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Ur. w 1987 r., na Lubelszczyźnie; magister prawa; w chwili obecnej doktorant prawa na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II w Lublinie; współpracownik: z Ka-
tedrą Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 
KUL Jana Pawła II w Lublinie; z Zakładem Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej Wyż-
szej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; z organizacjami 
pozarządowymi pożytku publicznego; autor wielu publikacji naukowych, wystąpień i organiza-
tor konferencji naukowych; aplikant adwokacki przy ORA w Lublinie; zainteresowania badawcze 
oscylują wokół prawa cywilnego, rzeczowego oraz prawa spółdzielczego.

Wstęp
Mater semper certa est, to pierwsza cześć 

znanej prawniczej sentencji łacińskiej, 
według której matka zawsze jest pewna, 
macierzyństwa nie trzeba dowodzić. Stan 
taki nie budzi większych wątpliwości. 
Treść pozostałej części dotyczy domnie-
mania prawnego ojca dziecka w sytuacji, 
gdy potomstwo jest pozamałżeńskie, 
wówczas ojcem jest mężczyzna, z którym 
matka pozostaje w związku małżeńskim1. 
Niniejsze opracowanie będzie poświęcone 
sytuacji prawnej ojca dziecka w kontek-
ście zaprzeczenia ojcostwa, terminu oraz 
kręgu podmiotów, które mogą wystąpić 
z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. 
Ustawodawca w przypadku zaprzecze-
nia ojcostwa pominą kwestie dotyczącą 
roszczeń przysługujących mężowi wobec 

żony, który został niewłaściwie uznany 
za ojca ich dziecka na podstawie jedynie 
twierdzeń kobiety oraz domniemania po-
chodzenia dziecka od męża matki w przy-
padku, gdy prawdziwym biologicznym 
ojcem jest inny mężczyzna, a mąż matki 
żył w błędnym przeświadczeniu, że jest 
ojcem dziecka. Problem dotyczy miedzy 
innymi kwestii: iż po upływie terminu do 
zaprzeczenia ojcostwa uprawnienie takie 
nieobwarowane terminem posiada tylko 
prokurator, który działając niejednokrot-
nie w interesie dobra dziecka odmawia 
wniesienia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa, w przypadku, gdy mężczy-
zna - domniemany ojciec dowiedział się 
po upływie wyznaczonego terminu do 
zaprzeczenia ojcostwa, że nie jest biolo-
gicznym ojcem dziecka. Nie ma również 

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA  
PO UPŁYWIE TERMINU

1 Fragment prawnej definicji rodziców znajdującej się w Kodeksie Justyniana (II, 4, 5): Mater 

semper certa est, etiamsi uolgo conceperit, pater uero is est, quem nuptiae demonstrant - tożsamość 

matki jest zawsze pewna, nawet jeśli potomstwo jest pozamałżeńskie, ojcem zaś jest ten, z kim 

matka pozostaje w związku małżeńskim.
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„Mater semper certa est,  
etiamsi uolgo conceperit, pater uero is est,  

quem nuptiae demonstrant”
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2 Dział Ia, rozdział I, oddział 2, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

Dz.U.1964.9.59. Dalej jako: k.r.o.
3 J. Zatorska, Komentarz do zmiany art.62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej 

przez Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1431, Lex 2011.
4 Zgodnie z art. 85 k.r.o „§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka 

nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem 

się dziecka. § 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być pod-

stawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest 

bardziej prawdopodobne”.
5 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2009, s. 180.

żadnej odpowiedzialności ani przymusu 
prawnego stosowanego wobec matki, 
która, fałszywie twierdzi, w przypadku 
wątpliwości, kto jest ojcem biologicznym 
dziecka. 

1. Domniemanie ojcostWa 
Kwestia zaprzeczenia ojcostwa jest 

regulowana przez przepisy kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego2. Zaprzeczenie 
ojcostwa polega na wykazaniu, że oso-
ba prawnie uznawana za ojca dziecka – 
w rzeczywistości nim nie jest. Polski pra-
wodawca założył istnienie domniemania 
prawnego ojcostwa, polegające na tym, 
iż uznaje sie, że prawnym ojcem dziec-
ka jest maż matki. Przesłanki wskazane 
przez ustawodawcę w zakresie ustale-
nia pochodzenia dziecka od określonego 
mężczyzny można podzielić na dwie gru-
py. Sytuacje, w której dziecko urodziło 
się w czasie trwania małżeństwa lub jest 
dzieckiem pozamałżeńskim. In principio 
ojcostwo zostaje ustalone na postawie 
domniemania pochodzenia dziecka od 
męża matki, w drugiej zaś poprzez uzna-
nie ojcostwa przez mężczyznę, od które-
go dziecko pochodzi, lub poprzez sądowe 
ustalenie ojcostwa3. 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opie-
kuńczym w przypadku dziecka małżeń-
skiego domniemywa się, że ojcem dziec-
ka jest mąż matki (art. 62 § 1 i 2 k.r.o.), 
natomiast w odniesieniu do dziecka po-

zamałżeńskiego fundamentem ustale-
nia domniemania ojcostwa jest sytuacja 
współżycia cielesnego mężczyzny z mat-
ką dziecka w okresie koncepcyjnym (art. 
85 k.r.o.)4. 

Są to domniemania prawne wzruszal-
ne (praesumptiones iuris tantum). W myśl 
zasady niepodzielności stanu cywilnego, 
ustalenie ojcostwa biologicznego ojca 
dziecka (art. 72-86 k.r.o.) jest dopuszczal-
ne jedynie po wcześniejszym obaleniu 
domniemania ojcostwa męża matki (art. 
62 § 3, art. 63-71 k.r.o.). Zgodnie z powyż-
szym człowiek nie może mieć jednocze-
śnie dwóch ojców5. Dlatego też ustale-
nie pochodzenia dziecka od określonego 
mężczyzny jest ważnym aspektem do 
prawidłowego funkcjonowania rodziny 
w dzisiejszym świecie. 

Źródłem domniemania pochodze-
nia dziecka od męża matki jest urodze-
nie dziecka przez kobietę pozostającą 
w związku małżeńskim lub kobietę, któ-
ra urodziła dziecko przed upływem 300 
dni od ustania lub unieważnienia mał-
żeństwa. Regułę tę potwierdza łacińska 
sentencja, zgodnie, z którą: pater est quem 
nuptiae demonstrant, według której ojcem 
jest ten, kogo wskazuje małżeństwo. Do-
mniemanie takie zapewnia pełną stabili-
zację statusu prawnego małżonków oraz 
dziecka. Niezbędną przesłanką ustalenia 
ojcostwa jest więź małżeńska istniejąca 
miedzy matką dziecka, a domniemanym 
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ojcem oraz fakt urodzenia dziecka6. Wy-
łączone jest domniemanie pochodzenia 
dziecka od męża matki w sytuacji orze-
czenia separacji przez sąd, pomimo iż 
separacja nie powoduje ustania małżeń-
stwa. W przypadku separowanych mał-
żonków mąż matki może uznać ojcostwo 
dziecka urodzonego w czasie trwania 
separacji, jeżeli jest jego biologicznym 
ojcem7. Punktem wyjścia dla określenia 
pochodzenia dziecka jest macierzyństwo 
określonej kobiety, które z kolei stanowi 
niezbędną przesłankę domniemania oj-
costwa danego mężczyzny. W typowej 
sytuacji, gdy dziecko urodzi się w mał-
żeństwie, dokonuje się tego na podstawie 
domniemania pochodzenia dziecka od 
męża matki. Domniemanie to może być 
jednak podważone w postępowaniu o za-
przeczenie ojcostwa. 

Zdarzają sie przypadki, kiedy ojciec 
prawny nie jest ojcem biologicznym 
dziecka i wówczas prawne domnie-
manie może zostać obalone tylko na 
wniosek powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa. Celem procesu o zaprzecze-
nie ojcostwa nie jest ustalenie ojco-
stwa biologicznego męża matki, lecz 
obalenie ustawowego domniemania, że 
dziecko od niego pochodzi. Wzruszenie 
domniemania nie może nastąpić ubocz-
nie przy rozstrzyganiu innej sprawy, 
np. rozwodowej, alimentacyjnej, spad-
kowej itd.8. Konstrukcja domniemane-
go ojcostwa przedstawiona wcześniej 
rodzi jednak istotne problemy, gdy bio-
logicznym ojcem dziecka okazuje się 
być ktoś inny niż mąż matki. W takiej 
sytuacji ustawodawca zostawia furtkę. 
Mąż matki, matka oraz dziecko, po doj-
ściu do pełnoletniości, mogą wytoczyć 

powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. 
Należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to 
jedyna droga (poza wyjątkiem omówio-
nym w dalszej części) do obalenia do-
mniemania z art. 62 k.r.o. Do chwili pra-
womocnego zakończenia postępowania 
o zaprzeczenie ojcostwa mąż matki jest 
jedynym i prawowitym ojcem dziecka. 

Problem pojawia się w sytuacji, gdy 
dziecko urodzi się w okresie 300 dni od 
ustania lub unieważnienia małżeństwa, 
a jego matka pozostaje już w nowym 
związku małżeńskim. W tej sytuacji 
następuje zbieg domniemań, które roz-
wiązuje ustawodawca w art. 62 § 2 k.r.o. 
zakładając, iż w powyższej sytuacji 
bardziej prawdopodobne jest ojcostwo 
drugiego męża matki. Szczególnym 
przypadkiem występującym w związku 
ze stosowaniem prawa jest sytuacja po-
legająca na tym, iż biologicznym ojcem 
dziecka będzie pierwszy mąż matki, 
który nie uznał ojcostwa jeszcze przed 
urodzeniem się dziecka w trakcie dru-
giego związku małżeńskiego, ponieważ 
może on uznać ojcostwo na zasadach 
ogólnych dopiero po prawomocnym 
zaprzeczeniu ojcostwa drugiego męża. 
Zgodnie z literaturą przedmiotu, za-
przeczenie ojcostwa drugiego męża 
nie wiąże się z przyjęciem domniema-
nia ojcostwa pierwszego męża. Należy 
również zwrócić uwagę, iż w procesie 
o zaprzeczenie ojcostwa, pierwszemu 
mężowi jak również i jego spadkobier-
com nie przysługuje uprawnienie do 
zaprzeczenia ojcostwa drugiego męż-
czyzny. W sytuacji, gdy ojcostwo zosta-
nie prawomocnie zaprzeczone, podmio-
ty te nie posiadają również możliwości 
wszcząć.
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9 Orzeczenie SN z dnia 24 maja 1966 r.,…
10 T. Smyczyński, Prawo rodzinne.., s. 187; S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 

1980, s. 156.
11 K. Pietrzykowski (w:) J. Gajga, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Ko-

deks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 678,
12 Zob. A. Szpunar, Skutki wyroku uwzględniającego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, Palestra 

1989, z. 2; J. Winiarz, Zaprzeczenie ojcostwa i jego następstwa prawne, Annales Univ. M. Curie-Skło-

dowska 1982, nr 29

2. obalenie Domniemania.
Domniemanie przedstawione powyżej 

dotyczące pochodzenia dziecka od męża 
matki może być jedynie obalone na sku-
tek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
(art. 62  § 3 k.r.o.). Możliwe są również 
przypadki, iż wzruszenie domniemania 
może nastąpić w związku z inną toczącą 
się sprawą lub przy rozstrzyganiu innej 
sprawy, np. rozwodowej, alimentacyjnej, 
spadkowej itd.9. Jednocześnie sytuacji ta-
kiej nie może zastąpić ugoda sądowa lub 
zgodne oświadczenia małżonków. Nale-
ży wykazać, że mąż matki nie jest ojcem 
dziecka (art. 67 k.r.o.)

Zgodnie z poglądem T. Smyczyńskie-
go „prawomocny wyrok obalający do-
mniemanie ojcostwa męża matki ma 
charakter deklaratywny w zakresie sta-
nu cywilnego, nie tworzy on nowego 
stosunku prawno rodzinnego, lecz tylko 
stwierdza, że stosunek rodzicielski mie-
dzy dzieckiem a mężem matki nigdy nie 
istniał (skuteczność ex tunc). W związku 
z powyższym władza rodzicielska usta-
je z mocą wsteczną, przy założeniu, że 
czynności prawne przedstawiciela usta-
wowego dziecka zachowują skuteczność 
również po zaprzeczeniu ojcostwa nie 
tylko ze względu na bezpieczeństwo ob-
rotu, lecz także ze względu na skutecz-
ność samego domniemania ojcostwa erga 
omnes”10. Odmiennie natomiast uważa K. 
Pietrzykowski, uznając, że „ustanie wła-
dzy rodzicielskiej następuje ze skutkiem 
ex nunc, tzn. od chwili uprawomocnienia 

się wyroku zaprzeczającego ojcostwo”11. 
Obalenie domniemania określone w art. 
62 k.r.o. może nastąpić w ściśle określo-
nych i nieodległych terminach zawitych, 
po przekroczeniu, których strony stosun-
ku prawno-rodzinnego tracą możliwość 
wytoczenia powództwo12.

3. terminy niezbęDne Do 
zaprzeczenia ojcostWa.

Artykuł 63 k.r.o. wskazuje na termin za-
wity, po przekroczeniu którego mąż mat-
ki traci możliwość wytoczenia tego po-
wództwa. Może on wytoczyć powództwo 
o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu 
miesięcy od chwili, w której dowiedział 
się o urodzeniu dziecka przez żonę (byłą 
żonę), ale nie później niż do osiągnięcia 
przez dziecko pełnoletniości. Przyjęcie tak 
krótkiego, sześciomiesięcznego terminu 
zawitego (prekluzyjnego) wynika z nada-
nia prymatu ochrony interesu dziecka. 
Przyjmuje się, że dziecko urodzone i wy-
chowujące się w związku małżeńskim ma 
prawo do bezpieczeństwa, niezbędnego 
dla prawidłowego ukształtowania jego 
osobowości. „Dlatego ustawodawca doko-
nał w art. 63 k.r.o. na jego korzyść wyboru 
między zasługującym na ochronę, co do 
zasady interesem ojca, którego obowiązki 
związane są zasadniczo z ojcostwem bio-
logicznym, a przedstawionym wyżej inte-
resem dziecka do wychowywania w natu-
ralnym niekwestionowanym środowisku 
rodzinnym. Roztrząsanie pochodzenia 
dziecka w kilka lat po urodzeniu, połączo-
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wem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeń-

stwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone 

tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa”.
16 Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 398/83, OSNC 1984, nr 9, poz. 160, z glosą Z. Gawli-

ka, OSP 1985, z. 4, poz. 101
17 Wyrok SN z dnia 1 października 1974 r., I CR 185/74, LEX nr 7594.
18 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej przez Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1431, 

Lex 2011.
19 Zob. glosę A. Świderskiej, NP 1982, nr 3-4, poz. 187 oraz J. Winiarza, OSP 1981, z. 7-8, poz. 129.

ne z agresją wobec niego i matki stanowi 
poważne nadużycie władzy rodzicielskiej 
uzasadniające najsurowsze rozstrzygnię-
cie pozbawiające rodzica tej władzy”13. 

Bieg 6-miesięcznego terminu rozpoczy-
na się w dniu powzięcia przez męża wia-
domości o urodzeniu dziecka przez jego 
żonę (byłą żonę). Początek terminu z art. 
63 k.r.o. liczy się od daty urodzenia dziec-
ka, także wtedy, gdy mąż matki wcześniej 
miał wiedzę o tym, że żona jest w ciąży14, 
a także bez względu na to, czy mąż matki 
dziecka był przekonany, że domniemanie 
z art. 62 k.r.o. przemawia za tym, iż nie 
jest on ojcem dziecka15. Sąd Najwyższy 
podkreślił, że „sama wiadomość mająca 
cechy wiarygodności” o ciąży żony z in-
nym mężczyzną nie jest jeszcze wiado-
mością o urodzeniu dziecka w rozumie-
niu art. 63 k.r.o. Uzyskanie przez męża 
od żony wiadomości, że jest ona w ciąży 
z innym mężczyzną, nakłada na męża 
obowiązek interesowania się w przyszło-
ści tym, czy i kiedy żona urodzi dziecko. 
Powzięta w tych okolicznościach wiado-
mość nie może być pomijana z punktu 
widzenia określenia daty powzięcia wia-

domości przez męża matki o urodzeniu 
przez żonę dziecka i zachowania terminu 
sześciomiesięcznego do zaprzeczenia oj-
costwa”16. O początku biegu omawianego 
terminu „decyduje fakt dowiedzenia się 
o urodzeniu dziecka, nie zaś o treści aktu 
jego urodzenia”17. Termin ten biegnie 
także wtedy, gdy mąż matki nie został 
ujawniony, jako ojciec w akcie urodzenia 
dziecka. Zawieszenie terminu sześciomie-
sięcznego dopuszczalne jest jedynie w sy-
tuacji, gdy z powodu siły wyższej wyto-
czenie powództwa było niemożliwe (por. 
art. 121 pkt. 4 k.c.)18

Wyrok zaprzeczający ojcostwo ma 
charakter deklaratywny i moc wstecz-
ną. Na skutek tego wyroku ustają więzi 
prawne z dzieckiem. Jak wskazał jednak 
SN w uchwale z dnia 22 lutego 1980 r.19, 
„były mąż matki nie może skutecznie 
żądać zwrotu kwot wyłożonych przed 
zaprzeczeniem ojcostwa na utrzymanie 
i wychowanie dziecka”. Mąż może jed-
nak „z chwilą prawomocnego obalenia 
domniemania jego ojcostwa w drodze za-
przeczenia ojcostwa żądać ustalenia, że 
jego obowiązek alimentacyjny ustał, co 
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ce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno 

być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy”.
23 J. Zatorska, Komentarz do art. 70 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX 2011.
24 Wyrok SN z dnia 27 lipca 1966 r., II CR 242/66, RPEiS 1967, nr 2, s. 285.

do świadczeń alimentacyjnych niespeł-
nionych do tej chwili”20. 

Tak jak zostało już wcześniej przed-
stawione, pierwszym podmiotem, który 
może wytoczyć w określonym czasie po-
wództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest 
mąż matki. Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy posługuje się pojęciem „mąż matki”, 
które nie jest jednak adekwatne w każdej 
sytuacji. Może się bowiem zdarzyć, że do-
mniemanie z art. 62 będzie przemawiało 
za ojcostwem byłego męża matki dziecka, 
wobec czego z żądaniem zaprzeczenia oj-
costwa będzie mógł wystąpić ten mężczy-
zna, a nie obecny mąż matki dziecka21. 

Prawo do wniesienia powództwa o za-
przeczenie ojcostwa posiada również 
matka dziecka oraz samo dziecko. Termin 
wniesienia przez matkę powództwa wy-
nosi 6 miesięcy od dnia urodzenia dziec-
ka. Jest to termin zawity prawa material-
nego (art. 69 k.r.o). 

Zgodnie z art. 70 § 1 k.r.o.22 dziecko po 
dojściu do pełnoletniości może wytoczyć 
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
męża swojej matki, nie później jednak niż 
w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełno-
letniości. Pełnoletnim natomiast jest ten, 
kto ukończył lat osiemnaście, przy czym 
zawarcie małżeństwa przez osobę mało-
letnią czyni ja osobą pełnoletnią (art. 10 
k.c.)23. Trzyletni termin od osiągnięcia 
pełnoletniości liczy się od dnia zawar-
cia małżeństwa przez osobę małoletnią. 

Przyznanie dziecku samodzielnej legity-
macji czynnej w zakresie wniesienia po-
wództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest 
wynikiem traktowania tego uprawnienia, 
jako mającego charakter ściśle osobisty, 
dlatego też niedopuszczalne jest ustano-
wienie w tym celu kuratora dla małolet-
niego dziecka24. 

4. UpłyW terminU Do zaprzeczenia.
Zdarzają się sytuacje, gdy mąż matki 

dziecka zaczyna zasadnie podejrzewać, 
że nie jest ojcem po upływie 6 miesięcy 
od dnia pozyskania informacji o narodzi-
nach dziecka, a nawet po kilku czy kil-
kunastu latach. Rozwiązaniem w takiej 
sytuacji jest art. 86 k.r.o., który stanowi, 
że powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
może wytoczyć prokurator. Po upływie 
terminów przedstawionych powyżej po-
wództwo wytacza już tylko i wyłącznie 
prokurator są to, bowiem terminy usta-
wowe, nieprzywracalne. W przypadku, 
gdy jeżeli już powództwo udało się wyto-
czyć w terminie, samo obalenie domnie-
mania ojcostwa jest niezwykle trudne. Co 
do zasady, k.r.o. wymaga dowodu, iż jest 
niepodobieństwem, że mąż matki jest 
ojcem biologicznym dziecka. Prokura-
tor nie jest związany żadnym terminem 
na wytoczenie omawianego powództwa 
z jednym zastrzeżeniem wynikającym 
z brzmienia art. 71 k.r.o. a mianowicie, 
nie można skutecznie wytoczyć powódz-
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twa o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci 
dziecka25. Należy złożyć do prokuratury 
pismo (wniosek) o to, aby prokurator po-
wołując się na brzmienie art. 86 k.r.o. wy-
toczył powództwo o zaprzeczenie ojco-
stwa. Na ojcu spoczywa obowiązek prze-
konania organu prokuratury o celowości 
swoich twierdzeń. Prokurator wytaczając 
takie powództwo nie działa w imieniu 
domniemanego ojca dziecka ani go nie 
reprezentuje. Działa samodzielnie, jako 
organ stojący na straży przestrzegania 
prawa, który winien czuwać nad elimi-
nowaniem z obrotu prawnego sytuacji 
nie zgodnych z prawem czy stanem fak-
tycznym. Zgodnie bowiem z art. 7 k.p.c. 
prokurator może żądać wszczęcia sprawy 
w wypadkach przewidzianych w ustawie 
(m.in. art. 86 k.r.o.) jeżeli według jego oce-
ny wymaga tego ochrona praworządno-
ści, praw obywateli lub interesu społecz-
nego. W piśmie do prokuratury należy 
wskazać argumenty, które przemawiają 
za wytoczeniem powództwa z punktu 
widzenia zadań prokuratury i jej ustawo-
wej roli niż z punktu widzenia interesu 
domniemanego ojca. Bardzo ważny jest 
także interes dziecka, który wymaga, aby 
prawne pochodzenie było zgodne z po-
chodzeniem biologicznym. Ustawodawca 
nie przewidział instrumentów prawnych 
które spowodowałyby podjęcie działań 
przez prokuratora, który nie jest obowią-
zany do wystąpienia z takim wnioskiem. 
Prokurator samodzielnie decyduje o tym, 
czy wnieść powództwo. Jego decyzja (na-
desłana w odpowiedzi na wniosek o zło-
żenie pozwu) jest niezaskarżalna, jednak 
może być zmieniona. Ocena prokuratora, 
co do złożenia pozwu o zaprzeczenie ojco-
stwa uzależniona jest od okoliczności każ-
dej sprawy i ma na celu głównie ochronę 

dobra dziecka. Jeżeli zatem prawny ojciec 
dziecka płaci alimenty na dziecko, a jed-
nocześnie brak jest przesłanek do wska-
zania faktycznego ojca – oczekiwać nale-
ży odmownej decyzji. Zgodnie z ogólnie 
panującym poglądem w doktrynie prawa 
zadaniem prokuratury nie jest dążenie do 
wyjaśnienia faktycznego ojcostwa, lecz 
ochrona dobra dziecka. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że kwe-
stia dotycząca działań podejmowanych 
przez prokuratora nie jest regulowana 
przepisami i każdorazowo zależy od in-
dywidualnej oceny sprawy i jej okoliczno-
ści. Niesie za sobą poważne problemy na 
gruncie etyki moralności i prawa. Prawne 
pochodzenie niesie za sobą, bowiem da-
leko idące konsekwencje - jest przesłanką 
obowiązku alimentacyjnego, zasad dzie-
dziczenia itd. W piśmie należy uprawdo-
podobnić fakt, że dany mężczyzna – mąż 
matki dziecka, nie jest jego ojcem. Z prak-
tycznego punktu widzenia najlepszym 
tego sposobem jest dołączenie do pisma 
wyniku badań DNA przeprowadzonych 
prywatnie na żądanie domniemanego 
ojca. Teoretycznie, zatem rzecz ujmując 
ojciec biologiczny może wnioskować do 
prokuratora, aby ten wszczął postępo-
wanie o zaprzeczenie ojcostwa. Podjęcie 
przez prokuratora takiego postępowania 
zależy jednak wyłącznie od jego decyzji 
i nie jest ona w żaden sposób zaskarżalna. 
Praktyka pokazuje ponadto, że przypadki 
wszczęcia przez prokuratora takiego po-
stępowania są nader rzadkie. 

Ważną kwestią na gruncie zaprzecze-
nia ojcostwa i związanego z tym domnie-
mania jest sytuacja prawna ojca biolo-
gicznego. Uprawnienia do zaprzeczenia 
ojcostwa męża matki nie ma domniema-
ny ojciec biologiczny dziecka. W sytuacji 
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26 Zgodnie z treścią art. 72 § 1 k.r.o. „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”.
27 Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 1978 r. III CRN 56/78, nie publ.
28 Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2000 r., I CKN 564/98, LEX nr 50845:

braku woli ze strony matki, dziecka lub 
ojca niemożliwe jest by ojciec biologicz-
ny dziecka mógł wszcząć postępowanie 
o zaprzeczenie ojcostwa. Domniema-
ny ojciec nie może, bowiem skorzystać 
z innych dróg w dochodzeniu ojcostwa, 
czyli uznania dziecka i sądowego ustale-
nia ojcostwa. Wynika to wprost z treści 
art. 72 k.r.o.26. Potwierdził to również Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 19 kwiet-
nia 1978 r., który stwierdził, iż uznanie 
dziecka bądź ustalenie ojcostwa na mocy 
orzeczenia sądu, może nastąpić tylko 
wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, 
że ojcem dziecka jest mąż matki. Usta-
wodawca wysyła, więc wyraźny sygnał, 
iż w takim wypadku chroni istniejącą 
rodzinę, zostawiając dziecku możliwość 
poszukiwania ojca biologicznego po 
osiągnięciu pełnoletniości27.

Konkludując należy zgodzić się ze 
stwierdzeniem Sądu Najwyższego, iż 
„Dziecko urodzone i wychowujące się 
w związku małżeńskim ma prawo do 
bezpieczeństwa, niezbędnego dla prawi-
dłowego ukształtowania jego osobowości. 
Dlatego ustawodawca dokonał w art. 63 
k.r.o. na jego korzyść wyboru między za-
sługującym na ochronę co do zasady inte-
resem ojca, którego obowiązki związane 
są zasadniczo z ojcostwem biologicznym, 
a przedstawionym wyżej interesem dziec-
ka do wychowywania w naturalnym nie-
kwestionowanym środowisku rodzinnym. 
Roztrząsanie pochodzenia dziecka w kilka 
lat po urodzeniu, połączone z agresją wo-
bec niego i matki stanowi poważne nad-
użycie władzy rodzicielskiej uzasadniające 
najsurowsze rozstrzygnięcie pozbawiające 

rodzica tej władzy”28. Dlatego też, skut-
kiem zaprzeczenia ojcostwa jest ustanie 
wzajemnych praw i obowiązków pomię-
dzy ojcem, a dzieckiem. W szczególno-
ści dotyczy to władzy rodzicielskiej, na-
zwiska dziecka oraz wzajemnego prawa 
dziedziczenia. Zaprzeczenie ojcostwa 
jest materią dość skąplikowaną, która 
rodzi i będzie rodziła wielkie problemy 
w rodzinach.

streszczenie
Zaprzeczenie ojcostwa po upływie ter-

minów do zaprzeczenia jest niezwykle 
trudne. Niniejszy artykuł ma na celu uka-
zanie możliwości zaprzeczenia ojcostwa 
po upływie terminu. Uprawnienie takie 
posiada jedynie prokurator, który dzia-
łając w myśl zasady dobra dziecka nie-
jednokroć nie wszczyna postępowania. 
W artykule zostało opisane domniema-
nie pochodzenia dziecka od męża matki. 
Został wskazany krąg podmiotów mogą-
cych wnieść powództwo o zaprzeczenie 
ojcostwa. 

sUmmary
Denial of paternity after the deadlines 

for the denial is extremely difficult. This 
article aims to show the possibility of de-
nial of paternity after the deadline. Such 
permission is only the prosecutor, who, 
acting in accordance with the principle of 
good child does not initiate proceedings. 
The article described the presumption of 
the child from the mother’s husband. Was 
designated class of persons may bring an 
action for denial of paternity.
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