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1  SzerzejUstawa z 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zmian., cyt. 

dalej jako kro. Podanie w artykule przepisu prawnego, bez odesłania do aktu prawnego, z którego on 

pochodzi oznacza, że jest to przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2  Służy temu proces o zaprzeczenie ojcostwa. 
3  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 

innych ustaw - Dz. U. Nr 220, poz. 1431.
4  Zob. E. Olędzka, Ustalenie pochodzenia dziecka w świetle zmiany KRO z 6.11.2008r., MoP 2011, nr 

22, s. 1218. 

Ur. 10.02.1975r. w Nisku. W l. 1994 - 1999 studia dziennie z prawa UMCS w Lublinie. Praca ma-
gisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Nazara nt: „Forma czynności prawnej”. W 
l. 1999 – 2002 aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegua następnie sędzia Sądu 
Rejonowego w Tarnobrzegu. W l. 2007-2009 przewodniczącący Wydziału VIII Grodzkiego. Od 
1.03.2011r., sedzia w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Od r. 2008. pracownik WZPiNoG KUL 
w Stalowej Woli. Obecnie asystent w Katedrze Prawa Prywatnego W 2011 doktorat nt. „Forma 
pisemna oświadczenia woli w kodeksie spółek handlowych”. Zainteresowania prawnicze: prawo 
cywilne, w tym prawo handlowe. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego.

Wstęp
Uznanie ojcostwa jest jednym 

z trzech, przewidzianych w polskim 
prawie rodzinnym, sposobów ustalenia 
ojcostwa. Po myśli wszak art. 72§1 kro1, 
jeżeli nie zachodzi domniemanie, że oj-
cem dziecka jest mąż jego matki, albo 
gdy domniemanie takie zostało obalo-
ne2, ustalenie ojcostwa może nastąpić 
albo przez uznanie ojcostwa albo na 
mocy orzeczenia sądu. 

Nowelizacja kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, która weszła w życie 
13 czerwca 2009 r.3, a której celem było 
dostosowanie unormowań Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego dotyczących 
stosunków między rodzicami i dziećmi 
do zmienionego, zwłaszcza w ostatnim 
piętnastoleciu, społecznego i prawnego 

kontekstu stosowania przepisów kodek-
sowych, spośród instytucji odnoszących 
się do ojcostwa, w największym stopniu 
zmodyfikowała uznanie dziecka. Przede 
wszystkim pojęcie „uznanie dziecka” za-
stąpiła ona pojęciem „uznanie ojcostwa”. 
Ponadto jedynymi przepisami odnoszą-
cymi się do tej materii jurydycznej utrzy-
manymi w mocy zostały art. 72§1 i art. 
75 kr4. Dokonała też ona istotnej zmiany 
w zakresie wzruszenia złożonego przez 
mężczyznę oświadczenia o uznaniu się 
ojcem danego dziecka. Niektórym aspek-
tom tej właśnie problematyki poświęco-
ny będzie niniejszy artykuł. 

1. Uznanie ojcostWa
Przepisy odnoszące się do uzna-

nia ojcostwa zawarte są w art. 73-83 
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kro. Wskażmy poniżej tylko niektóre 
z nich relewantne z punktu widzenia 
przedmiotu niniejszego artykułu. I tak 
zgodnie z art. 73 § 1 uznanie ojcostwa 
następuje, gdy mężczyzna, od którego 
dziecko pochodzi, oświadczy przed kie-
rownikiem urzędu stanu cywilnego, 
że jest ojcem dziecka, a matka dziecka 
potwierdzi jednocześnie albo w ciągu 
trzech miesięcy od dnia oświadczenia 
mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten 
mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tak-
że przed sądem opiekuńczym, a za gra-
nicą również przed polskim konsulem 
lub osobą wyznaczoną do wykonywa-
nia funkcji konsula, jeżeli uznanie doty-
czy dziecka, którego oboje rodzice albo 
jedno z nich są obywatelami polskimi (§ 
art. 73 zd. 1). 

Art. 78 § 1 stanowi zaś, że mężczyzna, 
który uznał ojcostwo, może wytoczyć 
powództwo o ustalenie bezskuteczno-
ści uznania w terminie sześciu miesię-
cy od dnia, w którym dowiedział się, że 
dziecko od niego nie pochodzi. W razie 
uznania ojcostwa przed urodzeniem się 
dziecka już poczętego bieg tego termi-
nu nie może rozpocząć się przed uro-
dzeniem się dziecka.

Przepisy o ustaleniu bezskuteczności 
uznania ojcostwa stosuje się odpowied-
nio do matki dziecka, która potwierdzi-
ła ojcostwo (art. 79). 

Przepis art. 81 § 1 stanowi z kolei, 
że dziecko może żądać ustalenia bez-
skuteczności uznania ojcostwa, jeżeli 
uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. 
Z żądaniem tym dziecko może wystąpić 
po dojściu do pełnoletności, nie póź-
niej jednak niż w ciągu trzech lat od jej 
osiągnięcia (§2).

Z uwagi na ramy artykułu, w dalszej 
jego części skoncentrować chcę się nade 
wszystko nad sytuacją, gdy mężczyzna, 
który uznał ojcostwo chce je prawnie 
wzruszyć.

W doktrynie trafnie podnosi się, iż 
z tego, że zgodnie z art. 78 i nast. wzru-
szenie czynności prawnej uznania ojco-
stwa przez mężczyznę może nastąpić 
w zasadzie tylko na skutek powództwa 
o ustalenie bezskuteczności uznania oj-
costwa wynika w szczególności, iż: 
1) ustalenie bezskuteczności uznania 

ojcostwa nie może nastąpić w drodze 
pozasądowego oświadczenia zawie-
rającego uchylenie się od skutków 
oświadczenia woli o uznaniu ojco-
stwa albo o potwierdzeniu uznania,

2) ustalenia bezskuteczności uznania 
ojcostwa nie można dokonać w trybie 
ugody sądowej,

3) ustalenie bezskuteczności uznania 
ojcostwa nie może nastąpić na skutek 
zarzutu postawionego w innej spra-
wie albo ustaleń w uzasadnieniu za-
padłego w takiej sprawie wyroku,

4) do ustalenia bezskuteczności uzna-
nia ojcostwa właściwy jest wyłącznie 
tryb postępowania procesowego5.
Warto wskazać też w tym miejscu, że 

celem procesu o ustalenie bezskutecz-
ności uznania ojcostwa jest, inaczej niż 
poprzednio procesu o unieważnienie 
uznania dziecka, wykazanie w każdym 
wypadku - a więc niezależnie od tego, 
kto wytacza powództwo (mężczyzna, 
który uznał ojcostwo; matka dziecka, 
samo dziecko po podejściu do pełno-
letniości, czy wreszcie prokurator) - że 
dziecko nie pochodzi od mężczyzny, 
który dokonał uznania ojcostwa. Ciężar 
udowodnienia tej okoliczności zgodnie 

5  Zob. K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, 

Warszawa 2010, System Informacji Prawnej Legalis.
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z ogólną zasadą ei incumbit probatio qui 
dicit non qui negat (art. 6 kc) spoczywa 
na powodzie, jako stronie inicjującej 
proces (nemo iudex sine actore). Szcze-
gólne znaczenie mają w takim procesie 
dowody biologiczne, zwłaszcza dowód 
z badania DNA, pozwalający na, w za-
sadzie pewne, ustalenie pochodzenia 
dziecka od rodziców. 

2. MotyWy noWelizacji kro 
W zakresie Uznania ojcostWa 

W uzasadnieniu do projektu noweliza-
cji kro6 czytamy, że: „Współcześnie moż-
liwe jest pewne ustalenie, na podstawie 
badania genetycznego, pochodzenia 
dziecka od rodziców. Możliwość taka nie 
występowała w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy tworzono Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Już z tej przyczy-
ny zasadą powinno być obecnie oparcie 
prawnego stosunku rodzicielskiego (ma-
cierzyństwa, ojcostwa) na rzeczywistym 
związku biologicznym między dzieckiem 
a matką i ojcem. W sytuacjach typowych 
nie jest jednak celowe (z przyczyn spo-
łecznych, ekonomicznych, organizacyj-
nych) weryfikowanie istnienia biolo-
gicznej więzi pokrewieństwa w każdym 
przypadku, w szczególności, jeżeli praw-
dopodobieństwo jej istnienia jest bardzo 
wysokie, graniczące z pewnością. Dobro-
wolność przyjęcia wobec pozamałżeń-
skiego dziecka całokształtu obowiązków 
i uprawnień, wynikających z prawnego 
stosunku rodzicielskiego, stwarza do-
mniemanie, że – w sytuacjach typowych 
– motywem działania mężczyzny przyj-
mującego te obowiązki wobec dziec-
ka, którego nie urodziła jego żona, jest 
jego związek genetyczny z dzieckiem. 
Dlatego, obok ustalenia ojcostwa przez 
sąd, dopuszcza się dobrowolne ustale-

nie prawnego stosunku ojcostwa. Ce-
lowe jest jednak sformułowanie takich 
przesłanek jego skuteczności, które – na 
tyle, na ile jest to możliwe bez rutyno-
wego sprawdzenia, czy występują więzi 
genetyczne – w maksymalnym stopniu 
zapewniałyby ustalanie prawnego sto-
sunku rodzicielskiego zgodnie z rzeczy-
wistością. Zmiana koncepcji dobrowol-
nego ustalenia ojcostwa jest możliwa 
w związku z rozwojem nauk przyrodni-
czych (badania genetyczne) oraz pożąda-
na w celu dostosowania stanu prawne-
go do standardów międzynarodowych 
i spełnienia oczekiwań społecznych.

W projekcie proponuje się zastąpie-
nie dotychczasowej czynności prawnej 
uznania dziecka uznaniem ojcostwa. 
Uznanie ojcostwa w projekcie jest przy-
znaniem przez ojca przed wskazanym 
organem państwowym (kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego, sądem opie-
kuńczym) faktu, że określone dziecko 
od niego pochodzi. Uznanie ojcostwa 
zostało potraktowane jako „akt wiedzy” 
obojga rodziców dziecka, przeświad-
czonych, że dziecko od nich pochodzi. 
Przesłanką konieczną prawnej donio-
słości uznania ojcostwa jest potwier-
dzenie przez matkę dziecka pochodze-
nia dziecka od mężczyzny przyznające-
go ojcostwo. Oświadczenie matki po-
twierdzającej ojcostwo nie będzie więc 
(tak jak w obecnym stanie prawnym) jej 
„zgodą” na uznanie. 

Konsekwencją traktowania uznania 
ojcostwa jako aktu wiedzy o pocho-
dzeniu dziecka od określonych osób, 
współuczestniczących w czynnościach 
koniecznych do uznania ojcostwa, jest 
bezskuteczność uznania ojcostwa, jeże-
li dziecko nie pochodzi od mężczyzny, 
który uznał ojcostwo.

6  Uzasadnienie to dostępne jest na stronie internetowej Sejmu RP – zob. www.sejm.gov. pl
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Kierownik USC według projektowanych 
przepisów nie jest biernym odbiorcą 
oświadczeń składających się na uznanie 
ojcostwa, ponieważ ocenia dopuszczal-
ność uznania, wyjaśnia zainteresowanym 
istotę uznania i różnicę między uznaniem 
a przysposobieniem (art. 73 § 2). Powinien 
upewnić się, czy osoby zamierzające zło-
żyć oświadczenia konieczne do uznania 
ojcostwa zrozumiały, że ich oświadczenia 
stanowią stwierdzenie faktu ojcostwa, 
który stanowi przesłankę konieczną dla 
uznania, a gdy ma wątpliwości co do 
pochodzenia dziecka od mężczyzny, ma 
obowiązek odmowy przyjęcia oświad-
czeń (art. 73 § 3). Powinno to skłonić 
zainteresowanych do przeprowadzenia 
badania genetycznego lub do odstąpienia 
od zamiaru uznania, gdy był on podjęty 
w złej wierze (w sytuacji gdy zaintereso-
wani wiedzieli, że dziecko nie pochodzi 
od mężczyzny, który zamierzał złożyć 
oświadczenie, że jest ojcem dziecka).

Skutkiem traktowania uznania ojco-
stwa jako „aktu wiedzy” o pochodze-
niu dziecka jest możliwość ustalenia 
jego bezskuteczności (poprzednio było 
unieważnienie uznania dziecka). Za-
równo mężczyzna, który uznał ojco-
stwo jak i matka, która je potwierdziła 
mogą wytoczyć powództwo o ustalenie 
bezskuteczności uznania w terminie 6 
miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli 
się, iż dziecko pochodzi od innej osoby. 
Wskazany termin oraz brak możliwo-
ści wytoczenia przywołanego powódz-
twa po śmierci dziecka stanowią wyraz 
kompromisu między zasadą ustalenia 
pochodzenia dziecka zgodnie z „praw-

dą genetyczną” a zasadą „ochrony do-
bra dziecka przez stabilizację ustalone-
go stanu cywilnego”. 

3. Uznanie ojcostWa  
jako ośWiadczenie Wiedzy

Jak już zostało to wyrażone na wstę-
pie, nowelizacja kro dokonana ustawą 
wymienioną na wstępie zastąpiła uzna-
nie pozamałżeńskiego dziecka przez 
mężczyznę (czyli mówiąc krócej – uzna-
nie dziecka) – uznaniem ojcostwa, co jest 
wynikiem zasady, że ojcostwo opiera 
się na rzeczywistym biologicznym po-
krewieństwie. Tym samym mężczyzna 
będący ojcem (biologicznym) ten fakt po-
twierdza, a więc uznaje swoje ojcostwo, 
a nie jak dotychczas uznaje dziecko „za 
swoje”7. Uznanie ojcostwa nie jest już 
zatem aktem woli, lecz aktem wiedzy 
obojga rodziców, przeświadczonych, 
że dziecko od nich pochodzi8 - mężczy-
zna oświadcza, że jest ojcem dziecka, 
a matka dziecka potwierdza, że ojcem jej 
dziecka jest określony mężczyzna. 

Podzielić należy pogląd, że de lege lata 
ze względu na to, że uznanie ojcostwa 
następuje w drodze złożenia oświad-
czenia wiedzy, a nie oświadczenia 
woli, nie można mówić o nieważności 
tego oświadczenia. Skądinąd mówienie 
w tym przypadku o jego bezskutecz-
ności też nie jest najlepszym rozwią-
zaniem skoro bezskuteczność (względ-
na/zawieszona) jest obok nieważności 
(bezwzględnej/względnej) również 
sankcją wadliwości czynności praw-
nych, której konstytutywnym elemen-
tem jest oświadczenie woli9.

7  Zob. A. Golec-Grzymek, Uwagi do nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6.11.2008r., MoP 

2009, nr 19, s. 1045. 
8  Zob. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji z 6.11.2008r., MoP 2009, nr 17, s. 928. 
9  Zob. np. G. Wolak, O pojęciach „czynność prawna” oraz „oświadczenie woli”. [w:] „Przegląd Prawno-

Ekonomiczny” KUL WZPiNoG. Stalowa Wola nr 8 (3/2009), s. 62-71. 



ARTICLES

152

10  Zob. A. Golec-Grzymek, Uwagi..., op.cit., s. 1046. 
11  Dz. U. z 1999 r. Nr 79, poz. 888. 
12  Tak A. Sylwestrzak [w:] Komentarz do art.78 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.64.9.59), [w:] 

H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.), M. Andrzejewski, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, A. Sylwe-

strzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX, 2010.

Regulacja zawarta w obecnym art. 78 
kro przewiduje więc pewne ułatwienia 
dowodowe, ponieważ na tle dotychczas 
obowiązującej normy art. 80 kro jedynie 
wystąpienie wady oświadczenia woli 
uprawniało do żądania unieważnienia 
uznania – sam fakt braku biologicznej 
więzi z dzieckiem nie wystarczał10. Jak 
podkreśla się w doktrynie, obowią-
zująca regulacja, sprzyjająca takiemu 
ustaleniu pochodzenia dziecka, w któ-
rym minimalizuje się ryzyko powstania 
rozbieżności między stanem prawnym 
a ojcostwem biologicznym, jest zgodna 
z art. 4 Europejskiej Konwencji o statu-
sie prawnym dziecka pozamałżeńskie-
go, sporządzonej w Strasburgu w dniu 
15.10.1975 r.11, zgodnie z którym „Do-
browolne uznanie ojcostwa nie może 
być przedmiotem sprzeciwu ani za-
skarżenia, chyba że prawo wewnętrzne 
przewiduje taką możliwość w przypad-
ku, gdy osoba, która chce uznać ojco-
stwo lub je uznała, nie jest biologicz-
nym ojcem dziecka”. Dawna regulacja 
obowiązująca w prawie polskim była 
niezgodna z tym przepisem, dlatego 
Polska, ratyfikując Konwencję, zgłosiła 
jednocześnie zastrzeżenie w trybie art. 
14 ust. 2 dotyczące niestosowania art. 
4. Stało się ono obecnie bezprzedmio-
towe, ponieważ zmienione przepisy 
w pełni odpowiadają art. 4 Konwencji. 

4. charakter praWny WyrokU 
Ustalającego bezskUteczność 
Ustalenia ojcostWa

W doktrynie brak jest jednolitości po-
glądów odnośnie do charakteru praw-

nego wyroku ustalającego bezskutecz-
ność uznania ojcostwa. Zdaniem więk-
szości doktryny wyrok ten ma charakter 
deklaratywny, ponieważ w wyniku roz-
patrzenia powództwa o ustalenie sąd 
potwierdza jedynie, że dziecko nie po-
chodzi od mężczyzny, który je uznał12. 
Wyrok taki zatem niczego nowego 
w sensie prawnym nie kreuje, potwier-
dza to co wynika z mocy prawa. W lite-
raturze podkreśla się różnice terminolo-
giczne pomiędzy regulacją samego aktu 
uznania, gdzie mowa jest o mężczyź-
nie, od którego dziecko pochodzi (art. 
73 i 74 k.r.o.), a przepisami dotyczącymi 
ustalenia bezskuteczności uznania (art. 
78, 80 i 82 k.r.o.), w których używane 
jest sformułowanie „mężczyzna, który 
uznał ojcostwo”. Wskazują one właśnie 
na istotę uznania jako trybu ustalenia 
ojcostwa zgodnie z prawdą genetyczną 
oraz ustalenia bezskuteczności uzna-
nia - jako podważenia skuteczności 
tego aktu w oparciu o jego niezgodność 
z rzeczywistością.

Zdaniem jednak K. Pietrzykowskiego 
rozważana zmiana stanu prawnego nie 
zmieniła charakteru zastosowanej sank-
cji. Uznanie ojcostwa przez mężczyznę, 
który nie jest biologicznym ojcem dziec-
ka, podobnie jak dawniej uznanie dziec-
ka przez mężczyznę, którego oświadcze-
nie woli było wadliwe (lub też wadliwa 
była zgoda matki dziecka lub przedsta-
wiciela ustawowego mężczyzny uznają-
cego), jest dotknięte sankcją względnej 
nieważności uznania ojcostwa. Autor 
ten podkreśla, że wspomniana wyżej 
zmiana nazwy zastosowanej sankcji jest 
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13  Skoro oświadczenie o uznaniu ojcostwa nie jest oświadczeniem woli, to nie można zgodzić się z 

tym autorem, że mamy tu do czynienia z nieważnością.
14  Inaczej dla porównania jest na gruncie bezwzględnej nieważności czynności prawnych. Za jedną z jej 

cech uważa się wszak to, iż na nieważność tę może powołać się w każdym czasie każda osoba zainteresowa-

na przez podniesienie zarzutu lub przez wytoczenie powództwa. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w dok-

trynie nie brak głosów, że cechy charakterystyczne tej sankcji wadliwości czynności prawnych są następujące: 

a) czynność bezwzględnie nieważna nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych od chwili jej dokonania 

(ab initio), b) owa bezskuteczność czynności prawnej następuje z mocy prawa (ex lege) bez potrzeby zajścia 

jakichkolwiek dalszych zdarzeń (np. oświadczeń woli czy orzeczeń sądu). W razie sporu co ważności czyn-

ności prawnej sąd wydaje orzeczenie li tylko deklaratoryjne, a nie konstytutywne. Dlatego zaliczenie do cech 

nieważności bezwzględnej innych cech niż w/w, w tym i tej odnoszącej się do nieograniczonej w czasie moż-

liwości sądowego ustalenia nieważności czynności prawnej budzi istotne wątpliwości części doktryny – zob. 

np. S. Sołtysiński, Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych, PPH 2006, nr 1, s. 5-6.
15  Takiemu przywróceniu podlegają wszak terminy procesowe (zob. art. 168 i nast. kpc). 
16  Apel.-Lubl. 1997, nr 4, poz. 23. 

wyjątkowo niefortunna. Bezskuteczność 
występuje w dwóch postaciach, miano-
wicie bezskuteczności względnej (np. 
art. 59 oraz 527 i nast. kc) i bezskutecz-
ności zawieszonej (która w istocie jest 
nieważnością zawieszoną). Po co zatem 
jego zdaniem tworzyć kolejny rodzaj 
bezskuteczności, który w swej istocie 
jest również nieważnością13. Wg niego 
powództwo o ustalenie bezskuteczno-
ści uznania ojcostwa jest powództwem 
o ukształtowanie stosunku prawnego, 
a wyrok je uwzględniający ma charak-
ter konstytutywny. 

Za trafne uznać należy m.zd. pierwsze 
z zaprezentowanych stanowisk, choćby 
dlatego, że także w przypadku czyn-
ności prawnych (oświadczeń woli) na 
gruncie ich nieważności bezwzględnej, 
nie budzi wątpliwości, że domaganie się 
stwierdzenia tej nieważności następuje 
przez wytoczenie powództwa o usta-
lenie (także i w tych przypadkach, gdy 
ustawodawca wyjątkowo ograniczył 
czasowo dopuszczalność dochodzenia 
przed sądem takiego ustalenia). Ana-
logicznie powinno się zatem kwalifi-
kować sytuację z ustaleniem w wyroku 
bezskuteczności uznania ojcostwa. 

5. terMin do Wytoczenia 
poWództWa o Ustalenie 
bezskUteczności Uznania

Możliwość domagania się przez 
określonego mężczyznę ustalenia bez-
skuteczności dokonanego przez niego 
uznania ojcostwa nie jest nieograni-
czona w czasie. Nie jest zatem tak, że 
w każdym czasie możliwe będzie sku-
teczne wystąpienie do sądu z powódz-
twem o ustalenie bezskuteczności uzna-
nia14. Ograniczone jest ono sześciomie-
sięcznym terminem, liczonym od dnia, 
w którym dowiedział się on o tym, że 
dziecko nie pochodzi od niego. Zgodnie 
przyjmuje się w doktrynie, że termin 
z art. 78 §1 ma charakter terminu zawi-
tego prawa materialnego, wobec tego 
po jego upływie wygasa możliwość 
wytoczenia powództwa; taki charakter 
prawny tego terminu powoduje też, że 
nie ulega on przywróceniu przez sąd15. 
Jeśli idzie o judykaturę, to taki pogląd 
wyraził Sąd Apelacyjny w Lublinie 
w wyroku z dnia 23 kwietnia 1997 r., 
I ACa 89/9716. Dlatego w razie wniesie-
nia pozwu z przekroczeniem tego ter-
minu (nie dotyczy to prokuratora) po-
wództwo ulega oddaleniu, gdyż mamy 
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17  Zob. J. Ignaczewski Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. Art. 619–1136 KRO. 

Komentarz, Warszawa 2009, System Informacji Prawnej Legalis. 
18  Zob. J. Ignaczewski, op.cit. 
19  Zob. K. Pietrzykowski, op.cit. 

tu do czynienia z terminem material-
noprawnym, zachowanie którego jest 
przesłanką uwzględnienia zgłoszonego 
żądania. W przypadku przekroczenia 
w/w terminu powództwo może jednak 
wytoczyć prokurator, którego prawo 
wniesienia powództwa nie jest ograni-
czone terminem (art. 86). W ten sposób 
jednakże nie można szanować nieza-
chowania terminu przez mężczyznę, 
który uznał ojcostwo. Prokurator wyta-
cza bowiem powództwo, jeżeli w jego 
ocenie wymaga tego dobro dziecka lub 
ochrona interesu społecznego17.

Ustalenie dnia, w którym mężczyzna 
dowiedział się, że dziecko od niego nie 
pochodzi, może wywoływać istotne 
wątpliwości. Przyjąć należy, że w zasa-
dzie takie dowiedzenie się oznacza uzy-
skanie pozytywnej wiadomości o braku 
ojcostwa biologicznego. Na pojęcie to 
składają się dwa elementy: - obiektyw-
ny, którym jest fakt, że dziecko nie po-
chodzi od uznającego mężczyzny, - su-
biektywny, dotyczący dowiedzenia się 
o tym przez mężczyznę. 

Dowiedzenie się mężczyzny o tym, 
że nie jest ojcem dziecka, następuje 
w chwili, gdy powstaje u niego prze-
konanie w tym przedmiocie. Sama 
wątpliwość, czy przypuszczenie, jeśli 
nie są potwierdzone żadnym wiarygod-
nym źródłem, nie są wystarczające do 
rozpoczęcia biegu terminu sześciomie-
sięcznego. Sprawa jednak o tyle kom-
plikuje się, że uzyskanie takiej wiado-
mości często będzie wymagać przepro-
wadzenia dowodów biologicznych, do 
czego zwykle dochodzi dopiero w trak-
cie procesu o ustalenie bezskuteczności 

uznania ojcostwa. Możliwe jest jednak 
uzyskanie prywatnej opinii pozasądo-
wej z zakresu badań DNA, z której by 
wynikało, że mężczyzna, który uznał 
ojcostwo, nie jest ojcem dziecka18. Na-
leży jednak pamiętać o tym, że prywat-
ne ekspertyzy opracowane na zlecenie 
stron czy w toku procesu, czy jeszcze 
przed jego wszczęciem, należy trak-
tować w razie przyjęcia ich przez sąd 
orzekający jako wyjaśnienie stanowiące 
poparcie z uwzględnieniem wiadomo-
ści specjalnych stanowiska stron; w ta-
kiej sytuacji, jeżeli istotnie zachodzi po-
trzeba wyjaśnienia okoliczności sprawy 
z punktu widzenia wymagającego wia-
domości specjalnych, sąd powinien we-
dług zasad unormowanych w kodeksie 
postępowania cywilnego dopuścić do-
wód z opinii biegłego (tak SN w wyroku 
z 11.6.1974 r., II CR 260/74, niepubl.). 
Możliwe jest również dowiedzenie się 
przez mężczyznę np. o tym, że jest bez-
płodny albo o tym, że dziecko urodziło 
się w takim czasie, że jego ojcostwa jest 
wykluczone. Może też chodzić o uzy-
skanie stosownej wiadomości od matki 
dziecka czy też od jakiejkolwiek innej 
osoby, jeżeli jest to wiadomość na tyle 
wiarygodna, że mogła wywołać u męż-
czyzny przekonanie, iż nie jest on ojcem 
dziecka. W każdym zaś wypadku prze-
słanka dowiedzenia się przez mężczy-
znę, że dziecko od niego nie pochodzi, 
powinna być interpretowana in favorem 
impuberis oraz in favorem familiae19.

Jeżeli uznanie dotyczy dziecka po-
czętego, lecz jeszcze nieurodzonego 
(czyli tzw. nasciturusa), bieg terminu 
ulega zawieszeniu z mocy prawa do 
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20  Na gruncie art. 117 § 3 kc, obowiązującego do dnia 1.10.1990r. (paragraf ten został z tą datą uchylo-

ny przez art. 1 pkt 18 ustawy z 28.07.1990r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 55, poz. 321), a 

umożliwiającego nieuwzględnienie przez sąd upływu terminu przedawnienia, SN uznawał za niedopusz-

czalne jego stosowanie w drodze analogii w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa.

czasu urodzenia się dziecka. Nie bez 
racji podnosi się w literaturze, że takie 
rozwiązanie uzasadnione jest tym, iż 
wątpliwości co do pochodzenia dziecka 
mogą powstać dopiero po jego urodze-
niu, gdyż dopiero wtedy możliwe jest 
pewniejsze ustalenie prawdopodobnej 
daty poczęcia, czy też ujawnienie się 
cech fizycznych dziecka, wskazujących 
na to, że nie pochodzi od uznającego 
mężczyzny, itp.

Za niedopuszczalne uznać należy nie-
uwzględnienie przez sąd upływu termi-
nu do wniesienia powództwa o ustale-
nie bezskuteczności uznania ojcostwa 
z powołaniem się na art. 5 kc, regu-
lujący tzw. nadużycie prawa. Jest tak 
z dwóch względów. Po pierwsze dlate-
go, że inaczej niż przy przedawnieniu, 
sąd uwzględnia upływ terminu zawite-
go z urzędu, a nie na zarzut strony. Po 
drugie dlatego, że zasady współżycia 
społecznego z natury rzeczy nie mogą 
działać przeciwko postulatowi roz-
strzygania spraw ze stosunków między 
rodzicami i dziećmi zgodnie ze wspo-
mnianą już zasadą in favorem impuberis 
i in favorem familiae20. 

6. probleM złej Wiary Mężczyzny 
dokonUjącego Uznania ojcostWa

Z treści przepisu art. 78 kro nie wy-
nika wprost, czy zła wiara mężczyzny 
dokonującego uznania, polegająca na 
świadomości uznającego, że nie jest 
ojcem dziecka, wyłącza możliwość żą-
dania przez niego ustalenia bezskutecz-
ności tego aktu. W doktrynie wskazuje 
się, że możliwe są w tej kwestii dwa 
rozwiązania. 

Pierwsze - zakładające, że legityma-
cja do wytoczenia powództwa nie zale-
ży od tego, czy uznanie ojcostwa nastą-
piło w dobrej, czy w złej wierze, o ile 
tylko został zachowany termin sześcio-
miesięczny od dowiedzenia się przez 
mężczyznę o tym, że nie jest ojcem. 

Drugie - u którego podstaw leży za-
łożenie ochrony mężczyzny dokonują-
cego uznania w dobrej wierze, zakłada-
jące wyłączenie legitymacji po stronie 
mężczyzny, gdyby już w chwili uznania 
ojcostwa wiedział, że złożone oświad-
czenie nie odpowiada prawdzie. 

Jak podnosi się w literaturze, na ko-
rzyść pierwszej koncepcji przemawia 
z pewnością argument wskazujący na 
priorytetowe znaczenie ustalenia po-
chodzenia dziecka zgodnie z prawdą 
biologiczną, w zestawieniu z którym 
schodzi na drugi plan celowość sank-
cjonowania zachowania podmiotu skła-
dającego oświadczenie w złej wierze. 
Na tle drugiej koncepcji może bowiem 
powstać wątpliwość natury etycznej, 
wyrażająca się w pytaniu, czy stosowa-
nie takich ograniczeń byłoby właściwe 
w sferze najściślej osobistej, dotyczącej 
stanu cywilnego nie tylko osoby działa-
jącej w złej wierze, lecz również innej 
osoby - dziecka. Z kolei za drugim sta-
nowiskiem może przemawiać zawarte 
w treści tegoż przepisu sformułowanie 
„mężczyzna, który uznał ojcostwo”, co 
mogłoby wskazywać prima facie, że tyl-
ko dowiedzenie się przez mężczyznę po 
dokonanym uznaniu ojcostwa o tym, 
iż nie jest ojcem dziecka rodzi skutki 
prawne. A contrario dowiedzenie się 
przez niego o tym, że dziecko od niego 
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21  Zob. K. Pietrzykowski, op.cit. 
22  Zob. J. Ignaczewski, op.cit. 
23  Tak SN w postanowieniu z 14.12.1976 r., IV CZ 128/76, Legalis. 
24  Wprawdzie wskazany przepis odnosi się do unieważnienia uznania dziecka, jednakże z mocy art. 

7 ustawy z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. Nr 220, poz. 1431) ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o unieważnieniu uznania, 

należy przez to rozumieć ustalenie bezskuteczności uznania.

nie pochodzi, jeszcze przed uznaniem, 
powodować ma, że mężczyzna nie bę-
dzie mógł później podważyć skuteczno-
ści dokonanego aktu. Zwolennicy tego 
drugiego stanowiska uznają przy tym, 
że mężczyzna, któremu nie przysługi-
wałaby legitymacja do ustalenia bez-
skuteczności uznania z uwagi na złoże-
nie oświadczenia w złej wierze, mógłby 
zwrócić się o wytoczenie powództwa 
do prokuratora, który podejmowałby 
działania w tym kierunku, o ile uznałby, 
że wymaga tego dobro dziecka i ochro-
na interesu społecznego (art. 86)21.

Ustosunkowując się do tychże sporów 
doktrynalnym, jestem zdania, że uzna-
jąc za priorytetowy postulat ustalenia 
pochodzenia dziecka zgodnie z prawdą 
biologiczną („genetyczną”), za prawidło-
wy uznać należy pogląd, że legitymacja 
do wytoczenia powództwa nie zależy 
od tego, czy uznanie ojcostwa nastąpiło 
w dobrej, czy w złej wierze, o ile tylko 
został zachowany termin sześciomie-
sięczny liczony od dowiedzenia się przez 
mężczyznę o tym, że nie jest ojcem. 
W tym kontekście warto wskazać na 
trafny pogląd J. Ignaczewskiego, który 
podnosi, że „jeśli mężczyzna już w chwi-
li składania oświadczenia wiedział, że 
nie jest ojcem dziecka, to czynność jest 
sprzeczna z ustawą. Ponieważ jednak na 
gruncie art. 78 § 1 KRO mamy do czynie-
nia z zamianą sankcji nieważności czyn-
ności na sankcję bezskuteczności uznania 
ojcostwa, dlatego też tak rozumiana zła 
wiara ojca nie prowadzi do bezwzględ-

nej nieważności uznania. Mężczyzna ten 
nie traci wówczas uprawnienia do żąda-
nia uznania bezskuteczności uznania oj-
costwa. Termin ten biegnie na ogólnych 
zasadach od chwili dowiedzenia się, że 
mężczyzna, który uznał ojcostwo, nie 
jest biologicznym ojcem. Jeżeli wiedział 
o tym już przed narodzinami dziecka, to 
bieg terminu rozpoczyna się z momen-
tem narodzin dziecka”22.

7. WłaściWość sądU
Rozpoznawanie sprawy o ustalenie 

bezskuteczności uznania ojcostwa należy 
obecnie do właściwości rzeczowej sądów 
rejonowych (art. 16 w zw. z art. 17 pkt 1 
kpc). Miejscowo właściwy jest sąd rejono-
wy, w którego okręgu pozwany ma miej-
sce zamieszkania (actor sequitur forum rei 
- art. 27 § 1 kpc). Właściwość przemien-
na w tych sprawach jest wyłączona23. 
W przypadku wniesienia pozwu do sądu 
miejscowo niewłaściwego, możliwe jest 
usunięcie tej niewłaściwości za pomocą 
umowy stron (art. 202 kpc). Dlatego po 
wniesieniu pozwu, niewłaściwość tę sąd 
powinien brać pod uwagę, jedynie na 
zarzut strony pozwanej, zgłoszony i na-
leżycie uzasadniony przed wdaniem się 
w spór co do istoty sprawy, a nie z urzędu. 
Postępowanie takie toczy się w trybie po-
stępowania odrębnego zastrzeżonego dla 
spraw ze stosunków między rodzicami 
a dziećmi (art. 453-458 kpc). Pozew podle-
ga opłacie stałej w wysokości 200 zł (art. 
27 pkt 5 ustawy z 28.07.2005r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych)24.
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8. legityMacja W procesie 
o Ustalenie bezskUteczności 
Uznania ojcostWa 

Na gruncie kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego legitymacja czynna (tzn. do tego, 
żeby być powodem, a więc stroną inicjują-
cą proces poprzez wytoczenie powództwa) 
w procesie o ustalenie bezskuteczności 
uznania ojcostwa przysługuje wyłącznie: 
1) mężczyźnie, który uznał ojcostwo 

(art. 78 § 1), 
2) matce dziecka (art. 78 § 1 w zw. z art. 79), 
3) dziecku po dojściu przez nie do peł-

noletności (art. 80 i 81), 
4) prokuratorowi (art. 86).

Z kolei biernie legitymowani (upraw-
nieni do posiadania statusu strony po-
zwanej) w tym procesie są: 
1) jeżeli powództwo wytacza mężczy-

zna, który uznał ojcostwo - matka 
i dziecko, a jeżeli matka nie żyje - 
dziecko (art. 82 § 1); 

2) jeżeli powództwo wytacza matka - 
dziecko i mężczyzna, który uznał oj-
costwo, a jeżeli mężczyzna nie żyje 
- dziecko (art. 82 § 2); 

3) jeżeli powództwo wytacza dziecko - 
matka i mężczyzna, który uznał dziec-
ko, jeżeli matka nie żyje - mężczyzna, 
który uznał dziecko, a jeżeli ten męż-
czyzna nie żyje - kurator ustanowio-
ny przez sąd opiekuńczy (art. 82 § 3); 

4) jeżeli powództwo wytacza prokurator 
- mężczyzna, który uznał dziecko, a je-
żeli ten nie żyje - kurator ustanowiony 
na jego miejsce, oraz dziecko i matka 
dziecka, jeżeli ta żyje; w razie uznania 
ojcostwa po śmierci dziecka prokura-
tor pozywa ustanowionego na miejsce 
dziecka kuratora (art. 454 § 3 kpc).
Brak legitymacji w procesie a więc np. 

wytoczenie go przez babkę dziecka po-
wodować będzie oddalenie powództwa. 

9. skUtki praWne WyrokU 
Ustalającego bezskUteczność 
Uznania

Skutki prawne, jakie wywołuje pra-
womocny wyrok ustalający bezsku-
teczność uznania ojcostwa, dzieli się 
w doktrynie na: 
1) skutki w zakresie stosunku prawne-

go ojcostwa, 
2) skutki w zakresie władzy rodziciel-

skiej, stosunków alimentacyjnych 
i dziedziczenia,

3) skutki dotyczące nazwiska dziecka, 
4) skutki dotyczące miejsca zamieszka-

nia, 
5) skutki dotyczące aktu urodzenia 

dziecka25.
Ad. 1. Zacznijmy od tego, że skutkiem 

ustalenia bezskuteczności uznania oj-
costwa będzie zerwanie wszelkich wię-
zów prawnych, łączących mężczyznę, 
który dokonał uznania, z dzieckiem. 
Po uprawomocnieniu się wyroku usta-
lającego bezskuteczność uznania ojco-
stwa prawny stosunek ojcostwa, łączą-
cy dotychczas określonego mężczyznę 
i dziecko, uchodzi w świetle prawa za 
nieistniejący od chwili urodzenia się 
dziecka (skutek ex tunc). Ojciec dziecka 
staje się nieznany, dopuszczalne sta-
je się więc ustalenie ojcostwa innego 
mężczyzny, czy to przez uznanie, czy 
to przez wyrok sądowy ustalający ojco-
stwo (art. 72). 

Ad. 2. Kolejnym następstwem ustalenia 
bezskuteczności uznania ojcostwa w sto-
sunku do dziecka pozostającego pod wła-
dzą rodzicielską jest jej ustanie. Ustanie 
władzy rodzicielskiej następuje jednak 
ze skutkiem ex nunc, a nie ex tunc tzn. 
od chwili uprawomocnienia się wyroku 
ustalającego bezskuteczność uznania oj-
costwa. Czynności, podjęte przez dotych-
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czasowych rodziców w charakterze przed-
stawicieli ustawowych dziecka, pozostają 
zatem w mocy również po prawomocnym 
unieważnieniu uznania ojcostwa. Z chwi-
lą uprawomocnienia się wyroku ustala-
jącego bezskuteczność uznania ojcostwa 
wygasają w sposób oczywisty wzajemne 
obowiązki alimentacyjne między osoba-
mi, których więzy pokrewieństwa zostały 
tym wyrokiem przerwane. 

Prawomocne ustalenie bezskuteczno-
ści uznania ojcostwa powoduje wyłą-
czenie ze skutkiem ex tunc dziedzicze-
nia po sobie osób, które do chwili tego 
ustalenia były uważane za strony sto-
sunku rodzicielskiego. Jeżeli stwierdze-
nie nabycia spadku poprzedza w czasie 
uprawomocnienie się wyroku ustalają-
cego bezskuteczność uznania ojcostwa, 
zainteresowanym spadkobiercom przy-
sługuje uprawnienie żądania uchylenia 
postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku w trybie art. 679 kpc. Potem 
mogą oni wytoczyć przeciwko dziecku 
powództwo określone w art. 1029 kc 
o wydanie całości lub części spadku. 

Ad. 3. Następstwem prawomocnego 
ustalenia bezskuteczności uznania ojco-
stwa jest utrata przez dziecko dotychcza-
sowego nazwiska ojca (art. 89 § 1). Dziecko 
nosić zatem będzie nazwisko matki z chwi-
li swego urodzenia (art. 89 § 3 zd. 1). 

Ad. 4. Z chwilą uprawomocnienia 
się wyroku unieważniającego uznanie 
miejscem zamieszkania dziecka staje 
się automatycznie miejsce zamiesz-
kania matki, bez względu na to, jakie 
miejsce zamieszkania miało dziecko 
uprzednio (art. 26 kc). 

Ad. 5. Wreszcie wyrok ustalający bez-
skuteczność uznania ojcostwa powodu-

je bezpośrednie skutki w zakresie aktu 
urodzenia dziecka bez potrzeby wsz-
czynania postępowania nieprocesowe-
go o sprostowanie lub unieważnienie 
aktu urodzenia dziecka w trybie art. 4 
ustawy z dnia 29 września 1986 r. Pra-
wo o aktach stanu cywilnego26. Zgod-
nie bowiem z jej art. 21 ust. 1, jeżeli po 
sporządzeniu aktu stanu cywilnego na-
stąpią zdarzenia, które mają wpływ na 
jego treść lub ważność, zmiany z nich 
wynikające wpisuje się do aktu w for-
mie wzmianki dodatkowej. Sąd przesyła 
do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego 
odpis prawomocnego orzeczenia, które 
stanowi podstawę wpisania wspomnia-
nej wzmianki (art. 21 ust. 2). Przepis art. 
21 tejże ustawy został uznane przez TK 
za zgodne z Konstytucją RP27. Zgodnie 
zaś z art. 45 Prawa o aktach stanu cywil-
nego, w razie ustalenia bezskuteczności 
uznania ojcostwa wpisuje się do aktu 
urodzenia wzmiankę dodatkową zawie-
rającą dane wymienione w art. 42 ust. 2 
(tj. jako imię ojca - imię wskazane przez 
przedstawiciela ustawowego dziecka, 
a w braku takiego wskazania - jedno 
z imion zwykle w kraju używanych oraz 
jako nazwisko ojca i jego nazwisko ro-
dowe - nazwisko matki z odpowiednią 
adnotacją w rubryce „Uwagi”); czynno-
ści takiej dokonuje się na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu28.

10. MożliWość oddalenia 
poWództWa o Ustalenie 
bezskUteczności Uznania ojcostWa  
W oparciU o art. 5 kc.

Rozważyć warto w tym miejscu jesz-
cze to, czy możliwe byłoby stosowanie 
art. 5 kc w sprawach o ustalenie bez-



ARTYKUŁY

159

29  Zob. T. Justyński, Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000, s. 242-243, K. Pie-

trzykowski, Zakres stosowania konstrukcji nadużycia prawa w sprawach o prawa stanu, SP 1988, nr 3, s. 

96-97, A. Szpunar, Stosowanie art. 5 kodeksu cywilnego w sprawach o prawa stanu, PiP 1981, nr 6, s. 55; 

inaczej B. Dobrzański, Glosa do uchwały SN (7) z 7.6.1971 r., III CZP 87/70, NP 1973, nr 4, s. 598. 
30  Zob. K. Pietrzykowski, op.cit. 
31  Zob. A. Sylwestrzak [w:] Komentarz do art.78 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.64.9.59), 

[w:] H. Dolecki  (red.), T. Sokołowski  (red.), M. Andrzejewski, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, A. 

Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX, 2010.

skuteczności uznania ojcostwa. Zda-
niem K. Pietrzykowskiego sprzeczność 
żądania pozwu z zasadami współży-
cia społecznego najczęściej nie wcho-
dzi w rachubę wtedy, gdy powództwo 
zostało wytoczone przez osobę legi-
tymowaną i w wyznaczonym dla niej 
terminie, chociaż szczególne okolicz-
ności konkretnej sprawy, raczej zresztą 
zupełnie wyjątkowo, mogłyby uzasad-
niać przeciwny wniosek. Jak wywodzi 
dalej ten autor wytoczenie powództwa 
przez prokuratora po wielu latach od 
chwili urodzenia się dziecka mogłoby 
być uznane za nadużycie prawa z po-
dobnych względów, jak w sprawach 
o zaprzeczenie macierzyństwa (art. 
62). Prokurator podejmuje decyzję 
o wszczęciu postępowania w sprawach 
o prawa stanu z reguły wtedy, gdy we-
dług jego oceny wymaga tego dobro 
dziecka lub ochrona interesu społecz-
nego (art. 86). Nie oznacza to jednak, 
że w razie wytoczenia takiego powódz-
twa jego oddalenie ze względu na zasa-
dy współżycia społecznego w ogóle nie 
mogłoby wchodzić w rachubę29. Uznaje 
on dlatego, że decyzja co do wszczęcia 
postępowania przez prokuratora nie 
może być wprawdzie kwestionowana 
przez sąd, jednakże ma on pełną swo-
bodę w zakresie oceny zasadności tego 
powództwa również z punktu widze-
nia klauzuli generalnej jaką są zasady 
współżycia społecznego30.

11. UnieWażnienie Uznania 
 przed noWelizacją kro.

Aktualna regulacja w zakresie wzru-
szenia skutków prawnych uznania 
ojcostwa istotnie różni się od wcze-
śniejszej, przewidującej unieważnie-
nie uznania dokonanego pod wpływem 
wady oświadczenia woli. Odpowiada-
ła ona koncepcji uznania dziecka jako 
oświadczenia woli mężczyzny składa-
nego za zgodą określonych podmiotów, 
pełniących funkcję kontrolną. Pociągała 
jednak za sobą ujemne skutki, m.in. ten, 
że mężczyzna uznający dziecko mógł 
podważyć dokonane uznanie w oparciu 
o błąd dotyczący okoliczności, na pod-
stawie których doszedł do przekonania 
o ojcostwie względem uznawanego 
dziecka (przesłanki rozumowania). Nie 
stanowiło natomiast podstawy do unie-
ważnienia uznania wykazanie przez 
niego błędu obejmującego samą tylko 
konkluzję, czyli pochodzenie uznanego 
dziecka. Wyrok unieważniający uzna-
nie dziecka miał przy tym charakter 
konstytutywny tzn. kreował nowy stan 
prawny31.

Poniżej dla zobrazowania, w jaki 
sposób można było wzruszyć uznanie 
dziecka w poprzednim stanie prawnym, 
warto wskazać orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego na gruncie art. 80 § 1 stano-
wiącego, że mężczyzna, który dziecko 
uznał, może w ciągu roku od daty uzna-
nia żądać jego unieważnienia z powodu 
wady swego oświadczenia woli.
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32  LEX nr 6160. 
33  Zob. orzecz. SN z dnia 8.10.1956 r., sygn. 4 CR 255/56; publ. PiP 1957, z. 7-8, str. 276. 
34  OSP 1968, nr 4, poz. 81. 
35  OSNC 1968, nr 4, poz. 69.
36  OSNC 1969, nr 10, poz. 186. 

I tak w wyroku z dnia 15 maja 1967 r., 
I CR 5/6732, SN przyjął, że kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy nie normuje odrębnie 
przyczyn nieważności bezwzględnej 
uznania, która sprawia, że uznanie nie 
może wywołać żadnych skutków praw-
nych i uważa się je za niebyłe. Takie 
przyczyny wynikają z ogólnych prze-
pisów normujących przesłanki ważno-
ści czynności prawnych, lub przesłan-
ki dopuszczalności uznania dziecka. 
Do takich przyczyn należy zaliczyć 
m.in. brak koniecznej formy uznania, 
brak zdolności do czynności prawnych 
uznającego, ustalone ojcostwo innego 
mężczyzny itp. Natomiast nie jest przy-
czyną bezwzględnej nieważności uznania 
samo przez się okoliczność, że uznający 
nie jest w rzeczywistości ojcem uznanego 
przez siebie dziecka. Wprawdzie zarów-
no w orzecznictwie jak i w doktrynie 
wypowiadany był pogląd, aktualny 
również pod rządem kro, iż przesłan-
ką bezwzględnej nieważności uznania 
może być również oczywista niezgod-
ność oświadczenia o uznaniu z rzeczy-
wistością33, to zdaniem SN odnosiło się 
to jednak wyłącznie do takich sytuacji, 
gdy stosunek ojcostwa pomiędzy uzna-
jącym a uznanym nie jest tylko mniej 
lub więcej wątpliwy, lecz w świetle za-
sad doświadczenia jest bez potrzeby 
sprawdzania dowodów oczywiście nie-
możliwy, jak to ma miejsce np. w wy-
padku, jeśli uznający jest tylko o kilka 
lat starszy od osoby uznanej 

W wyroku z dnia 28 czerwca 1967 r., 
II CR 87/6734, SN wyraził pogląd, że oko-
liczność, iż mężczyzna uznający dziec-

ko nie jest jego biologicznym ojcem, 
może stanowić przesłankę unieważnie-
nia uznania z samego prawa tylko wte-
dy, gdy wynika z samego aktu uznania. 
Mężczyzna, który dziecko uznał, może 
żądać unieważnienia uznania z powo-
du wady swego oświadczenia woli (art. 
80 § 1 k.r.o.), chociaż byłby biologicz-
nym ojcem dziecka.

W wyroku z dnia 15 sierpnia 1967 r., II 
CR 152/6735 przyjęto, że uznanie dziecka 
zawiera wadę oświadczenia woli (art. 
80 § 1 k.r.o.), jeżeli mężczyzna, uznając 
dziecko, był mylnie przekonany o tym, 
że urodziło się ono przedwcześnie, a po 
dokonaniu uznania dowiedział się, że 
dziecko urodziło się donoszone, co ozna-
cza, że data poczęcia dziecka przypada 
na okres, w którym nie utrzymywał 
z matką dziecka stosunków cielesnych.

W innym judykacie, a to wyroku 
z dnia 14 lutego 1969 r., I CR 570/6836 
SN uznał, że okoliczność, że mężczyzna, 
który uznał dziecko, nie jest jego biolo-
gicznym ojcem, nie powoduje z samego 
prawa nieważności uznania; okolicz-
ność ta może jedynie stanowić podsta-
wę unieważnienia uznania na żądanie 
osoby uprawnionej. Uprawnienie ta-
kie nie przysługuje mężczyźnie, który 
uznał nie swoje dziecko.

W uzasadnieniu tego orzeczenia SN 
podniósł, że:
- przyjęcie braku więzi biologicznej jako 

generalnej przyczyny unieważnienia 
uznania prowadziłoby zarówno do we-
wnętrznej sprzeczności, jak i do wyni-
ków nie dających się niczym uzasadnić. 
Należałoby bowiem przyjąć, że dziecko, 
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które zostało uznane, jako małoletnie 
(a zatem nie mogące mieć żadnego 
wpływu na uznanie) mogłoby żądać 
unieważnienia uznania tylko w ściśle 
określonym terminie, natomiast inne 
zainteresowane osoby, a więc także 
uznający, mogłyby z takim żądaniem 
wystąpić bez żadnego terminu, bo dla 
unieważnienia uznania na skutek żąda-
nia uznającego z takiej przyczyny usta-
wa żadnego terminu nie przewiduje. 
Rażąca niekonsekwencja i niesłuszność 
takiego unormowania byłyby oczywi-
ste. Doprowadziło to SN do wniosku, 
że jedyną i wyłączną przesłanką do żą-
dania unieważnienia uznania ze strony 
uznającego może być tylko wada tkwią-
ca w jego własnym oświadczeniu woli 
(art. 80 § 1 k.r.o.). 

- w sytuacji, gdy uznający żąda unie-
ważnienia uznania tylko z powo-
du braku węzła krwi, bo uznał nie 
swoje dziecko, nie można ustalenia 
stanu cywilnego dziecka poddawać 
fluktuacjom zależnym od stanowiska 
mężczyzny, który dziecko uznał, albo 
osoby, która wyraziła zgodę na uzna-
nie, gdyż ustawa traktuje uznanie 
dziecka i wyrażenie zgody na to jako 
czynności ostateczne i zezwala na ich 
kwestionowanie jedynie wtedy, gdy 
wola zainteresowanych osób została 
powzięta wadliwie. 
W uchwale 7 sędziów, mającej moc za-

sady prawnej, z dnia 6 października 1969 
r., III CZP 25/6937, SN stanął na stanowi-
sku, że mężczyzna, który uznał dziecko, 
nie może żądać unieważnienia uznania 
z powodu błędu na tej tylko podstawie, 
że ujawnione później cechy krwi wyłą-

czają możliwość jego ojcostwa. Jak pod-
niósł SN, za rozwiązaniem, że niezgod-
ność uznania z rzeczywistością powodu-
je jego bezwzględną nieważność (z mocy 
samego prawa), mógłby przemawiać ar-
gument prawdy obiektywnej, a w szcze-
gólności treść art. 72 k.r.o. w świetle 
którego uznanie ma ustalać rzeczywi-
sty stosunek ojcostwa, jednakże konse-
kwencją takiego stanowiska byłoby to, 
że okoliczność, iż uznający nie jest bio-
logicznym ojcem uznanego, wystarczała-
by sama przez się do obalenia uznania, 
dając zarazem uznającemu uprawnienia 
do takiego żądania na podstawie wy-
łącznie braku węzła krwi oraz możność 
dowodzenia wszystkimi środkami wyłą-
czającymi jego ojcostwo również wtedy, 
gdy świadomie i dobrowolnie uznał on 
cudze dziecko, a więc także wtedy, gdy 
w jego oświadczeniu o uznaniu nie było 
żadnych wad, co pozostawałoby w opo-
zycji do art. 80. 

W wyroku z dnia 2 marca 1970 r., II 
CR 646/6938, SN uznał, że obowiązują-
ce prawo nie daje żadnych podstaw do 
tezy, że okoliczność, iż uznający nie jest 
ojcem dziecka, powoduje bezwzględną 
nieważność uznania.

Z kolei w wyroku z dnia 14 lipca 1972 
r., I CR 203/7239 przyjęto, że w świetle 
art. 80 § 1 k.r.o. w sprawie o unieważ-
nienie uznania wszczętej na skutek 
powództwa mężczyzny, który dziecko 
uznał, badaniu podlega tylko zarzucana 
wada oświadczenia woli, nie bada się 
natomiast czy mężczyzna ten jest rze-
czywistym ojcem dziecka. 

W wyroku z dnia 17 maja 1974 r., II CR 
214/7440, SN uznał, że w procesie o unie-
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ważnienie uznania dziecka, wytoczo-
nym przez uznającego - odmiennie, niż 
w przypadku, gdy powodem jest samo 
dziecko (art. 81 § 1 k.r.o.) - okoliczność, 
czy mężczyzna, który uznał dziecko, 
jest jego biologicznym ojcem z reguły 
nie podlega badaniu i nie można tego 
procesu przekształcić w proces o usta-
lenie ojcostwa i rozważać czyje - w ra-
zie plurium concubentium - ojcostwo 
jest bardziej prawdopodobne. O błędzie 
w rozumieniu art. 84 i 86 k.c. można by 
mówić wtedy, gdyby np. matka dziecka 
przed jego uznaniem okazała uznają-
cemu zaświadczenie położnej stwier-
dzające, iż dziecko było wcześniakiem 
a zatem mogło pochodzić z obcowania 
matki z uznającym, podczas, gdy w rze-
czywistości płód był donoszony i matka 
dziecka w chwili rozpoczęcia pożycia 
z uznającym mężczyzną oczywiście 
była już w ciąży, albo gdy uznającemu 
okazano takie wyniki grupowego ba-
dania krwi dziecka i matki, które nie 
wykluczały jego ojcostwa, a później 
okazało się, że dowody te były fałszywe 
i prawidłowo przeprowadzony dowód 
z grupowego badania krwi wyklucza 
ojcostwo pozwanego.

W późniejszym wyroku z dnia 23 
maja 1978 r., IV CR 148/7841, SN stanął 
na stanowisku, że mężczyzna, który 
uznał dziecko, nie może żądać unieważ-
nienia uznania z powodu błędu na tej 
tylko podstawie, że ujawniona później 
jego bezpłodność wyłącza możliwość 
jego ojcostwa.

W wyroku z dnia 25 sierpnia 1981 
r., I CR 204/8142, przyjęto, że mylne 
przekonanie uznającego, że jest ojcem 
dziecka, w szczególności na tej podsta-

wie, że tylko on w okresie koncepcyj-
nym obcował cieleśnie z matką dziecka, 
stanowi o wadliwości - pod wpływem 
błędu - złożonego oświadczenia woli 
o uznaniu i tym samym podstawę po-
wództwa o unieważnienie uznania (art. 
80 § 1 kro w zw. z art. 84-86 kc). 

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Lu-
blinie z dnia 23 kwietnia 1997 r., I ACa 
89/9743, uznano, że wada oświadczenia 
woli w postaci błędu czy też nawet jego 
kwalifikowanej formy w postaci pod-
stępu stanowić może podstawę żądania 
unieważnienia uznania dziecka tylko 
w ciągu roku od daty uznania. Termin 
wynikający z art. 80 k.r.o. jest termi-
nem zawitym i nie może być przywró-
cony. Bezwzględna nieważność uznania 
dziecka zachodzi jedynie wtedy gdy 
w świetle obowiązującego prawa było 
ono w ogóle niedopuszczalne tj.:
- gdy składający oświadczenie woli nie 

miał zdolności do czynności praw-
nych z powodu ubezwłasnowolnienia 
całkowitego (art. 12 k.c.),

- gdy zachodziło domniemanie pocho-
dzenia dziecka z małżeństwa (art. 62 
k.r.o.),

- gdy zostało ustalone ojcostwo w dro-
dze orzeczenia sądowego (art. 72 
k.r.o.) 
W świetle powyższych judykatów 

widać wyraźnie, jak trudną sprawą na 
gruncie poprzedniego stanu prawnego 
było „anulowanie” skutków prawnych 
oświadczenia o uznaniu się ojcem da-
nego dziecka, nawet w sytuacji, gdy oj-
costwo prawne nie odpowiadało biolo-
gicznemu, o ile nie zostało udowodnio-
ne, iż uznanie dziecka dotknięte było 
wadą oświadczenia woli. 
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Należy podkreślić na koniec, że daw-
ne przepisy o unieważnieniu uznania 
dziecka będą nadal znajdowały zasto-
sowanie do uznania dziecka, które na-
stąpiło przed dniem wejścia w życie 
nowelizacji art. 78 k.r.o., czyli przed 
dniem 13 czerwca 2009 r.

zakończenie
Kończąc, nowelizację przepisów kro 

w zakresie uznania ojcostwa dziecka, 
należy ocenić zdecydowanie pozytyw-
nie. Rozwiązanie przyjęte na gruncie 
art. 78 jest wyrazem dobrego kompro-
misu między zasadą ustalenia ojcostwa 
zgodnie z „prawdą genetyczną” a zasa-
dą ochrony dobra dziecka przez stabili-
zację ustalonego stanu cywilnego. Służy 
temu na tyle krótki termin do wytocze-
nia powództwa o ustalenie bezskutecz-
ności uznania, by stanu niepewności 
co do stosunków rodzinnych nie utrzy-
mywać ponad uzasadnioną potrzebę 
i jednocześnie na tyle długi, by umoż-
liwić mężczyźnie złożenie stosownego 
powództwa, przy uwzględnieniu szcze-
gólnych okoliczności uniemożliwiają-
cych wszczęcie sprawy w terminie (art. 
64 i 65 w zw. z art. 78 § 2)44. Nadto słu-
ży temu brak możliwości wytoczenia 
tegoż powództwa po śmierci dziecka. 
Dobrym rozwiązaniem jest też wyklu-
czenie przez ustawodawcę w art. 72§ 
2 możliwości uznania ojcostwa, jeśli 

postępowanie o ustalenie ojcostwa jest 
w toku. Unormowanie takie ma na celu 
wyeliminowanie przypadków uznania 
ojcostwa w złej wierze, po to, by unie-
możliwić ustalenie przez sąd ojcostwa 
zgodnie z „prawdą genetyczną”45.

streszczenie
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2008, Nr 220, poz. 1431) 
wprowadziła do polskiego systemu pra-
wa, w miejsce uznania dziecka, będące-
go czynnością prawną, instytucję praw-
ną uznania ojcostwa, będącego oświad-
czeniem wiedzy. W artykule Autor 
omawia niektóre zagadnienia związane 
z ustaleniem jego bezskuteczności. 

sUMMary.
The ineffectiveness of recognition of pa-

ternity
Law of 6 November 2008 amend-

ments to the Family and Guardianship 
Code and certain other laws introduced 
into the Polish legal system in place to 
recognize the child, being a legal act, 
the institution of legal recognition of 
paternity, being a statement of knowl-
edge. In this article the author discuss-
es some problems connected with the 
ineffectiveness of its establishment. 

 

„przykazanie miłości bliźniego musimy odnieść do 

wszystkich. Mniejsza z tym, czy wierzą czy nie wierzą, czy 

nas kochają czy nie. Wszyscy mają prawo do naszej miłości”.
   (S. Wyszyński)


