
 Koło, dnia 16 sierpnia 2016r.

 

Sąd Okręgowy w Kielcach
Wydział Cywilny Rodzinny

ul. Kinowa 3
34-234 Kielce

 

Powód:  Andrzej Góra,
zam.: ul. Kościuszki 33, 33-300 Koło
PESEL: 12345678901

Pozwana:  Milena Góra 
zameldowana.: ul. Kościuszki 33, 33-300 Koło 
(aktualny adres w Anglii: Margate, Roswell street 34, Kent)

 

POZEW O SEPARACJĘ

Wnoszę o:

1) orzeczenie separacji małżeństwa zawartego w dniu 16.08.2012 r. roku w USC we Kole nr
aktu  123.2012   pomiędzy  Andrzejem  Górą,  a  Mileną  Góra,  bez  orzekania  o  winie;
2) powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim Szymonem Góra ur. dnia
24.12.2012 r. ojcu Andrzejowi Góra przy zastrzeżeniu dla  Mileny Góra nieograniczonych
kontaktów z małoletnim dzieckiem;
3) zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego Szymona Góra alimentów w kwocie 500 zł
miesięcznie, na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka;
4) obciążenie obu stron kosztami postępowania.

 Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we Kole w
dniu 16.08.2012 r. 

dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Z małżeństwa tego urodził się w dniu 24.12.2012 r. małoletni Szymon Góra

dowód: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Przez dwa lata pożycie małżeńskie układało się poprawnie. W 2014 roku pozwana została
zwolniona  z  pracy  i  po  kilku  miesiącach  szukania  pracy, wyjechała  do  pracy do Anglii.
Początkowo wyjazd był planowany na 2-3 miesiące (pozwana chciała zarobić więcej niż w
kraju, a po powrocie kontynuować poszukiwanie pracy na miejscu). Dodać należy, że powód



zarówno w czasie, gdy pozwana wyjeżdżała pierwszy raz za granicę, jak i obecnie osiąga
dochody umożliwiające utrzymanie rodziny, dlatego też biorąc pod uwagę dobro dziecka –
odradzał pozwanej wyjazd. Z wyjazdu pozwana wróciła po ponad 5 miesiącach. Po kolejnych
2 miesiącach pozwana wyjechała ponownie.

Od tej pory pozwana przyjechała  do Polski dwa razy w roku w 2015 r. W bieżącym roku była
w kraju raz na weekend majowy, łącznie 5 dni.

Powód wielokrotnie namawiał pozwaną do powrotu do kraju, do rodziny, ale bezskutecznie.
W czasie dwóch 2 - tygodniowych urlopów w roku 2015 r. powód z synem byli w Anglii w
mieszkaniu wynajmowanym przez pozwaną. Niestety dziecko nie  zaaklimatyzowała się w
obcym  kraju  i  tęskniło  za  dziadkami  oraz  stałym  miejscem  zamieszkania.  Jednocześnie
powód z pozwaną stwierdzili, iż nie łączą ich dawne uczucia, nie mają potrzeby bliskości.

Ze  względu  na  to,  że  strony od  dłuższego  czasu  nie  prowadzą  wspólnego  gospodarstwa
domowego  oraz  nie  czują  więzi  emocjonalnej  i  fizycznej,  wnoszę  o  orzeczenie  separacji
małżeństwa.

Ponieważ pozwana nie  interesuje  się  swoim dzieckiem (poza sporadycznymi  przysłanymi
prezentami i rzadkim kontaktem telefonicznym), wnoszę o powierzenie wykonywania władzy
rodzicielskiej  nad małoletnim Szymonem Góra powodowi przy zastrzeżeniu dla pozwanej
nieograniczonych kontaktów z małoletnim dzieckiem. Powód wie jak ważna dla dziecko jest
więź matki z dzieckiem. Ma nadzieje, że pozwana z czasem zwiększy swoje potrzeby w tym
zakresie.  Powód  może  zagwarantować  synowi  należyte  warunki  do  życia  oraz  dalsze
zamieszkiwanie w mieszkaniu, w którym się wychował, pozostanie w środowisku przyjaciół i
rodziny, których zna i wśród, których przebywa od urodzenia. Powód posiada stałą pracę, w
której  zarabia  3.800  zł  miesięcznie.  Podczas  jego  obecności  w  pracy  jeśli  istnieje  taka
potrzeba i dziecko nie idzie do przedszkola zajmuje się nim matka powoda Antonina Góra.

dowód: zaświadczenie o zarobkach powoda.

dowód: przesłuchanie świadka Antoniny Góra

Jednocześnie  powód uważa,  za słuszne aby pozwana również  łożyła  na utrzymanie  syna,
dlatego  wnioskuje  o  zasądzenie  alimentów na  jego  rzecz  w  kwocie  600  zł.  miesięcznie.
Pozwana posiada stałą pracę w Anglii i w odczuciu powoda wnioskowana kwota nie będzie
dla niej nadmiernym obciążeniem.

Pomimo, że powód nie czuje się winny rozkładu pożycia małżeńskiego, dla dobra dziecka i
aby uniknąć konfliktów w tym zakresie, wnosi o orzeczenie separacji bez orzekania o winie.

 

Andrzej Góra

 



Załączniki: 

1. Pozew i wszystkie załączniki w 2 egzemplarzach,

2. Odpis skrócony aktu małżeństwa

3. Odpis aktu skrócony aktu urodzenia małoletniego

4. Zaświadczenie o zarobkach


