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