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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Instytucja ustalenia oraz zaprzeczenia rodzicielstwa jest regulowana przepisami ustawy z dnia 26 lutego 1964 r. 

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązujące przepisy prawne wskazują na możliwość zaprzeczenia ojcostwa 

przez męża matki, matkę dziecka oraz dziecko po osiągnięciu pełnoletniości. Z powództwem o ustalenie bezsku-

teczności uznania ojcostwa może wystąpić mężczyzna, który uprzednio uznał dziecko, jeżeli powziął informacje, 

że dziecko od niego nie pochodzi. Legitymację w tym zakresie posiada także matka dziecka, która potwierdziła 

ojcostwo. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują także na możliwość zaprzeczenia macierzyństwa 

w przypadku, gdy w akcie urodzenia dziecka widnieje jako jego matka kobieta, która dziecka nie urodziła. W tym 

przypadku istnieje możliwość wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie macierzyństwa. 

W obecnym stanie prawnym zaprzeczenie ojcostwa nie jest jednak dopuszczalne po śmierci dziecka. Wyłącze-

nie możliwości zaprzeczenia ojcostwa we wskazanym przypadku stanowi istotne ograniczenie. Obowiązujące 

przepisy wyłączają także możliwość ustalania przez rodziców i zaprzeczania macierzyństwa po śmierci dziecka, na 

co wskazuje art. 61
15 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, iż zakaz zaprzeczenia macierzyństwa 

w obecnym stanie prawnym ma charakter bezwzględny, ponieważ art. 61
16 

omawianej ustawy wyłącza również 

możliwość wystąpienia z powództwem przez prokuratora w przypadku śmierci dziecka. Wskazany przepis prze-

widuje jedynie możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie macierzyństwa w razie śmierci dziecka, które wy-

stąpiło wcześniej na drogę sądową, przez jego zstępnych. 

W moim przekonaniu nie należy pomijać także instytucji bezskuteczności uznania ojcostwa, która ma doniosłe 

znaczenie w dzisiejszych realiach. Jak stanowi art. 83 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustalenie bezsku-

teczności uznania ojcostwa po śmierci dziecka jest niedopuszczalne, zatem w świetle obowiązujących przepisów 

mężczyzna, który uznał ojcostwo za życia dziecka, a po jego śmierci powziął informacje, że dziecko od niego nie 

pochodzi, nie może dochodzić na drodze sądowej ustalenia stanu prawnego zgodnego ze stanem rzeczywistym. 

Regulacje prawne wskazują, iż niedopuszczalne jest wszczęcie lub kontynuowanie wcześniej wszczętego po-

stępowania po śmierci dziecka. Należy przeto podkreślić, iż w przypadku śmierci dziecka w trakcie procesu 

o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa czy ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa na mocy 

art. 456 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie co do zasady 

umarza się zarówno w przypadku, gdy dziecko jest powodem, jak i pozwanym. 

Analiza aktualnych przepisów we wskazanych przypadkach budzi poważne wątpliwości. W środowisku praw-

niczym podnoszone są opinie o niezgodności przytoczonych regulacji prawnych z ustawą zasadniczą. Ponadto 

wyrażane są postulaty dążenia do zgodności stanu cywilnego z prawdą rzeczywistą, co zagwarantuje przestrzega-

nie prawa człowieka do znajomości własnego pochodzenia. Do kwestii zaprzeczenia ojcostwa odniósł się nawet 

Trybunał Konstytucyjny. 

W moim przekonaniu obecny stan prawny pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą ochrony rodziny, 

która stanowi, iż „rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Pol-

skiej”. Omawiane przepisy są ponadto niezgodne z zasadą, która została wyrażona w art. 47 ustawy zasadniczej, 

stanowiącą, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu osobi-

stym. Powszechnie wskazuje się bowiem, iż rodzic powinien mieć prawo do ustalenia pokrewieństwa z dzieckiem, 

a dziecko jest uprawnione do posiadania wiedzy o swoim pochodzeniu. Wskazać należy, że obecnie istnieje po-

ważne zagrożenie niezgodności stanu prawnego widniejącego w aktach stanu cywilnego ze stanem rzeczywistym, 

co godzi zarówno w dobro dziecka, jak i w dobro rodziny. Podkreśla się ponadto, iż pochodzenie dziecka jest 

istotne także w przypadku kwestii majątkowych takich jak dziedziczenie. Możliwość ustalenia więzi biologicz-

nych i więzi rodzinnych jest wartością mającą doniosłość prawną. 

Wyrażając pełną aprobatę dla podnoszonych opinii środowisk prawniczych, zwracam się do Pana Ministra 

z prośbą o powzięcie odpowiednich działań, w tym o zainicjowanie zmian legislacyjnych w celu rozwiązania opi-

sanych problemów. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




