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Prawo rodzinne

www.fika.org.pl

1. Wstęp
Cieszymy się, że możemy zaproponować Państwu
nasz e-informator prawny na temat prawa
rodzinnego.
W środku znajdziecie Państwo informację na temat
kwestii ustalania ojcostwa, ustaenia macierzyństwa,
zaprzeczenia
macierzyństwa.
Ponadto
przyzgotowaliśmy dla Państwa wzory pism z zakresu
prawa cywilnego, które mogą Państwo wykorzystać
na własny użytek.

Życzymy miłej lektury.

2. Ustalenie ojcostwa
W przepisach prawa rodzinnego możemy znaleźć
mnóstwo regulacji, które na pierwszy rzut oka mogą
zdawać się niepotrzebne. Nic bardziej mylnego.
Przedstawimy kilka ciekawych instytucji związanych
z pochodzeniem dziecka.
Zgodnie z art. 72 Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego
(KRO)
jeżeli
nie
zachodzi
domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki,
albo gdy domniemanie takie zostało obalone,
ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie
ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania
małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od
jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie
stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie
trzystu dni od orzeczenia separacji (art. 62 KRO).
Podsumowując, jeżeli dziecko rodzi się w trakcie
małżeństwa lub w okresie 300 dni od jego ustania
mamy domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest
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mąż matki. W przypadku gdy kobieta nie jest
mężatką lub zakończyła się sprawa o zaprzeczenia
ojcostwa możemy ustalić ojcostwo wytaczając
sprawę ojcu dziecka lub wspomniany ojciec dziecka
sam może uznać swoje dziecko składając stosowne
oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego.
W wyjątkowych sytuacja wspomniane oświadczenie
ojciec dziecka może złożyć przed notariuszem czy
urzędnikiem. Zgodnie z art. 84 KRO powództwo o
ustalenie ojcostwa może wytoczyć dziecko, jego
matka oraz domniemany ojciec dziecka. Matka oraz
ojciec dziecka może wystąpić z takim żądaniem nie
później niż do osiągnięcia przez dziecko
pełnoletności.
Dziecko
lub
matka
wytacza
powództwo
o
ustalenie
ojcostwa
przeciwko
domniemanemu ojcu dziecka. W przypadku gdy
ojciec nie żyje przeciwko kuratorowi ustanowionemu
przez sąd opiekuńczy. Z kolei domniemany ojciec
dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa
przeciwko dziecku i matce. Gdy matka nie żyje
przeciwko dziecku. W przypadku gdyby po
wytoczeniu powództwa (gdzie dziecko było
powodem) dziecko zmarło – ustalenia ojcostwa
mogą żądać jego zstępni tj. jego potomkowie.

2. Ustalenie macierzyństwa
Jeżeli rodzice dziecka nie są znani lub została
przeprowadzona
sprawa
o
zaprzeczenie
macierzyństwa
można
żądać
ustalenia
macierzyństwa.
Powództwo
o
ustalenie
macierzyństwa wytacza dziecko przeciwko matce, a
jeżeli matka nie żyje
– przeciwko kuratorowi
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art. 6110 § 2
KRO).
Matka
wytacza
powództwo
o
ustalenie
macierzyństwa przeciwko dziecku; nie może ona
jednak
wytoczyć
powództwa
o
ustalenie
macierzyństwa po osiągnięciu przez dziecko
pełnoletności (art. 6111 KRO). Powództwo o ustalenie
macierzyństwa może wytoczyć także prokurator,
jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona
interesu społecznego. W sprawie o ustalenie
macierzyństwa
sprawy
nie
może
wytoczyć
mężczyzna,
którego
dotyczy
domniemanie
pochodzenia dziecka od męża matki. W myśl art.
1
456 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), w
takiej sprawie przewodniczący zawiadamia owego

mężczyznę o toczącym się procesie, doręczając mu
odpis pozwu. Sprawa jest rozpoznawana przez sąd
rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania
pozwanego. Pozew musi odpowiadać wszelkim
wymogom wynikającym z KPC. Strona wnosząca
pozew nie ma obowiązku uiszczenia kosztów
sądowych.

3. Ustalenie macierzyństwa
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa powinien
odpowiadać ogólnym warunkom pierwszego pisma
procesowego w sprawie oraz szczególnym warunkom
przewidzianym dla pozwu. Sądem właściwym
rzeczowo do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie
macierzyństwa jest sąd rejonowy. Sądem właściwym
miejscowo jest sąd I instancji, w którego okręgu
pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany
nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwy
miejscowo jest sąd według miejsca pobytu
pozwanego w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub
nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca
zamieszkania w Polsce. W przypadku gdy brak jest
podstaw do wytoczenia powództwa według
przepisów tu powołanych, powództwo o zaprzeczenie
macierzyństwa wytacza się wyłącznie pz

przed sąd miejsca zamieszkania powoda.
Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa dziecko
wytacza wyłącznie przeciwko kobiecie wpisanej w
akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli
kobieta ta nie żyje – przeciwko kuratorowi
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Dziecko może
wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa
w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.
Matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie
wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka
i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje –
przeciwko dziecku. Kobieta wpisana w akcie
urodzenia dziecka jako jego matka wytacza
powództwo przeciwko dziecku. Matka albo kobieta,
o której tu mowa, może wytoczyć powództwo o
zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu
miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
dziecka. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało
ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety
wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka,
wytacza powództwo przeciwko dziecku i tej kobiecie,
a jeżeli ona nie żyje- przeciwko dziecku. Jest regułą,
że ów mężczyzna może wytoczyć powództwo o
zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sz

sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że
kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest
matką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia
przez
dziecko
pełnoletności.
Powództwo
o
zaprzeczenie macierzyństwa może wytoczyć także
prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub
ochrona interesu społecznego; wytoczenie przez
prokuratora
takiego
powództwa
nie
jest
dopuszczalne po śmierci dziecka.
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W myśl art. 456 § 2 KPC, w sprawie o zaprzeczenie
macierzyństwa przewodniczący zawiadamia o
toczącym się procesie mężczyznę, którego ojcostwa
dotyczy wynik postępowania, doręczając mu odpis
pozwu. W sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa
matka oraz ojciec dziecka mają zdolność procesową
także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do
czynności prawnych, jeżeli ukończyli szesnaście lat.
Sprawa o zaprzeczenie macierzyństwa podlega
rozpoznaniu w trybie odrębnego postępowania
procesowego przewidzianego dla spraw ze
stosunków między rodzicami a dziećmi. W takiej
sprawie odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i
zawiadamia się go o terminach rozprawy. Powoduje
to obowiązek dołączenia

obowiązek dołączenia do pozwu o zaprzeczenie
ojcostwa dodatkowego odpisu pozwu i załączników
dla prokuratora. Skoro w sprawie o zaprzeczenie
macierzyństwa przewodniczący zawiadamia o
toczącym się procesie mężczyznę, którego ojcostwa
dotyczy wynik postępowania, doręczając mu odpis
pozwu, to w takim wypadku istnieje obowiązek
dołączenia do pozwu dodatkowego odpisu pozwu i
załączników.

Nazwa zadania publicznego
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych w ramach
umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie
publiczne:
"Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r.
punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego"
finansowane z budżetu państwa.

POWIAT PISKI

Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej i obywatelskiej
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" prowadzi w
2022 roku osiemnaście punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Olsztyna
i powiatu olsztyńskiego, powiatu szczycieńskiego,
powiatu braniewskiego, powiatu agustowskiego,
powiatu lidzbarskiego, powiatu piskiego, powiatu
ciechanowskiego, powiatu przasnyskiego, powiatu
ostrowskiego,
powiatu
łęczyckiego,
powiatu
płońskiego,
powiatu
kamieńskiego,
powiatu
choszczeńskiego.
Skorzystać z nieodpłatnej porady może każda
osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Więcej informacji na stronie: www.fika.org.pl
Zadania publiczne są finansowane z budżetu
państwa ze środków otrzymanych od powiatów

