
                                                         Koło, dnia 18.08.2016 r.

Sąd Rejonowy w Kole
                                 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

33-300 Koło
Ul. J. Dąbrowskiego 27

 Powód: Tycjan Mol
       ul. Konna 2/3, 33-300 Koło

               Pesel: 12345678910

                                
 Pozwani: Aleksander Mol – małoletni
                ul. Konna 2/8, 33-300 Koło
                   Pesel: 09876543211
                  
                  Amelia Mol – żona
                  ul.  Konna 2/8, 33-300 Koło
                  Pesel: 12345123451

Pozew
o zaprzeczenie ojcostwa

Wnoszę o: 
1. ustalenie, że Tycjan Mol nie jest ojcem małoletniego Aleksander Mol

urodzonego  dnia  15.05.2016  r.,  którego  akt  urodzenia  o  numerze
213/15 został sporządzony przez USC w Kole

2. o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według
norm przepisanych.

3. ponadto wnoszę o wezwanie w charakterze świadków:

Mariusz Mol zam. ul. Uzdrowiskowa 3, 33-300 Koło
Maciej Mol zam. ul. Uzdrowiskowa 3, 33-300 Koło

Uzasadnienie
Powód  i  pozwana  są  małżeństwem  od  18.12.2012  r.  Wstąpili  w
związek małżeńskie przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Kole.

Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa



Małoletni Aleksander Mol urodził się dnia 15.05.2016 r. W tym także
dniu  powód  dowiedziała  się  o  urodzeniu  małoletniego.  Został
poinformowany przez pozwaną telefonicznie. 

Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia

Powód i pozwana nadal są małżeństwem, żadna ze stron nie wniosła
do  dnia  dzisiejszego  wniosku  o  rozwód.  Powód  nie  mieszka  z
pozwaną od sierpnia 2015 r.,  wynajmuje mieszkanie w tym samym
bloku.  Od  lipca  2015  r.  Powód  pracuje  poza  granicami  kraju,
przyjeżdżając do Polski raz w miesiącu, czasem dwa razy w miesiącu. 

Dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu w Anglii

Od sierpnia 2015 r. małżonkowie nie mieszkają razem, nie utrzymują
kontaktów  fizycznych,  nastąpił  wyraźny  rozpad  pożycia
małżeńskiego. Ostatni kontakt fizyczny między stronami miał miejsce
w czerwcu 2015 r. Powód nie może być ojcem pozwanego Aleksandra
Mol, gdyż w okresie na który przypada moment jego poczęcia był w
Polsce tylko raz i nie widział się wówczas z pozwaną Amelią Mol.

Dowód: przesłuchanie świadka Mariusz Mol – brat, wspólnie z nim
pracujący w Anglii
Dowód: przesłuchanie świadka Maciej Mol – brat

 W tym stanie sprawy wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
jest uzasadnione.

Tycjan Mol
 

Załączniki: 
 - odpis powozu 4 egz.
  -odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego
 - odpis skrócony aktu małżeństwa 
 - zaświadczenie o zatrudnieniu


