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

WZÓR
Sąd Rejonowy w ....miejscowość...
Wydział Rodzinny i Nieletnich

.

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

POZEW
o zaprzeczenie ojcostwa
Powód w n o s i o:
1. Ustalenie, że małoletni pozwany imię i nazwisko, urodzony przez pozwaną imię i nazwisko w
................................ w dniu ........................... r., nie jest synem powoda imię i nazwisko, urodzonego
............................. r.,
2. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie
Powód i pozwana ad: 2 są małżeństwem od ............................... r. i z tego małżeństwa pochodzi ich
dziecko imię i nazwisko, urodzone w ....................... r.
dowód:
- odpis aktu małżeństwa,
- odpis aktu urodzenia imię i nazwisko.
W dniu ............................ r. pozwana ad: 2 urodziła pozwanego imię i nazwisko, który nie jest synem
powoda.
dowód:
- odpis aktu urodzenia imię i nazwisko.
Powód w okresie poczęcia małoletniego pozwanego imię i nazwisko przebywał, wykonując obowiązki
w siłach pokojowych, w Kosowie i w tym czasie nie mógł przebywać w Polsce. Poza tym pozwana ad:
2 związała się z innym mężczyzną.
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dowód:
- pismo dowódcy jednostki wojskowej .................,
- zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
- przesłuchanie stron.
Powyższe okoliczności i dowody wskazują na to, że powód nie jest ojcem małoletniego pozwanego
imię i nazwisko, stąd pozew niniejszy jest w pełni uzasadniony.
podpis powoda
Załączniki:

1. Odpis aktu małżeństwa,
2. Odpis aktu urodzenia imię i nazwisko,
3. Pismo dowódcy jednostki wojskowej...,
4. Odpis pozwu i ww. załączników.
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DODATKOWE INFORMACJE
1. Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia,
domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub
unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od
drugiego męża.
Te domniemania ustawowe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania
ojcostwa wystarczy, że w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mąż oświadczy, że nie jest ojcem dziecka.
Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż z trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym
dniu przed urodzeniem się dziecka albo jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży, obalenie domniemania
ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.
3. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o
urodzeniu dziecka przez żonę. Powinien on wytoczyć powództwo przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko
dziecku.
Matka może również wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w tym samym terminie, czyli sześciu miesięcy
od urodzenia dziecka, pozywając męża i dziecko, a jeżeli mąż nie żyje - tylko dziecko.
Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.
4. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później
jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.
Pełnoletnie dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki oraz matce, a jeżeli ona nie żyje - przeciwko
jej mężowi. Jeśli natomiast nie żyje mąż matki, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez
sąd opiekuńczy.
Zaprzeczenie nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.
5. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator. Prokuratora jednak nie obowiązują terminy do
wytoczenia powództwa podane pod pkt 3 i 4 niniejszego pouczenia. Może on wytoczyć powództwo w każdym czasie.
6. Właściwy do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie ojcostwa jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie
jest to możliwe, sprawę wytacza się w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania strony powodowej (wnoszącej sprawę).
7. Do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa dołącza się nadto jeden odpis pozwu dla prokuratora.
8. Sąd pobiera wpis tymczasowy od takiej sprawy w granicach od 30 do 600 złotych.
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