Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - wzór

ad
y.p

l

Biłgoraj, dnia 1 kwietnia 2012 r.

Do
Sądu Rejonowego
w Biłgoraju
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
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Powód: Józef Kras, zam. ul. Marchewkowa 23, 65-098 Biłgoraj.
Pozwani:
1. małoletnia Franciszka Kras, reprezentowana przez matkę Zdzisławę Kras
2. Zdzisława Kras, zam. ul. Marchewkowa 23, 65-098 Biłgoraj
Opłata stała: 200 zł

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA
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Wnoszę o:
1. ustalenie, że pozwana małoletnia Franciszka Kras, urodzona w dniu 14 lutego 2012 r.
w Biłgoraju przez pozwaną Zdzisławę Kras, ur. 3 marca 1982 r., nie jest dzieckiem
powoda Józefa Kras urodzonego w dniu 8 listopada 1987 r.
2. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm
przepisanych.
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Uzasadnienie

Powód Józef Kras i pozwana Zdzisława Kras pozostają w związku małżeńskim
zawartym w USC w Biłgoraju w dniu 17 września 2009 r.
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dowód: odpis aktu małżeństwa stron

W dniu 14 lutego 2012 r. pozwana Zdzisława Kras urodziła córkę – pozwaną
Franciszkę Kras.
dowód: odpis aktu urodzenia małoletniej Franciszki Kras
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Powód Józef Kras nie jest ojcem małoletniej Franciszki Kras. W okresie
koncepcyjnym nie obcował on płciowo ze swoją żoną.
Od 2010 r. strony pozostają w faktycznej separacji, a co więcej pozwana Zdzisława Kras w
okresie koncepcyjnym przebywała w Wielkiej Brytanii gdzie pracowała. Powód Józef Kras
nie odwiedzał swojej żony w Wielkiej Brytanii, a pozwana Zdzisława Kras od czasu wyjazdu
w 2010 r. nie przyjeżdżała do Polski.
Pozwana powróciła do Polski i zamieszkała ponownie z mężem dopiero w dniu 16
stycznia 2012 r., a więc na niespełna miesiąc przed urodzeniem córki.

Serwis prawo-porady.pl
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dowody:
1. przesłuchanie stron
2. korespondencja e-mail pomiędzy stronami
3. zeznania świadka: Genowefa Struś, ul. Narciarska 17, 65-098 Biłgoraj
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O urodzeniu dziecka powód dowiedział się w dniu jego narodzin.
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Wobec powyższego nie jest możliwym, aby powód Józef Kras był ojcem małoletniej
Franciszki Kras i dlatego pozew jest w pełni uzasadniony.
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załączniki:
1. odpis aktu małżeństwa stron
2. odpis aktu urodzenia małoletniej Franciszki Kras
3. korespondencja e-mail pomiędzy stronami
4. odpis pozwu i załączników
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