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PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNE
„Czy biologiczny ojciec dziecka pozamałżeńskiego jest uprawniony do wytoczenia
pozwu o ustalenie swego ojcostwa w sytuacji, gdy matka dziecka się na to nie zgadza?”

Zajmował się tym zagadnieniem Sąd
1. Artykuł 84 k.r.o. mówi wyraźnie, że
sądowego ustalenia ojcostwa może żądać Najwyższy w wytycznych z dnia 6 grud
zarówno samo dziecko, jak i jego matka, nia 1952 r. /C.Prez. 166/52-OSN 1953,
jednakże matka nie może wystąpić z takim poz. 31/ przyjmując, że taki stan rzeczy,
żądaniem po osiągnięciu przez dziecko jeśli nie jest zgodny z interesem dziecka,
upoważnia sąd opiekuńczy do ustanowie
pełnoletności.
U z u p e łn ie n ie m tego p rzep isu je s t nia z urzędu, lub na wniosek domniemane
art. 86 k.r.o, w którym stwierdza się, że go ojca, kuratora dla dziecka, który w
powództwo o ustalenie ojcostwa lub za imieniu dziecka może wytoczyć powódz
two o ustalenie ojcostwa. Kurator ten był
przeczenie pochodzenia dziecka oraz o
by w takim procesie przedstaw icielem
unieważnienie uznania dziecka może wy
dziecka.
toczyć także prokurator.
2. Tyle mówi sam przepis. Wynika z
niego, iż ojcu biologicznemu ustawodaw
ca nie przyznał legitym acji czynnej do
wytoczenia powództwa. I trzeba od razu
powiedzieć, że nie wynika to z przeocze
nia legislacyjnego. Faktem jest, że urodze
nie dziecka pozam ałżeńskiego /czy jak
kiedyś mówiono „nieślubnego”/ stanowi
dla kobiety zdarzenie z zakresu jej życia
intymnego. Proces pociąga za sobą z regu
ły konieczność ujawnienia na forum sądo
wym okoliczności związanych z samym
poczęciem dziecka. Nie zawsze będą to
okoliczności, których przypomnienie jest
dla matki dziecka obojętne. Dzieje się tak
zwłaszcza wówczas, gdy poczęcie nastąpi
ło w wyniku gwałtu.
W razie przyznania przez ustawę dom
niemanemu ojcu legitym acji czynnej w
procesie, wskazane wyżej prawo matki
byłoby poważnie zagrożone.

4. Dalszym „ratunkiem” dla biologicz
nego ojca byłaby możność wytoczenia po
wództwa przez prokuratora. Te prawa pro
cesow e pro k u rato ra zostały w yraźnie
określone w art. 86 k.r.o.
Uzupełnienie tych przepisów znajduje
my w art. 55-60 k.p.c. Wynika z nich, że
prokurator w ytaczając pow ództw o na
rzecz oznaczonej osoby, pow inien ją
wskazać w pozwie. Nie dotyczy to jednak
spraw niemajątkowych z zakresu prawa
rodzinnego, a więc i sprawy o ustalenie oj
costwa.
Zgodnie z art. 67 k.p.c. jeżeli prokura
tor, wytaczając powództwo, nie działa na
rzecz oznaczonej osoby, wówczas wnosi
on pozew przeciwko wszystkim osobom
będącym stronami. Uprawnienia prokura
tora do wytoczenia powództwa o ustalenie
ojcostwa nie ulegają przedawnieniu. Mogą
być wykorzystane nawet po śmierci do
mniemanego ojca.

3. Należałoby rozważyć, czy w każdej
sytuacji biologiczny ojciec pozbawiony
jest możności dochodzenia swojego, ojco
stwa.

5. Nowa sytuacja prawna powstała z
dniem 1 stycznia 1988 r., kiedy to weszła
w życie ustawa o rzeczniku praw obywa
telskich/Dz.U. z 1987 r., Nr 21, poz. 123/.
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Otóż zgodnie z art. 12 pkt 4 tejże ustawy,
rzecznik może żądać wszczęcia postępo
wania w sprawach cywilnych, jak również
wziąć udział w każdym toczącym się już
postępow aniu na prawach przysługują
cych prokuratorowi. Z redakcji tego prze
pisu wynika, że rzecznik jest legitymowa

ny do wniesienia sprawy o ustalenie ojco
stwa oraz do wstępowania do takiej spra
wy w każym jej stadium, także w drugiej
instancji.
6.
Prawidłowa odpowiedź na postawio
ne na początku pytanie powinna brzmieć:

„Biologiczny ojciec dziecka pozamałżeńskiego nie ma samodzielnej legitymacji
do wytoczenia pozwu o ustalenie ojcostwa jego dziecka, może natomiast dożyć do
prokuratora lub rzecznika praw obywatelskich wniosek o wytoczenie takiego po
wództwa, bądź też zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyznaczenie kuratora dla
dziecka celem złożenia przez tegoż kuratora pozwu o ustalenie ojcostwa.”
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