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„Nie jestem ojcem swojego dziecka” – to problem, przed którym stanęło wielu mężczyzn. Każdy z nich 
miał prawo do zaprzeczenia ojcostwa, jednakże prawo to nie przysługuje w równym stopniu każdemu męż-
czyźnie, a jest ono zależne od procedury, która miała zastosowanie w momencie ustalania ojcostwa. 

Jak się bowiem okazuje, w najgorszej sytuacji są tu mężowie, ponieważ swojemu ojcostwu względem 
dziecka urodzonego w związku małżeńskim mogą zaprzeczyć w terminie maksymalnie sześciu miesięcy od 
momentu dowiedzenia się o narodzinach dziecka. Zatem w większości przypadków będziemy mieli do czy-
nienia z zaprzeczeniem ojcostwa w stosunku do kilkumiesięcznego dziecka. W znacznie lepszej sytuacji jest 
każdy inny mężczyzna, który przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego uznał dziecko niepochodzące ze 
związku małżeńskiego. Na dochodzenie bezskuteczności uznania ma on również sześć miesięcy, ale termin 
ten biegnie od momentu dowiedzenia się, że dziecko od niego nie pochodzi. Z ogólnego punktu widzenia 
przepis ten wydaje się najbardziej poprawny i zasadny. Mężczyzna ma sześć miesięcy, w ciągu których może 
zdecydować, czy mimo braku więzów krwi dalej chce być ojcem dziecka nie tylko w życiu, ale również w 
sferze prawnej. 

Główną zasadą, na jakiej opierają się przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest dobro dziecka. 
Krótki, sześciomiesięczny termin ma na celu ochronę dzieci, poczucia ich tożsamości i przynależności do 
rodziny. Jednakże nie jest zrozumiałe, dlaczego w różny sposób uregulowano ochronę dziecka urodzonego z 
małżeństwa i dziecka, które nie pochodzi ze związku małżeńskiego. Przepis odnoszący się do męża matki 
godzi również w jego prawa, ponieważ okoliczność pochodzenia dziecka od innego mężczyzny często ujaw-
nia się dopiero po kilku latach, wówczas jednak jest już za późno na wszczęcie procedury zaprzeczenia ojco-
stwa. W efekcie zdarza się, że mężowie, którzy czują się zdradzeni i oszukani, nie mogą dochodzić swoich 
praw przed sądem tylko dlatego, że oszustwo ich żon przetrwało kilka lat. 

W takiej sytuacji uzasadnione jest rozszerzenie stosowania zapisów art. 78 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego w taki sposób, aby mąż matki miał prawo wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w takim 
trybie, w jakim może to uczynić każdy inny mężczyzna, a więc w terminie sześciu miesięcy liczonym nie od 
momentu powzięcia informacji o narodzinach dziecka, ale od momentu, kiedy dowiedział się, że dziecko od 
niego nie pochodzi. 

Proszę więc Pana Ministra o rozważenie zasadności wprowadzenia opisanych zmian. 

Z wyrazami szacunku 
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