Biała Podlaska, dnia 10 września 2012 r.
SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
III WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY
ul. Krakowskie Przedmieście 47
20-076 Lublin

Powód: Małgorzata Kowalska
ul. Łukowiska 8
21-505 Janów podlaski
PESEL 56789005432
Pozwany: Andrzej Kowalski
ul. Brzeska 32
21-500 Biała Podlaska

opłata 600 zł
Pozew o separację

Wnoszę o:
1) orzeczenie separacji małżonków Małgorzaty
Kowalskiej i
Andrzeja
Kowalskiego, pozostających w związku małżeńskim zawartym dnia 6 lutego
1994 roku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Janowie Podlaskim , nr aktu
małżeństwa 4/1994 bez orzekania o winie,
2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm
przepisanych,
3) zwolnienie powódki z kosztów sądowych gdyż nie jest ona w stanie ich pokryć
bez uszczerbku dla siebie i rodziny,

Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem
Cywilnego w Janowie Podlaskim dnia 6 lutego 1994r.
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron,

Urzędu Stanu

Z małżeństwa tego strony posiadają jedno dorosłe dziecko Dawida
Kowalskiego.
Małżeństwo stron na początku układało się dość dobrze. Jednakże z czasem,
małżonkowie coraz bardziej zaczęli oddalać się od siebie. Po 18 latach małżeństwa
pozwany zaczął nadużywać alkoholu. W domu były ciągłe kłótnie i nieporozumienia.
Świadkiem tych sytuacji był dorastający syn który bardzo cierpiał. Między
małżonkami dochodziło do rękoczynów. Pozwany szarpał i wyzywał żonę. 19 lutego
2012 roku została wezwana policja. Bowiem pozwany pobił synowi pod wpływem
alkoholu klawiaturę od komputera. Po interwencji pozwany został odwieziony do
swojej matki zamieszkałej Kaliłów 33. Pozwany nie łoży na utrzymanie rodziny i
dorosłego już syna który jeszcze się uczy. Dnia 20 czerwca 2012 roku pozwany
oświadczył powódce, że ją zdradził i ma kochankę. W dniu 5.07.2012 roku pozwany
wyjechała z firmą budowlaną do pracy pod Warszawę. Powódce napisał sms-a, że
będzie już zawsze sama, że nie chce mieć z nią nic wspólnego i że ma kochankę.
Prośby aby wrócił i zostawił kochankę nie dały rezultatu. Dnia 1 września 2012 roku
pozwany przyjechał na prośbę powódki aby porozmawiać o studiach syna. Rozmowa
bardzo szybko przerodziła się w kłótnię. Pozwany zabrał wartościowe rzeczy z posesji
i wyjechał. Na koniec oświadczył, że nic go nie obchodzi, i chce, żyć i że nie był z
powódką szczęśliwy. Dawno już ustały wszelkie więzi między stronami, w tym przede
wszystkim więź emocjonalna, ekonomiczna i fizyczna. Prawidłowe funkcjonowanie
tego związku ani ponowne nawiązanie pożycia między stronami nie jest już możliwe,
zatem brak jest podstaw do dalszego formalnego utrzymywania związku małżeńskiego
łączącego strony postępowania. Doszło więc do zupełnego rozkładu pożycia w
rozumieniu art. 611 kro uzasadniającego orzeczenie separacji.
Dowód : zeznania stron,
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych uzasadniony jest faktem, iż powódka nie
jest w stanie ich pokryć. Powódka jest osobą bez pracy. Jest zarejestrowana w
Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku od lipca 2012 roku. Na utrzymaniu powódki
pozostaje syn Dawid który aktualnie dostał się na studia-filologię angielską PSW w
Białej Podlaskiej. Koszty stancji syna to 390 zł, bilet miesięczny-80 zł, koszty dojazdu
do domu-150 zł, podręczniki (pomoce naukowe) to koszt ok 500zł, żywności 600 zł (
na dwie osoby), ubrań 400 zł ( na dwie osoby), rozrywki(kino, wycieczki)-200 zł,
internet- 50 zł, energia elektryczna- 200, gaz-70 woda-50, zakup komputera
używanego do nauki dla syna- 400 zł.
W związku tym wnoszę jak na wstępie.

…………………………………
podpis
Załączniki:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis pozwu,
3. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym,

