Filiaţia
I. Filiaţia faţă de mamă
Filiaţia faţă de mamă rezultă din faptul naşterii. Ea se dovedeşte prin certificatul constatator al
naşterii.
Recunoaşterea filiaţiei
Dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de
stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi, mama poate recunoaşte pe copil. Recunoaşterea se poate
face fie prin declaraţie la serviciul de stare civilă, fie printr-un înscris autentic, fie prin testament. În nici
una din situaţii, recunoaşterea nu se poate revoca.
Acţiunea în justiţie a copilului pentru stabilireafiliaţiei faţă de mamă
Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului; ea poate fi pornită de
reprezentantul legal, în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicţie.
Dreptul de a porni acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă nu trece asupra moştenitorilor
copilului; ei pot continua acţiunea pornită de acesta. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă
poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame. Acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii
copilului.
Acţiunea în stabilirea maternităţii (cf. Noului Cod Civil)
În cazul în care, din orice motiv, dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul
constatator al naşterii ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certifica- tul
constatator al naşterii, filiaţia faţă de mamă se poate stabili printr-o acţiune în stabilirea maternităţii, în
cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de probă. Dacă însă copilul a de- cedat înainte de a
introduce acţiunea, moştenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului.
II. Filiaţia faţă de tată
Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Copilul născut după desfacerea, declararea
nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei, dacă a fost conceput în timpul
căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama să se fi recăsătorit.

Filiaţia faţă de tată (cf. Noului Cod Civil)
Filiaţia faţă de tatăl din căsătorie se stabileşte prin efectul prezumţiei de paternitate.
Filiaţia faţă de tatăl din afara căsătoriei se stabileşte prin recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească,
după caz.
Acţiunea în tăgăduirea paternităţii


Paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului.



Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic (cf.
NCC), precum şi de copil; moştenitorii pot continua acţiunea pornită de el.



Dacă soţul mamei este pus sub interdicţie, acţiunea va putea fi pornită de tutore, iar în lipsă, de
un curator numit de instanţa judecătorească (cf. NCC).



Acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen de şase luni de la data când tatăl a
cunoscut naşterea copilului.



În cazul în care, mai înainte de împlinirea acestui termen, tatăl a fost pus interdicţie, un nou
termen curge pentru tutore de la data când acesta a aflat despre naşterea copilului. Dacă
acţiunea nu a fost pornită de acesta, ea poate fi pornită de tată după ce i s-a ridicat interdicţia, în
termen de şase luni.



Tatăl biologic poate introduce acţiunea împotriva soţului mamei şi a copilului. Dacă aceştia sunt
decedaţi, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor (cf. NCC).

Recunoaşterea filiaţiei faţă de tată
Copilul conceput şi născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său; după moartea
copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenţi fireşti.
Recunoaşterea se face prin declaraţie depusă la serviciul de stare civilă, fie odată cu înregistrarea naşterii,
fie după această dată; recunoaşterea poate fi făcută şi prin înscris autentic sau testament. Recunoaşterea,
chiar făcută prin testament, nu se poate revoca.
Contestarea recunoaşterii filiaţiei

Recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată. Dacă
recunoaşterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenţii acestuia,
dovada paternităţii este în sarcina autoru- lui recunoaşterii sau a moştenitorilor săi.
Acţiunea în stabilirea paternităţii (cf. Noului Cod Civil)


Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele
lui de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal. Ea poate fi
pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii copilului, în condiţiile legii.



Acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsului tată.



Paternitatea se prezumă dacă se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu mama copilului în
perioada timpului legal al concepţiunii.



Prezumţia este înlăturată dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca el să îl fi conceput pe
copil.



Dreptul la acţiunea în stabilirea paternităţii nu se prescrie în timpul vieţii copilului.



Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la filiaţie este supusă
dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuţi
după intrarea lui în vigoare.

Timpul legal al concepţiunii
Timpul cuprins între a trei sutea şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al
concepţiunii. El se calculează zi cu zi.
Conform Noului Cod Civil, prin mijloace de probă ştiinţifice se poate face dovada concepţiunii copilului
într-o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut de lege sau chiar în afara acestui interval.
Posesia de stat (cf.Noului Cod Civil)
Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiaţie şi rudenie dintre copil şi familia din
care se pretinde că face parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări:
a) o persoană se comportă faţă de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creşterea şi educarea sa, iar
copilul se comportă faţă de această persoană ca fiind părintele său;
b) copilul este recunoscut de către familie, în societate şi, când este cazul, de către autorităţile publice,
ca fiind al per- soanei despre care se pretinde că este părintele său;

c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său.
Posesia de stat trebuie să fie continuă, paşnică, publică şi neechivocă.
Nicio persoană nu poate reclama o altă filiaţie faţă de mamă decât aceea ce rezultă din actul său de
naştere şi pos- esia de stat conformă cu acesta.
Nimeni nu poate contesta filiaţia faţă de mamă a persoa- nei care are o posesie de stat conformă cu
actul său de naştere. Cu toate acestea, dacă printr-o hotărâre judecătorească
s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă femeie
decât aceea care l-a născut, se poate face dovada adevăratei filiaţii cu orice mijloc de probă.

