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Wprowadzenie

I nspiracją do podjęcia rozważań na temat zasadności instytucji domniemania 
pochodzenia dziecka od męża matki w dobie powszechnej dostępności badań 
DNA stał się artykuł Klary Klinger (2014) pt. Myślałeś, że jesteś ojcem? Nic 

z tego, państwo wie lepiej, który ukazał się na łamach Gazety Prawnej. Tekst ten 
zawiera przykłady z praktyki jednej z prawniczek, które pokazują, z jakimi problema-
mi muszą mierzyć się zarówno biologiczni rodzice, jak i mężowie matek, by ustalić 
prawdę obiektywną w zakresie pochodzenia dziecka. Prawniczka ta rozważała za-
skarżenie ich w Trybunale Konstytucyjnym, gdyż jej zdaniem są wyrazem nierówno-
ści. Problemem jest zarówno istnienie samego domniemania, bardzo krótki termin na 
wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, jak i przesłanki 
wszczęcia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora. 

Rozwój nauk biologicznych, w szczególności genetyki, umożliwia obecnie nie-
malże stuprocentowe ustalenie pokrewieństwa pomiędzy osobami. Wydaje się w peł-
ni zasadne uwzględnienie tych osiągnięć przez ustawodawcę poprzez wprowadzenie 
stosownych zmian legislacyjnych. Dowód z badań DNA może znacznie usprawnić, 
a często wręcz umożliwić ustalanie ojcostwa. Wobec tego należałoby się zastano-
wić nad obecnym ratio legis regulacji w zakresie domniemania pochodzenia dziecka, 
które urodziło się po ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu albo orzeczeniu sepa-
racji. Mając na uwadze dążenie do ustalenia prawdy materialnej, celem której jest 
przyznanie jednemu mężczyźnie statusu zarówno ojca biologicznego, jak i prawnego, 
wydaje się, że wobec dostępności sposobu umożliwiającego w jednoznaczny sposób 
ustalenie lub zaprzeczenie istnienia stosunku pokrewieństwa regulacja ta ma charak-
ter archaiczny. System prawa nie powinien być hermetyczny, powinien ewoluować, 
uwzględniając rozwój medycyny, genetyki, techniki, informatyki i innych dziedzin, 
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dostosowując się w ten sposób do zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany te po-
trzebne są również na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego chociażby dlatego, 
że – jak słusznie zauważa Jacek Ignaczewski (2012, s. 23.) – „dzisiejsze pojmowanie 
rodziny i praw dziecka jest diametralnie różne od tego sprzed półwiecza”, gdy uchwa-
lono kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wydaje się, że objęcie domniemaniem pochodze-
nia od męża matki dziecka, które urodziło się po „zakończeniu” małżeństwa nie po-
zwala na realizację dwóch fundamentalnych praw dziecka: prawa do tożsamości oraz 
prawa do wychowania się w rodzinie. Chociaż dowód z badań DNA jest znany już 
od pewnego czasu, a obecnie powszechnie dostępny, ustawodawca nie dokonał kom-
pleksowych1 zmian legislacyjnych, które uwzględniałyby jego znaczenie w sprawach 
o sporne ojcostwo. „Prawo nie może stać w miejscu. Musi nadążać za życiem, a więc 
za postępem we wszystkich dziedzinach, aby nie stało się jego hamulcem” (Stoja-
nowska, 2000, s. 413). Obserwując rzeczywiste problemy rozwiedzionych matek, ich 
byłych mężów i nowych partnerów związane z możliwością ustalenia biologicznego 
ojcostwa, nasuwa się wniosek, że postulat ten wciąż nie został w pełni zrealizowany.

Pochodzenie dziecka małżeńskiego

Zgodnie z art. 62 §1 k.r.o. jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa 
albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, 
że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko 
urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Jeżeli natomiast dziecko 
urodziło się, co prawda przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia mał-
żeństwa, ale po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną, jest ono ob-
jęte domniemaniem pochodzenia od drugiego męża z wyłączeniem przypadku, gdy 
dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na 
którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki (art. 62§2 k.r.o.). Każde z tych domniemań 
może zostać obalone wyłącznie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (art. 
62§3 k.r.o.). Zgodnie z art. 67 k.r.o. przesłanką zaprzeczenia ojcostwa jest wykazanie, 
że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Ciężar udowodnienia tego faktu każdorazowo 
spoczywa na powodzie. Jak słusznie zauważa Maciej Domański (2019) w tym celu 
mogą zostać wykorzystane wszystkie dostępne dowody. Jednakże autor podkreśla, że 
w obecnym stanie prawnym de lege lata istnieje konieczność udowodnienia wprost 
nieistnienia ojcostwa biologicznego2, co jest możliwe w zasadzie wyłącznie przy wy-
korzystaniu dowodów biologicznych, w szczególności dowodu z badań DNA.

1 Częściowo uwzględniono znaczenie dowodu z badań DNA w ramach nowelizacji kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego dokonanego ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008 nr 220, poz. 1431.
2 W stanie prawnym sprzed 13.06.2009 r. wystarczyło wykazać niepodobieństwo, aby mąż matki mógł być 
ojcem dziecka.
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Instytucja domniemania pochodzenia dziecka od męża matki wywodzi się z pra-
wa rzymskiego, zgodnie z którym pater est quem nuptiae demonstrant. Zakładano 
wówczas, że jeżeli dziecko urodziło się w ważnym małżeństwie najwcześniej w 182 
dniu od jego zawarcia, a nie później niż w 300 dniu po jego rozwiązaniu, pochodzi 
od męża matki. Domniemanie to mogło zostać obalone za pomocą dowodu, że spło-
dzenie dziecka przez męża było niemożliwe (Osuchowski, 1988). Zarówno w czasach 
Cesarstwa Rzymskiego, jak i przez następne wieki uważano rodzinę, zapoczątkowaną 
formalnym zawarciem związku małżeńskiego przez kobietę i mężczyznę, za podsta-
wę funkcjonowania społeczeństwa. Ranga i znaczenie rodziny powodowały, że po-
strzegano ją jako najbardziej naturalne, zgodne z normami społecznymi i moralnymi 
„miejsce” poczęcia i narodzenia dziecka. Ponadto domniemanie prawne pozwalało 
ustalić przynależność dziecka do konkretnej rodziny w czasach, gdy nie były znane 
dowody biologiczne pozwalające na wykazanie pokrewieństwa. Obecnie, wobec dy-
namicznego rozwoju genetyki oraz coraz większej akceptacji społecznej dla związ-
ków nieformalnych, argumenty te, w opinii autorki, przestały być aktualne. W obec-
nym stanie prawnym ustawodawca nie wyznaczył (wzorem prawa rzymskiego) okresu 
minimalnego po zawarciu małżeństwa, który przemawiałby za stosowaniem domnie-
mania, np. 180 dni jako najkrótszy czas trwania ciąży, który pozwalałby przyjąć, że 
dziecko zostało poczęte w małżeństwie. Wydaje się, że w imię zasady trwałości mał-
żeństwa oraz realizacji prawa dziecka do wychowania się w rodzinie ustawodawca 
uznał za celowe objęcie domniemaniem wszystkie dzieci, które urodziły się w trak-
cie trwania małżeństwa, niezależnie od tego czy zostały poczęte w małżeństwie, czy 
też jeszcze przed jego zawarciem. Wprowadzenie tej zasady jest racjonalne i zasłu-
guje na pełną aprobatę. Albowiem dbałość o stabilne i trwałe środowisko rodzinne, 
w którym wychowuje się dziecko, uzasadnia w określonych sytuacjach przyznanie 
prymatu ojcostwu prawnemu nad biologicznym. Wobec powszechnie dostępnych ba-
dań genetycznych umożliwiających niemalże pewne ustalenie ojcostwa nie znajdu-
je natomiast, w ocenie autorki, uzasadnienia utrzymywanie instytucji domniemania 
prawnego pochodzenia dziecka od męża matki po unieważnieniu małżeństwa lub jego 
ustaniu przez rozwód oraz po orzeczeniu separacji. Jedyną sytuacją, w której zasadne 
wydaje się „rozciągnięcie” tego domniemania na okres po ustaniu małżeństwa jest 
śmierć męża matki, z wyłączeniem uznania za zmarłego (art. 29–32 k.c.).

Skoro małżeństwo przestaje istnieć na skutek rozwodu lub unieważnienia traci 
na aktualności argument dążenia do zapewnienia dziecku, które ma się narodzić, 
warunków rodzinnych, włączenia go do rodziny, którą jego matka założyła poprzez 
zawarcie małżeństwa z mężczyzną, chociażby ten nie był jego ojcem genetycznym. 
Wręcz przeciwnie, „rozciągnięcie” domniemania pochodzenia dziecka od męża matki 
na okres 300 dni od ustania lub unieważnienia ich małżeństwa w wielu przypadkach 
znacznie utrudnia i odwleka w czasie stworzenie mu pełnej, stabilnej i trwałej rodziny. 
Uniemożliwia bowiem, a przynajmniej „blokuje” na pewien czas, uznanie ojcostwa 
przez biologicznego ojca, z którym matka dziecka po rozwodzie lub unieważnieniu 
małżeństwa będzie chciała stworzyć rodzinę. Jeżeli bowiem dziecko, co do którego 
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powszechnie wiadomo, że pochodzi od nowego partnera matki, urodzi się zanim zdą-
żą oni zawrzeć związek małżeński (przed upływem 300 dni od ustania pierwszego 
małżeństwa) będzie wciąż objęte domniemaniem pochodzenia od pierwszego męża. 
Zgodnie bowiem z art. 72§1 k.r.o. uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa 
jest możliwe, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, 
albo gdy domniemanie takie zostało obalone. Problem staje się jeszcze bardziej aktu-
alny z uwagi na coraz bardziej popularne związki nieformalne. Po rozwodzie z pierw-
szym mężem matka dziecka może nie planować zawarcia związku małżeńskiego, lecz 
żyć z nowym partnerem w związku konkubenckim. O ile w pierwszym przypadku, 
przy sprzyjających okolicznościach i świadomości prawnej3 matki i biologicznego 
ojca dziecka, mają oni jakąkolwiek szansę „przenieść” domniemanie na drugiego 
męża (gdy zdążą zawrzeć małżeństwo zanim dziecko się urodzi), o tyle w drugim 
przypadku, jeśli termin porodu ustalony jest przed upływem 300 dni od ustania pierw-
szego małżeństwa, biologiczni rodzice nie mają w ogóle możliwości ustalenia prawdy 
materialnej bez udziału sądu. „Rozciągnięcie” domniemania pochodzenia dziecka od 
męża matki na określony czas po ustaniu małżeństwa budzi ponadto wątpliwości ze 
względu na to, że pozostaje ono w oczywistej sprzeczności z pozytywną przesłanką 
rozwodu i separacji, jaką jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wprowadzenie 
terminu 300 dni (jako najdłuższego czasu trwania ciąży4) od ustania lub unieważnie-
nia małżeństwa miało skutkować tym, że licząc wstecz od daty porodu okres kon-
cepcyjny przypadałby jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Jednakże w przypadku 
instytucji rozwodu założenie to w większości przypadków nie znajduje zastosowa-
nia. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem wyrażonym w Uchwale Pełnego Składu Izby 
Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r. „rozkład jest zupełny, gdy nie 
istnieje między małżonkami więź duchowa, fi zyczna ani gospodarcza […]. Natomiast 
nawet sporadyczne tylko stosunki fi zyczne między małżonkami z reguły będą wska-
zywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny” (I CO 5/55, Legalis nr 666407). 
Aby rozwód mógł zostać orzeczony kumulatywnie z przesłanką zupełności rozkładu 
pożycia małżeńskiego musi zaistnieć przesłanka trwałości (tzw. pozytywne przesłanki 
rozwodowe). Ustawodawca nie określił żadnego konkretnego okresu, którego upływ 
pozwalałby uznać, że zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego ma charakter trwały. 
Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez judykaturę przesłanka trwałości zostaje 
spełniona w sytuacji, gdy okoliczności konkretnej sprawy wskazują, że powrót mał-

3 Muszą po pierwsze wiedzieć, że po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego matki z pierwszym mężem 
powinni jak najszybciej zawrzeć małżeństwo, aby zdążyć przed porodem. Po drugie, muszą mieć świadomość, 
że art. 4 k.r.o. wyznacza miesięczny tempus deliberandi pomiędzy momentem złożenia kierownikowi urzędu 
stanu cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego 
małżeństwa a zawarciem małżeństwa. Po trzecie, powinni wiedzieć, że kierownik USC może zezwolić na zawar-
cie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy (np. ciąża).
4 Prawidłowy czas trwania ciąży to 280 dni liczony od pierwszego dnia ostatniego krwawienia miesiączkowego 
w cyklu 28 dniowym – za: Nowicka (2017). 
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żonków do wspólnego pożycia, zgodnie z doświadczeniem życiowym, nie nastąpi5. 
Jednakże Sąd Najwyższy w przywoływanym już orzeczeniu z dnia 28 maja 1955 r. 
(I CO 5/55, Legalis nr 666407) wyraził stanowisko, że wprawdzie pojedyncze zdarze-
nia mogą również powodować zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, to jed-
nak zazwyczaj jest on następstwem powtarzających się faktów albo faktów różnego 
rodzaju. Okres zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego wydłuża się ponadto o czas 
trwania postępowania rozwodowego. W 400 poddanym badaniu sprawom rozwodo-
wym rozpoznanym przez sądy I instancji w 2015 r. średni czas postępowania od zło-
żenia pozwu do wydania wyroku wynosił 6 miesięcy (Ostaszewski, Włodarczyk-Ma-
dejska, Joński, 2016). Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez judykatu-
rę 300-dniowy termin stosowania domniemania pochodzenia dziecka od męża matki 
zaczyna biec dopiero od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie 
od jego ogłoszenia. „Ustanie małżeństwa przez rozwód następuje dopiero z chwi-
lą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeżeli więc dziecko urodziło się po 
ogłoszeniu wyroku rozwodowego jego matki, lecz przed jego uprawomocnieniem się, 
to urodziło się w czasie trwania małżeństwa i ma za sobą domniemanie z art. 62 par. 
1 KRO. Podobnie rzecz się przedstawia, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku 
rozwodowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni” (I CR 355/67, Legalis 
nr 13266). Tym samym termin wydłuża się jeszcze co najmniej o trzy tygodnie6. Tak 
więc poczęcie dziecka jeszcze w czasie trwania małżeństwa staje się niemożliwe. 
Wydaje się, że podobnie będzie w przypadku unieważnienia małżeństwa. Co prawda 
wśród przesłanek unieważnienia małżeństwa (art. 10–16 k.r.o.) nie znalazł się zupeł-
ny rozkład pożycia małżeńskiego, ale można przyjąć, że skoro małżonkowie dążą 
do formalnego unieważnienia małżeństwa, to w okresie poprzedzającym wytoczenie 
powództwa z reguły nie utrzymują więzi fi zycznej. Analogicznie jak w przypadku 
rozwodu, termin 300 dni objętych domniemaniem zaczyna biec od następnego dnia 
po uprawomocnieniu się orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa, zgodnie z zasadą 
wyznaczoną przez art. 111 k.c. 

Racjonalny ustawodawca dostrzegł sytuację, w której sam fakt istnienia małżeń-
stwa nie uzasadnia objęcia urodzonego w trakcie jego trwania dziecka domniema-
niem pochodzenia od męża matki. Ma to miejsce w przypadku separacji małżonków. 
Zgodnie bowiem z art. 62 § 1 zd. 2 k.r.o. domniemania pochodzenia dziecka od męża 

5 Por. Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r., I CO 5/55, Legalis nr 
666407; Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 grudnia 1984 r. III CRN 272/84, Le-
galis nr 24516; Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 1998 r., I CKN 817/97, Legalis nr 336084.
6 Zgodnie z art. 363 § 1. Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek 
odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Strona może zgłosić wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowe-
go w terminie tygodniowym od ogłoszenia jego sentencji. Następnie ma dwa tygodnie na wniesienie apelacji. 
W przypadku, gdy nie wystąpi o uzasadnienie wyroku, termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia, w którym 
upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku (art. 369 §1 i 2 k.p.c.). Jeśli strona pozostaje bierna, wyrok upra-
womocni się z upływem tego terminu.
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matki nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia se-
paracji. Ratio legis tej regulacji jest założenie, że jeżeli małżonkowie faktycznie żyją 
w rozłączeniu, istnieje niewielka szansa, by mąż matki był ojcem dziecka. Mimo że 
separacja jako instytucja prawna nie zrywa węzła małżeńskiego, a jej głównym ce-
lem jest stworzenie małżonkom możliwości powrotu do wspólnego pożycia, ustawo-
dawca nie objął domniemaniem pochodzenia od męża matki dzieci, które urodziły 
się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. W pełni akceptując to rozwiązanie, 
wypada podkreślić, że skoro podstawowym celem instytucji domniemania pocho-
dzenia dziecka od męża matki uczyniono realizację jego prawa do wychowania się 
w rodzinie7, to w przypadku separacji małżonków jego ziszczenie się wydaje się bar-
dziej prawdopodobne (z chwilą zniesienia separacji), niż w przypadku ustania mał-
żeństwa przez rozwód lub jego unieważnienie. Mimo to jednak ustawodawca uczy-
nił separację wyjątkiem od zasady domniemania pochodzenia od męża matki dzieci 
urodzonych w trakcie trwania małżeństwa. Albowiem, mimo że separacja prawna 
nie zrywa węzła małżeńskiego, małżonkowie nie mają obowiązku współżycia (coha-
bitatio) (Piasecki, 2000). Ustawodawca nie nałożył też na małżonków pozostających 
w separacji obowiązku wzajemnej wierności. Piotr Kasprzyk (2003, s. 112–113) 
wskazuje, że może to „przy czynić się w pewnej mierze do tworzenia przez mał-
żonków żyjących w rozłączeniu związków pozamałżeńskich”, z których mogą ro-
dzić się dzieci. Dlatego też zasadne jest niestosowanie domniemania pochodzenia 
od męża matki w stosunku do dzieci urodzonych w trakcie separacji małżonków. 
W znaczący sposób upraszcza to ustalenie prawdy materialnej co do pochodzenia 
dziecka i pozwala na utożsamienie ojcostwa prawnego z ojcostwem biologicznym, 
a tym samym poznanie przez dziecko swojego pochodzenia. Ponadto czyni realnym 
realizację prawa dziecka do wychowania się w rodzinie w przypadkach pozostawa-
nia matki dziecka (będącej w separacji z mężem) w nieformalnym związku z jego 
biologicznym ojcem. Wątpliwość, analogicznie jak w przypadku rozwodu, budzi 
natomiast zasadność utrzymywania domniemana pochodzenia dziecka od męża mat-
ki przez okres 300 dni od orzeczenia separacji. Regulacja ta wydaje się niespójna 
w zakresie, w jakim określa termin, po upływie którego nie stosuje się domniemania 
pochodzenia dziecka od męża matki. Orzeczenie separacji nie zrywa węzła małżeń-
skiego, zatem dziecko niezależnie od momentu narodzin rodzi się w małżeństwie. 
Jakie więc znaczenie ma fakt, że zostało ono poczęte przed orzeczeniem separacji 
prawnej, skoro ostatecznie matka i jej mąż i tak żyją w rozłączeniu i nie tworzą 
dla niego rodzinnych warunków egzystencji. Wydaje się więc, że sytuacja faktyczna 
dziecka, które urodziło się przed upływem 300 dni od orzeczenia separacji nie różni 
się w zasadzie od sytuacji dziecka, które urodziło się po tym terminie. Zwłaszcza, 
że orzeczenie separacji warunkuje ziszczenie się pozytywnej przesłanki, którą jest 

7 Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r., SK 40/01, Legalis nr 55745; K 18/02, 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r., Legalis nr 56665.
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zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (art. 611§1 k.r.o.) rozumiany analogicznie jak 
przy instytucji rozwodu.

Jeszcze mniej zasadne z punktu widzenia realizacji prawa dziecka do poznania swo-
jego pochodzenia oraz wychowania się w rodzinie jest objęcie domniemaniem pocho-
dzenia dziecka od męża matki w przypadku uznania za zmarłego lub sądowego stwier-
dzenia zgonu, któregoś z małżonków (może to dotyczyć zarówno żony jak i męża) 
(Strzebińczyk, 2010: za Jakieła, fi le:///C:/Users/Dell/Downloads/PO3_05.pdf). Jak bo-
wiem słusznie zauważa Agata Jakieła, wydanie przez sąd tych orzeczeń nie gwarantuje, 
że zgon tych osób rzeczywiście nastąpił. Możliwe jest bowiem uchylenie powyższych 
postanowień w trybie art. 539–543 k.p.c. (Jakieła, fi le:///C:/Users/Dell/Downloads/
PO3_05.pdf). Fakt ten ma niebagatelne znaczenie dla stosowania instytucji domniema-
nia pochodzenia dziecka od męża matki. Słusznie zauważa Tadeusz Smyczyński (2003, 
s. 101), że „skoro sąd orzekł o uznaniu męża za zmarłego, to w normalnym biegu wyda-
rzeń małżonkowie nie pozostawali we wspólnym pożyciu i dziecko nie może pochodzić 
od zaginionego męża”. Tezę tę potwierdzają długie okresy, które muszą upłynąć od 
momentu ostatniej informacji o osobie zaginionej, aby można było uznać ją za zmar-
łą (art. 29–32 k.c.), uniemożliwiające poczęcie dziecka przed wydaniem stosownego 
orzeczenia. Analogicznie należy potraktować sytuację, w której uznana za zmarłą żona 
w okresie między stwierdzającym ten fakt orzeczeniem sądu a jego uchyleniem urodzi-
ła dziecko/dzieci. Ponadto, skoro małżonek od momentu zaginięcia do czasu uchyle-
nia postanowienia o uznaniu za zmarłego (może to być nawet kilkadziesiąt lat) nie był 
obecny w życiu dziecka, trudno mówić o wyższości stabilnych i prawidłowych relacji 
rodzinnych uzasadniających stosowanie domniemania prawnego. Domniemany ojciec 
z dzieckiem w ogóle się nie znają, natomiast z ojcem genetycznym może je w takich 
okolicznościach wiele łączyć, gdyż prawdopodobnie wychowywało się ono w rodzinie 
tworzonej przez nieformalny związek rodziców biologicznych.

Oczywiście, w każdym z powyższych przypadków domniemanie pochodzenia 
dziecka od pierwszego męża matki może zostać obalone na skutek wytoczenia powódz-
twa o zaprzeczenie jego ojcostwa. Jednakże nawet przy dobrej woli wszystkich osób, 
którym przysługuje w tym momencie legitymacja czynna do wytoczenia takiego po-
wództwa (mąż matki, matka, prokurator) proces utożsamienia ojcostwa biologicznego 
z ojcostwem prawnym znacznie się komplikuje, a na pewno wydłuża. Podkreślić nale-
ży, że biologicznemu ojcu legitymacja do wytoczenia powództwa nie przysługuje. Były 
mąż matki albo matka muszą bowiem najpierw wytoczyć powództwo o zaprzeczenie 
ojcostwa wynikającego z domniemania. Mają na to określony, stosunkowo krótki czas. 
Zgodnie z art. 63 k.r.o. mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez 
żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Matka może to 
zrobić w terminie sześciu miesięcy od urodzenia dziecka (art. 69 k.r.o.). W sytuacji, gdy 
terminy te upłyną, powództwo w tej sprawie może wytoczyć wyłącznie prokurator na 
podstawie art. 86 k.r.o. Krzysztof Pietrzykowski (Pietrzykowski, 2018b) podkreśla, że 
„pozycja prokuratora jako powoda jest samodzielna. Sąd może zatem uwzględnić po-
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wództwo wytoczone przez prokuratora, choćby zainteresowane osoby temu się sprzeci-
wiały. Wytaczając takie powództwo, prokurator realizuje bowiem nie cudze, lecz swoje 
prawo”. Oznacza to, że prokurator samodzielnie dokonuje oceny sytuacji w zakresie 
ochrony dobra dziecka i interesu społecznego8. Nie jest związany wnioskiem żadnej 
z osób, która ma interes prawny w ustaleniu prawdy genetycznej. Zgodzić się należy 
z Bartoszem Deskiewiczem (2007, s. 114), że podejmując decyzję o wystąpieniu z tego 
rodzaju powództwem, prokurator powinien zbadać, czy „ewentualne zaprzeczenie oj-
costwa nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji prawnej dziecka”. Przy czym autor pod-
kreśla, że prokurator nie powinien oceniać, że dana osoba bardziej niż inna zasługuje na 
miano rodzica. Przy podejmowaniu decyzji o wystąpieniu z powództwem nie powinien 
opierać się na takich okolicznościach, jak: aktualna sytuacja rodzinna i majątkowa męża 
matki, jego stosunki bądź konfl ikty z matką, stan zdrowia, ewentualne uzależnienia (De-
skiewicz, 2007, s. 114). Wobec tego mogą zdarzać się przypadki, w których niemożliwe 
będzie przyznanie ojcu biologicznemu statusu ojca prawnego, gdyż prokurator odmówi 
wytoczenia powództwa.

Sprawy o zaprzeczenie pochodzenia dziecka, zgodnie z art. 17 pkt. 1 k.p.c. nale-
żą do właściwości sądów rejonowych. Są prowadzone jako postępowanie odrębne 
w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi (art. 453–458 k.p.c.). W spra-
wach tych odpowiednio stosuje się art. 431 k.p.c., zgodnie z którym nie można oprzeć 
rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności fak-
tycznych. Musi zatem odbyć się postępowanie dowodowe, w ramach którego sąd 
nie jest zobowiązany ograniczać się wyłącznie do dowodów biologicznych. Mimo że 
Wanda Stojanowska (2003) podkreśla, iż dowody biologiczne stanowią fundament 
instytucji prawnych dotyczących spornego macierzyństwa i ojcostwa, obok nich ist-
nieją zdecydowanie słabsze dowody osobowe (z zeznań świadków i stron). Słusznie 
zauważa Maciej Domański (2019), że przepisy z zakresu postępowań w sprawach 
pomiędzy rodzicami a dziećmi nie przewidują żadnych ograniczeń dowodowych. 
W związku z czym możliwe jest dopuszczenie wszystkich dostępnych dowodów. 
O postępowaniu w zakresie zaprzeczenia ojcostwa zawiadamia się prokuratora, do-
ręczając mu odpis pozwu i zawiadamiając go o terminach rozprawy (art. 457 k.p.c.). 
Sławomir Krześ (2019) zwraca uwagę, że zawiadomienie to ma charakter obligato-
ryjny. Natomiast decyzja o wzięciu udziału w postępowaniu jest suwerenną decyzją 
prokuratora. Nawet niewstąpienie do sprawy nie skutkuje zaprzestaniem realizowa-
nia obowiązku zawiadamiania prokuratora o terminach rozpraw. Postępowania mogą 
więc być długie i skomplikowane. Dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia za-
przeczającego ojcostwu męża matki, jej partner – biologiczny ojciec dziecka może 
uznać swoje ojcostwo. Jak bowiem wskazuje Krzysztof Pietrzykowski (2018a), po-
wołując się na doktrynę i judykaturę:

8 Należy pamiętać, że oba te pojęcia są zwrotami niedookreślonymi, a tym samym umożliwiają indywidualną 
ocenę w konkretnej sprawie.
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„1. zaprzeczenie ojcostwa nie może nastąpić w drodze pozasądowego oświadczenia; 
sądowego zaprzeczenia ojcostwa nie może zastąpić nawet zgodne stanowisko 
obojga małżonków co do tego, że dziecko nie pochodzi od męża matki;

2. zaprzeczenia ojcostwa nie można dokonać w trybie ugody sądowej;
3. zaprzeczenie ojcostwa nie może nastąpić na skutek zarzutu postawionego w innej 

sprawie albo ustaleń w uzasadnieniu zapadłego w takiej sprawie wyroku; bez-
przedmiotowe jest zatem np. ustalenie w uzasadnieniu wyroku rozwodowego, że 
mąż matki dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa nie jest ojcem tego 
dziecka; ustalenie takie w szczególności nie uchyla domniemania pochodzenia 
dziecka od męża matki;

4. do zaprzeczenia ojcostwa właściwy jest wyłącznie tryb postępowania procesowego”.
Orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa pozostawia również istotny ślad w akcie 

urodzenia dziecka, albowiem zgodnie z art. 67 ust.1. ustawy prawo o aktach stanu 
cywilnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2224) w przypadku obalenia domniemania ojco-
stwa męża matki nowy akt urodzenia sporządza się wyłącznie w sytuacji, jeżeli sąd 
opiekuńczy tak postanowi. Jeżeli natomiast takie postanowienie nie zostanie wydane, 
to do dotychczasowego aktu urodzenia, w którym jako ojciec wpisany jest objęty do-
mniemaniem mąż matki, dołącza się tylko wzmiankę dodatkową w zakresie danych 
wynikających z orzeczenia sądu (art. 67 ust. 3 u.p.a.s.c.). Co nie jest bez znaczenia dla 
dalszego życia dziecka, jego emocji i stosunku do rodziców.

W pełni akceptując pogląd, że z punktu widzenia ochrony dobra dziecka zapewnie-
nie stabilnego, rodzinnego środowiska wychowawczego może okazać się ważniejsze 
niż ustalenie prawdy materialnej mającej na celu ustalenie biologicznego ojcostwa, 
wypada zastanowić się nad realizacją tej zasady w ramach instytucji domniemania 
pochodzenia dziecka od pierwszego męża matki po ustaniu małżeństwa przez rozwód 
lub uznaniu za zmarłego jednego z małżonków, jego unieważnieniu lub orzeczeniu 
separacji. Przedstawione argumenty oraz rozwój nauk przyrodniczych, pozwalają-
cych na niemal pewne ustalenie pochodzenia dziecka od konkretnego mężczyzny, 
uzasadniają pogląd, że art. 62§1 k.r.o. w zakresie, w jakim rozciąga domniemanie 
pochodzenia dziecka od męża matki na okres 300 dni od ustania lub unieważnienia 
małżeństwa w aktualnym brzmieniu ma charakter archaiczny. Znajdował on uzasad-
nienie w okresie, w którym nie było możliwości korzystania z dowodów biologicz-
nych, pozwalających ustalić pokrewieństwo między osobami. Wanda Stojanowska 
(2000, s. 9) stwierdza: „dotychczas mimo bezbłędnie prowadzonego procesu nie było 
pewności co do tego, że ustalony w wyroku ojciec prawny jest jednocześnie biolo-
gicznym”. Wówczas przyjęcie, że ojcem dziecka urodzonego w określonym okresie 
od ustania małżeństwa jest były mąż matki w pewnym sensie chroniło interes tego 
dziecka. Pozwalało przede wszystkim ustalić jego stan cywilny. Obecnie rozwój ge-
netyki pozwala w pełni realizować zasadę ustalania prawdy biologicznej, którą wy-
raża Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego (Dz.U. 
1999 nr 79, poz. 888). Dokument ten w art. 5 stanowi, że „w postępowaniu o ustalenie 
pochodzenia dziecka od ojca należy dopuścić dowody naukowe, które mogą pomóc 
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w ustaleniu lub wykluczeniu ojcostwa”. Wydaje się, że realizacja tej zasady na grun-
cie polskiego systemu prawa nabiera coraz większego znaczenia. W dniu 16 maja 
2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał, że „art. 70 § 1 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017, poz. 682) 
w zakresie, w jakim określa termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojco-
stwa męża matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziec-
ko o tym, że nie pochodzi od męża matki, jest niezgodny z art. 30 w związku z art. 47 
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” (SK 18/17, Legalis 
nr 1768511). Na tej podstawie przepis art. 70 § 1 k.r.o. z dniem 19 maja 2018 r. utracił 
moc w zakresie określenia terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojco-
stwa męża swojej matki przez dziecko po dojściu do pełnoletniości. Związanie tym 
terminem pozbawiało bowiem szans na ustalenie prawdy biologicznej dziecko, które 
dowiedziało się o swoim pochodzeniu po jego upływie. Wcześniej również regulacje 
dotyczące ustalania pochodzenia dziecka uznawane były za niezgodne z Konstytu-
cją9. Z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 29 stycznia 
2019 r. wydał wyrok, w którym uznał, że sądowy nakaz poddania się badaniu DNA 
w sprawie o ustalenie ojcostwa nie narusza art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, tj. prawa do poszanowania życia prywat-
nego i rodzinnego10. Polski system prawa nie zawiera regulacji, które obligowałyby 
do poddania się badaniom DNA na potrzeby postępowania dowodowego w sprawach 
o ustalenie pochodzenia dziecka. Zatem nie można nikogo zmusić do udostępnienia 
próbek materiału genetycznego umożliwiających przeprowadzenie tego dowodu11. 
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 22 lutego 2008 r. (V CSK 432/07) 
wyraził następujące stanowisko w tym zakresie: „Obecnie badania genetyczne stały 
się standardowym środkiem dowodowym, a ich dokonanie może nastąpić nie tylko 
na podstawie badania krwi, lecz także innych tkanek lub wydzielin. Nie oznacza to 
jednak, że zmienił się przez to ściśle osobisty charakter ustalanych cech. Należą one 
do informacji objętych ochroną przewidzianą w art. 51 Konstytucji, nie można więc 
przyjąć, aby do pobrania jakiegokolwiek materiału indywidualizującego genotyp mo-
gło dojść bez zgody osoby, której badanie takie dotyczy, tylko dlatego, że pobranie 
próbek materiału jest mniej inwazyjne, niż w wypadku pobrania krwi”. Sąd nie dys-
ponuje instrumentami umożliwiającymi zobligowanie strony do poddania się bada-

9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r. m SK 61/06, Legalis nr 83801, w którym TK uznał 
za niekonstytucyjny ówczesny art. 76 k.r.o. w zakresie, w jakim uniemożliwiał uznanie dziecka po jego śmierci, 
jeśli nie pozostawiło zstępnych; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., P 33/12, Legalis 
nr 740186, w którym TK orzekł, że art. 71 k.r.o. stanowiący, że zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne po 
śmierci dziecka jest niezgodny z Konstytucją RP i Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności.
10 Wyrok ETPC z 29.01.2019 r. w sprawie Mifsud przeciwko Malcie (skarga nr 62257/15), http://eutryb.blog-
spot.com/2019/01/, dostęp: 30.04.2019 r.
11 Szerzej na ten temat: Lach, Linkowska, Grzybowski (2010). 
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niu genetycznemu. Wobec braku zgody na ich przeprowadzenie musi rozstrzygnąć 
sprawę na podstawie innych dowodów, np. osobowych – zeznań świadków, których 
moc, co oczywiste, jest znacznie słabsza. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Sądu 
Najwyższego nieuzasadniona odmowa poddania się badaniu może niekorzystnie 
wpłynąć zarówno na rozstrzygnięcie sprawy o sporne ojcostwo, jak i na zakres wła-
dzy rodzicielskiej (jeżeli odmowa dotyczy pobrania próbek do badań od dziecka). 
Tezy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r. (II CKN 1140/00, Legalis 
nr 50332) są następujące:
„1. Przeszkody w przeprowadzeniu dowodu z badania krwi stawiane przez stronę ma-

jącą się poddać badaniu mogą być podstawą, opartego na domniemaniu faktycz-
nym, ustalenia sądu zgodnego z twierdzeniami strony przeciwnej.

2. W procesie o ustalenie ojcostwa, w którym dowód z badania DNA nie może być 
przeprowadzony, ponieważ matka nie zgadza się na pobranie krwi, domniemanie 
powyższe wywiedzione z mocy art. 233 § 2 KPC mogłoby stać się podstawą oba-
lenia domniemania wynikającego z art. 85 § 1 KRO, gdyby uzasadniało jednocze-
śnie wniosek o wyższym prawdopodobieństwie ojcostwa innego mężczyzny”. 
Wspomniane orzecznictwo dowodzi, że należy w jak największym stopniu umoż-

liwiać ustalanie prawdy genetycznej w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka. 
Trafnie zauważa Dorota Krekora-Zając (2014, s. 46), że „choć testy genetyczne nie 
są jedynym środkiem dowodowym w postępowaniach o ustalenie ojcostwa, to sta-
ły się niewątpliwie dowodem umożliwiającym dość obiektywne wykazanie pokre-
wieństwa”. Powinny więc być powszechnie wykorzystywane na potrzeby ustalania 
ojcostwa biologicznego. Wprowadzenie takiej możliwości wymaga jednak zmian 
zarówno na gruncie prawa materialnego, jak i procesowego. Zmiana regulacji prawa 
rodzinnego i opiekuńczego w zakresie instytucji domniemania pochodzenia dziec-
ka od męża matki, ograniczająca przypadki stosowania domniemania, jest bowiem 
możliwa i zasadna wyłącznie w sytuacji jednoczesnego wprowadzenia przepisów 
jednoznacznie regulujących przeprowadzanie i wykorzystywanie wyników badań ge-
netycznych. W aktualnym stanie prawnym nie ma w ogóle przepisów expressis verbis 
odnoszących się do tego rodzaju dowodów biologicznych. Jak wskazują Arkadiusz 
Lach, Katarzyna Linkowska, Tomasz Grzybowski (2010, s. 178–179), zgodnie ze sta-
nowiskiem doktryny powinno się do nich stosować odpowiednio regulacje dotyczące 
grupowego badania krwi (art. 305–307 k.p.c.). Autorzy, prowadząc dogłębną analizę 
regulacji kodeksu postępowania cywilnego wykazują, że nie w każdym przypadku 
odpowiednie stosowanie tych przepisów jest zasadne i możliwe. Brakuje również re-
gulacji stwierdzających status wyników badań DNA przeprowadzanych pozasądowo 
przez zainteresowane osoby. Analiza obecnego stanu prawnego skłoniła Autorów „do 
zgłoszenia postulatu uregulowania w prawie polskim dopuszczalności badań DNA 
w postępowaniu cywilnym oraz na zlecenie osób prywatnych” (Lach, Linkowska, 
Grzybowski, 2010, s. 182). 

Pozytywnym skutkiem wprowadzenia takiego rozwiązania byłoby przede wszyst-
kim uproszczenie ustalania ojcostwa biologicznego w przypadku dzieci, które urodzi-
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ły się po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji. Zna-
cząco wpłynęłoby także na odciążenie sądów rodzinnych, realnie zmniejszając liczbę 
postępowań o zaprzeczenie ojcostwa oraz ekonomikę postępowań w sprawach, które 
będą wymagały drogi sądowej przez obligatoryjne wykorzystanie dowodu z badań 
DNA. Należy zaznaczyć, że obecnie badania te i tak są niekiedy przeprowadzane na 
etapie przedsądowym, by przed wniesieniem powództwa sprawdzić istnienie pokre-
wieństwa mężczyzny z dzieckiem (Krekora-Zając, 2014, s. 43). Mimo że postulat 
wprowadzenia zmian legislacyjnych w związku z pozyskaniem nowoczesnego środka 
dowodowego w postaci badań DNA w sprawach sądowych dotyczących spornego oj-
costwa zgłaszała już 2000 r. Wanda Stojanowska (2000, s. 408), do tej pory nie doko-
nano kompleksowej rewizji przepisów prawa w tym zakresie. Rangę dowodu z badań 
DNA uwzględniono, co prawda, przy nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go w 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 220, poz. 1431), w szczególności poprzez zmianę prze-
słanki zaprzeczenia ojcostwa oraz w ramach instytucji uznania ojcostwa i ustalenia 
jego bezskuteczności, nie wpłynął on natomiast na kształt regulacji dotyczących do-
mniemania pochodzenia dziecka od męża matki, co w obecnej rzeczywistości znacz-
nie komplikuje sytuację w szczególności rozwiedzionych matek, ich byłych mężów 
i nowych partnerów – biologicznych ojców dzieci. Prowadzi też do obciążania sądów 
postępowaniami o zaprzeczenie ojcostwa, które w wielu przypadkach może być jed-
noznacznie stwierdzone na drodze pozasądowej przy wykorzystaniu badań DNA.

Zakończenie
 
Mając to na uwadze, zasadne wydaje się sformułowanie wniosku de lege ferenda 
o zmianę brzmienia art. 62§1 k.r.o. na: Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania 
małżeństwa albo przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa przez śmierć, z wyłą-
czeniem przypadków uznania za zmarłego, domniemuje się, że pochodzi ono od męża 
matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po orzeczeniu 
separacji. Jak bowiem zostało wykazane, przy obecnych możliwościach skorzysta-
nia z dowodu biologicznego z badań DNA pozwalającego na ustalenie ojcostwa oraz 
realną możliwość realizacji prawa dziecka do wychowania się w rodzinie i prawa do 
tożsamości, „rozciąganie” domniemania prawnego na okres po ustaniu małżeństwa 
przez rozwód, jego unieważnieniu oraz orzeczeniu separacji, jak też w przypadku 
uznania za zmarłego któregokolwiek z małżonków, nie jest zgodne z dobrem dziecka. 
Nawet bowiem jeżeli biologiczni rodzice tworzą związek nieformalny, co obecnie 
nierzadko ma miejsce, mogą mu z całą pewnością zapewnić rodzinne warunki eg-
zystencji. Stosowanie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki po ustaniu 
małżeństwa w obecnych realiach wydaje się zasadne wyłącznie w przypadku śmierci 
męża matki (poza orzeczeniem o uznaniu za zmarłego). Jest to jedyny przypadek, 
w którym dziecko urodzone przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa mogło 
być realnie poczęte w trakcie jego trwania. Naturalna jest więc potrzeba włączenia 
pogrobowca do tej rodziny. 
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PRESUMPTION OF THE CHILD’S ORIGIN FROM THE HUSBAND 
OF THE MOTHER WITHIN 300 DAYS OF MARRIAGE TERMINATION 
OR ANNULMENT, AND IN THE EVENT OF JUDICIAL SEPARATION 

– DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA REMARKS 

Abstract

The article is dedicated to the institution of the presumption of the child’s origin from the husband of 
the mother as one of three ways to determine the child’s origin from the father. In the opinion of the au-
thor, with the current availability of genetic tests (DNA), the regulation “extending” this presumption 
to children born after the termination or annulment of marriage, after the judicial separation and declar-
ing any of the parents to be deceased, does not implement the principle of protecting the good of the 
child and in particular his right to grow up in the family and the identity right. The current shape of the 
regulation of the Family and Guardianship Code regarding this presumption signifi cantly hinders, and 
certainly delays, the possibility of establishing biological paternity and granting the biological father 
the status of legal father, which is most desirable and justifi ed. The current legal status is not favorable 
either for the child, his biological father or his mother’s ex-husband. Taking into account the progress 
of genetics by the legislator and enabling the recognition of paternity on the basis of out-of-court DNA 
test results at any time of the child’s birth after the termination or annulment of his mother’s marriage 
by the genetic father, would signifi cantly improve the paternity determination procedure and relieve 
the courts. These changes are also of great importance in the context of family evolution and the grow-
ing acceptance of informal relationships in which children are born and raise.

Keywords: child, biological paternity, legal paternity, presumption of the child’s origin from the 
husband of the mother, DNA tests


