
Szczecin, dnia 23 kwietnia 2018 r.   

 

 

 

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 

Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich 

Plac Żołnierza 

Szczecin 

 

Powódka: Balbina Zetkowska 

ul. Bartnicza 2/8 

71-487 Szczecin 

reprezentowana przez radcę prawnego Bartosza Zawadzkiego, 

adres do korespondencji ul. Wiosny Ludów 6/8, 71-482 Szczecin 

Pozwani:  

1. małoletnia Nikola Zetkowska 

ul. Bartnicza 2/8 

71-487 Szczecin 

2. Euzebiusz Zetkowski 

ul. Wiosny Ludów 6/5 

71-482 Szczecin 

 

Pozew  

o zaprzeczenie ojcostwa  

 

W imieniu powódki Balbiny Zetkowskiej (pełnomocnictwo szczególne w załączeniu) wnoszę o: 

I. ustalenie, że pozwany Euzebiusz Zetkowski, urodzony 18 września 1986 r. nie jest ojcem 

małoletniej pozwanej Nikoli Zetkowskiej, urodzonej 15 stycznia 2018 r. w Szczecinie, córki 

Balbiny Zetkowskiej (akt urodzenia nr); 

II. przeprowadzenie dowodu z: 

a) dokumentów: 

- odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniej pozwanej 

- odpisu skróconego aktu małżeństwa powódki i pozwanego; 

- wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt … z dnia 15 marca 2017 r.; 

na okoliczność domniemania ojcostwa męża matki małoletniej 

b) zeznań świadków: 



…. na okoliczność niepodobieństwa, iż małoletnia pochodzi od pozwanego; 

c) z zeznań stron na okoliczność niepodobieństwa, że małoletnia powódka pochodzi od pozwanego; 

III. ustanowienie w postępowaniu nieprocesowym kuratora dla małoletniej pozwanej ad 1 w osobie 

pracownika Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie celem 

reprezentowania małoletniej powódki w niniejszym postępowaniu; 

IV. zwolnienie powódki od kosztów sądowych w całości; 

V. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 

 

Uzasadnienie 

….... 

 

własnoręczny podpis 

Załączniki: 

- odpis skrócony aktu małżeństwa, 

- odpis zupełny aktu urodzenia, 

- odpis wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 marca 2017 r., sygn akt …. ze 

stwierdzeniem prawomocności, 

- trzy odpisy pozwu i załączników (dla pozwanego, kuratora małoletniej i prokuratora), 

- oświadczenie o dochodach i majątku, 

- pełnomocnictwo szczególne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od 

pełnomocnictwa. 

 

Orzeczenie o separacji uprawomocniło się z dniem 6 kwietnia 2017 r., zatem małoletnia urodziła się 

przed upływem 300 dni od orzeczenia separacji, tj. w okresie obowiązywania domniemania 

ojcostwa męża matki. Błędem w rozwiązaniu kazusu jest sporządzenie pozwu o ustalenie ojcostwa. 

Orzeczenie separacji uprawamacnia się (jeżeli nie zostało zaskarżone), jak każde orzeczenie 

kończące postępowanie, najwcześniej po upływie 3 tygodni od jego wydania (art 363 par. 1 kpc w 

zw z art 369 par. 2 kpc). Orzeczenie separacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. 

Brak podstaw do przyjęcia, że skutki separacji mogą powstać z datą wydania nieprawomocnego 

orzeczenia (nie ma w tym względzie przepisów szczególnych).  

Nie można przyjmować, że skutki separacji powstają z dniem wydania nieprawomocnego 

orzeczenia, bowiem jest to sprzeczne z zasadami racjonalnego prawodawcy, takie orzeczenie może 

zostać przecież zmienione lub uchylone po upływie 300 dni od jego wydania. Domniemanie w takim 

przypadku nie obowiązywałoby  niejako „okresowo”, co czasu uchylenia lub zmiany tego 

orzeczenia. Gdyby w tym okresie urodziło się dziecko to nie byłoby stanu pewności co do jego 



pochodzenia (dziecko mogłoby zostać uznane przez innego mężczyznę, a po uchyleniu 

nieprawomocnego orzeczenia obowiązywałoby domniemanie ojcostwa męża matki), ponadto 

mogłyby upłynąć 6-miesięczne terminy do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 

 

 


