Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane – wzór
................................... (Miejscowość i data)
Sąd Rejonowy w .................. (siedziba sądu)
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód: ............. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)
reprezentowany przez matkę/ojca: .............. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)
Pozwany: .............. (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)
W imieniu małoletniego powoda .............. (imię i nazwisko małoletniego) i własnym wnoszę o:
1. Ustalenie, że pozwany ................. (imię i nazwisko pozwanego),
urodzony ..................... (data urodzenia pozwanego), roku w ........................ (miejsce
urodzenia), jest ojcem małoletniego ..................... (imię i nazwisko małoletniego),
urodzonego ................................ (data urodzenia małoletniego) roku w .........................
(miejsce urodzenia), którego akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego
w ........................... za numerem ....................
2. Nadanie ............ (imię i nazwisko małoletniego) nazwiska ojca "nazwisko ojca",
3. Orzeczenie, że pozwanemu będzie przysługiwała władza rodzicielska nad
małoletnim ..................... (imię i nazwisko małoletniego),
4. Zasądzenie od pozwanego .................. (imię i nazwisko pozwanego) na rzecz
małoletniego ............... (imię i nazwisko małoletniego) alimentów w kwocie .................
(słownie: ..................) złotych miesięcznie, płatnych do rąk jego matki ............... (imię i
nazwisko matki) jako ustawowej przedstawicielki, do dnia .............. każdego miesiąca z
góry, poczynając od ........................... roku wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku
zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,
5. Zasądzenie od pozwanego (imię i nazwisko) na rzecz powódki (imię i nazwisko)
kwoty ............. (słownie: .............................) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia
............................ r.,
6. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódek kosztów procesu według norm
przepisanych,
7. Nadanie wyrokowi co do pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie (przykładowe)
Matka małoletniego powoda i pozwany od 1984 roku żyli w konkubinacie. Od 1999 roku
wspólnie zamieszkiwali w mieszkaniu przy ul. Zimnej 7. W miesiącu lutym 2001 r.
powódka zorientowała się, że jest w ciąży i poinformowała o tym pozwanego. Pozwany w
obecności siostry powódki Katarzyny przyznał, że jest ojcem dziecka i obiecał, że się z nią
ożeni, jednakże tuż przed urodzeniem się małoletniego powoda zmienił zdanie. Twierdził,
że nie jest pewny swego ojcostwa i wie o tym, że powódka w okresie koncepcyjnym
utrzymywała stosunki cielesne także z innymi mężczyznami, co nie jest prawdą. Małoletnia
powódka urodziła się listopadzie 2001 r.

Dowód:
Dowód:
Dowód:
Dowód:

badania DNA na ojcostwo
przesłuchanie powódki i pozwanego
zeznania świadków
odpis aktu urodzenia małoletniego

Pozwany jest ........., otrzymuje wynagrodzenie w wysokości .......... złotych miesięcznie.
Powódka ............ ukończyła szkołę podstawową i jest bez zawodu, przyjmuje okresowo
zlecenia polegające na sprzątaniu mieszkań i pomieszczeń biurowych. Mieszka przy
rodzicach. W związku z urodzeniem się małoletniej powódka poniosła koszty związane z
zakupem wyprawki (wózek dziecięcy, pieluszki, kołderka itp.), do których poniesienia
pozwany w żaden sposób się nie przyczynił.
Dowód: rachunki na zakup wyprawki
W tym stanie rzeczy żądanie wymienione w pozwie jest uzasadnione.

...............................
(własnoręczny podpis powódki)

Załączniki:
1. Odpis pozwu.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia.
3. Rachunki zakupu wyprawki.
Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ilu jest uczestników postępowania.
*Pozew został przygotowany przez pracownika firmy Medicogen.com i jest plikiem
przykładowym

