Wniosek o zgodę na wyrobienie paszportu dziecku - wzór
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Mirosławiec, dnia 14 marca 2012 r.
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Sąd Rejonowy
w Mirosławcu
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawczyni: Maria Opal, zam. ul. Rozrywkowa 24/14, 45-873 Kraków
Uczestnik: Aleksander Opal, zam. ul. Rozrywkowa 24/14, 45-873 Kraków

Wniosek o zezwolenie
na wyrobienie paszportu dla małoletniego dziecka
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Wnoszę o wydanie przez Sąd Rodzinny zezwolenia na złożenie przez uczestniczkę
Marię Opal w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wniosku o
wydanie paszportu małoletniej córce stron Zuzannie Opal, ur. 21 sierpnia 1999 r. w
Szczecinie.

Uzasadnienie
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Małoletnia Zuzanna Opal, ur. 21 sierpnia 1999 r. w Szczecinie jest córką
wnioskodawczyni Marii Opal i uczestnika Aleksandra Opal. Małoletnia pochodzi ze związku
małżeńskiego stron.
dowód: akt urodzenia małoletniej

Wnioskodawczyni zwraca się do Sądu Rodzinnego o wydanie zgody na złożenie we
właściwym organie wniosku o wydanie paszportu dla małoletniej córki stron Zuzanny Opal, z
tego względu, iż nie jest ona w stanie uzyskać od ojca dziecka wymaganej zgody na wydanie
niepełnoletniemu dziecku paszportu. Ojciec dziecka nie wyraża zgody na wyrobienie dziecku
paszportu. Takie działanie jest niczym nie poparte i wynika chyba wyłącznie ze złośliwości
ojca małoletniego dziecka stron.
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Paszport jest również dziecku niezbędny ponieważ jego matka chce z nim wyjeżdżać
w celach turystycznych poza granice Polski. Nie ma żadnego powodu dla którego dziecko nie
mogłoby spędzać wakacji czy ferii na wyjazdach zagranicznych. W szczególności
ewentualne obawy ojca dziecka o wyjazd z dzieckiem na stałe poza granice Polski są niczym
nieuzasadnione, gdyż po pierwsze matka dziecka nie zamierza na stałe lub czasowo (poza
wyjazdami turystycznymi) opuszczać kraju, a po drugie odpowiednie przepisy prawa
międzynarodowego wskazują, iż wyjazd dziecka bez zgody obojga rodziców jest
uprowadzeniem dziecka.
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dowód: zeznania stron

Jako, że uzyskanie zgody uczestnika na wyrobienie dziecku paszportu jest w chwili
obecnej niemożliwe wniosek o wydanie zgody Sądu zastępującej w tej kwestii oświadczenie
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ojca dziecka jest zasadny. Ojciec dziecka nie ma żadnych racjonalnych argumentów, którymi
mógłby uzasadnić swoją odmowę wyrażenia zgodny na złożenie wniosku o paszport.
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załącznik:
1. odpis pisma
2. akt urodzenia dziecka

Serwis prawo-porady.pl

