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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 22 maja 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego 

(druk nr 1176) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

z 26 listopada 2013 r. (sygn. akt P 33/12), wskutek którego art. 71 ustawy – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa nie było dopuszczalne po śmierci 

dziecka) utracił moc obowiązującą. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że „zdaniem Trybunału Konstytucyjnego 

na gruncie ukształtowanej konstytucyjnie (w art. 47 i art. 18 Konstytucji RP) ochrony 

rodzicielstwa należy wyprowadzić prawo do jego ochrony, sprowadzającej się przede 

wszystkim do ustalenia faktu rodzicielstwa, a więc prawa rodziców do ustalenia więzów 

pokrewieństwa z dzieckiem, zgodnie ze stanem rzeczywistym tak od strony pozytywnej 

(jako np. prawo mężczyzny do ustalenia pochodzenia swojego dziecka pozamałżeńskiego), 

jak również od strony negatywnej, dając możliwość zakwestionowania istnienia więzów 

pokrewieństwa. Nie kwestionując zasady, że dobro dziecka jest wartością konstytucyjną 

o szczególnym znaczeniu, którego ochrona może uzasadniać ograniczenie możliwości 

ustalenia rodzicielstwa biologicznego, Trybunał Konstytucyjny zauważył, że bezwzględna 

realizacja niezmieniania stanu cywilnego po śmierci człowieka, nie znajduje dodatkowego 

oparcia w konieczności ochrony dobra zmarłego dziecka, bowiem „zaprzeczenie ojcostwa 

nie narusza ukształtowanych więzi rodzinnych”. Co więcej Trybunał Konstytucyjny wskazał, 

że wprowadzone w art. 71 k.r.o. ograniczenie nie służy ochronie żadnych innych 
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uzasadnionych interesów. Rozpatrywane przepisy (art. 71 k.r.o. i art. 456 § 3 k.p.c.) naruszają 

zdaniem Trybunału Konstytucyjnego doniosłe wartości wynikające z art. 47 i art. 18 

Konstytucji RP, a mianowicie prawo mężczyzny do ustalenia rodzicielstwa zgodnie 

z rzeczywistością oraz dobro rodziny tworzonej przez matkę zmarłego dziecka oraz dobro 

rodziny jego domniemanego ojca, w imię poszanowania ustawowej wartości w postaci 

definitywnego ustalenia, wskutek śmierci dziecka, jego stanu rodzinnego i relacji 

majątkowych ze spadkobiercami. W rezultacie ograniczenie ustanowione w omawianych 

przepisach nie jest legitymowane koniecznością ochrony któregokolwiek z dóbr 

wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a zatem stanowią niezgodne z Konstytucją RP 

ograniczenie rodziców do ustalenia rodzicielstwa”. 

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany, które zapewniają 

możliwość ukończenia procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa 

oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także 

umożliwia ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka. 

W konsekwencji wprowadzanych regulacji w obszarze prawa materialnego, niezbędna 

stała się nowelizacja art. 454 Kodeksu postępowania cywilnego celem określenia sposobu 

procedowania sądu po śmierci dziecka w zależności od jego roli w procesie. Natomiast 

w związku z charakterem uprawnienia prokuratora do wytaczania powództwa po śmierci 

dziecka zaistniała konieczność zmiany art. 456 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie 

regulacji dotyczącej kierowania pozwu przeciwko kuratorowi w przypadku gdy dziecko 

nie żyje. 

Ponadto ustawa realizuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 

2014 r. (sygn. akt S 2/14), które sygnalizowało potrzebę wprowadzenia regulacji 

zapewniającej odpowiednio wysokie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka 

w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami. 

W myśl noweli kuratorem co do zasady będzie mógł zostać adwokat lub radca prawny 

(w postępowaniu karnym – obligatoryjnie), który ponadto będzie musiał wykazywać się 

szczególną znajomością spraw dotyczących dziecka lub ukończyć odpowiednie szkolenie. 

W określonych przypadkach kuratorem reprezentującym dziecko będzie mogła zostać 

ustanowiona osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze i wykazująca znajomość 

potrzeb dziecka, a jeśli szczególne okoliczności za tym przemawiają, także inna osoba 

nieposiadająca wyższego wykształcenia prawniczego.  
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Ustawa nakłada na kuratora obowiązki informacyjne wobec rodzica, który 

nie uczestniczy w postępowaniu a sprawuje pieczę nad dzieckiem, jak również obowiązek 

informowania samego dziecka o przebiegu sprawy. 

Jednocześnie przepisy ustawy określają, że o wynagrodzeniu kuratora reprezentującego 

dziecko i zwrocie poniesionych przez niego wydatków będzie orzekał ten sąd lub organ 

państwowy przed którym dziecko jest reprezentowane. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego (druk nr 3295). Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 

4 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu Sejmu. 

Projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach, która rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

i wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk nr 3394). 

W odniesieniu do przedłożenia rządowego wprowadzono zmiany o charakterze 

legislacyjnym, doprecyzowującym oraz redakcyjnym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 maja 2019 r. została 

zgłoszona poprawka uściślająca, który podmiot jest właściwy do ustalenia wysokości 

wynagrodzenia kuratora reprezentującego dziecko przed sądem lub organem państwowym. 

Podczas głosowania w dniu 16 maja 2019 r. poprawka uzyskała poparcie, a projekt 

ustawy został przyjęty w całości jednogłośnie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


