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U S T A W A   z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303) 

 

Art. 61
14

. 

[§ 1. Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech lat od 

osiągnięcia pełnoletności.] 

<§ 1. Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech 

lat od osiągnięcia pełnoletności. Jeżeli dziecko powzięło wiadomość o okoliczności, o 

której mowa w art. 61
12 

§ 1, po osiągnięciu pełnoletności, termin ten zaczyna biec od 

dnia, w którym dziecko dowiedziało się o tej okoliczności.> 

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 70. 

[§ 1. 
(1)

 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.] 

<§ 1. 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. Jeżeli dziecko powzięło wiadomość o okoliczności, o której mowa w art. 

67, po osiągnięciu pełnoletności, termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dziecko 

dowiedziało się o tej okoliczności.> 

§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli 

matka nie żyje - przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno 

być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 81. 

§ 1. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający 

mężczyzna nie jest jego ojcem. 

[§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak 

niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.] 

<§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później 

jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia. Jeżeli dziecko powzięło wiadomość o 

okoliczności, o której mowa w § 1, po osiągnięciu pełnoletności, termin ten zaczyna 

biec od dnia, w którym dziecko dowiedziało się o tej okoliczności.> 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 


