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Udowodnienie zarzutu exceptio plurium concumbentium a zmiany 
podmiotowe po stronie pozwanej w procesie o ustalenie ojcostwa

1. Zgodnie z art. 85 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy1 domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką 
dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym 
pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Okoliczność, że matka w tym 
okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia 
domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego męż-
czyzny jest bardziej prawdopodobne (art. 85 § 2 K.r.o.). Jak wynika z cytowanego 
artykułu ojcem dziecka jest mężczyzna, z którym kobieta współżyła fi zycznie 
nie wcześniej niż przed trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym 
dniu przed urodzeniem dziecka, chyba że postępowanie dowodowe wykazało, iż 
kobieta w okresie koncepcyjnym współżyła jeszcze z innym mężczyzną, którego 
ojcostwo jest bardziej prawdopodobne. Zarzut, że matka dziecka nieślubnego 
obcowała w okresie poczęcia dziecka, oprócz pozwanego, jeszcze z innymi męż-
czyznami to zarzut zwany exceptio plurium concumbentium.

2. Historia zarzutu exceptio plurium concumbentium liczy już 200 lat i sięga 
początków XIX wieku. Poszczególne ustawodawstwa epoki różnie ustosunkowy-
wały się do tego zarzutu. W pierwszej grupie znajdowały się te, które przyzna-
wały temu zarzutowi decydujące znaczenie. W takiej sytuacji, jeżeli mężczyzna 
udowodnił w postępowaniu o ustalenie ojcostwa, że kobieta współżyła z jeszcze 
innymi mężczyznami w okresie koncepcyjnym, Sąd zobowiązany był oddalić 
powództwo z uwagi na obalenie domniemanie ojcostwa. Takie rozwiązanie 
przewidywały przepisy Kodeksu Napoleona z 1804 r.2, prawo angielskie, kodeks 
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1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
2 Art. 340 Kodeksu Napoleona wykluczał ustalenie ojcostwa, jeżeli udowodnione zostało 

w postępowaniu, że kobieta w okresie poczęcia źle się prowadziła lub utrzymywała kontakty cie-
lesne z innymi mężczyznami niż pozwany.
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cywilny niemiecki (BGB) z 1896 r.3, kodeks cywilny szwajcarski z 1907 r. i ko-
deks cywilny grecki z 1940 r. Rozwiązanie to stawiało w bardzo niekorzystnej 
sytuacji kobietę i jej dziecko, bowiem często dochodziło do nadużyć, ponieważ 
z reguły fałszywi świadkowie wskazani przez pozwanego zeznawali, że oni rów-
nież utrzymywali kontakty seksualne z kobietą w okresie poczęcia, a pozwany 
dzięki temu łatwo uzyskiwał oddalenie powództwa4. Drugie rozwiązanie, zupeł-
nie przeciwstawne, w ogóle nie dopuszczało możliwości podniesienia w procesie 
o ustalenie ojcostwa zarzutu plurium concumbentium. Do tej grupy należał kodeks 
cywilny austriacki (ABGB) z 1811 r. To z kolei czyniło pozycję matki dziecka 
zbyt silną i ułatwiało jej znacząco udowodnienie swojego roszczenia, a także np. 
szantażowanie kilku kandydatów na ojca dziecka czy też wybranie sobie najza-
możniejszego z nich i pozwanie go5. Nic więc dziwnego, że powyższe rozwią-
zania zostały mocno skrytykowane przez przedstawicieli doktryny i literatury, 
skoro zbytnio ułatwiały pozycję procesową tylko jednej ze stron postępowania. 
Konieczne stało się opracowanie rozwiązania kompromisowego.

Ciekawą koncepcję wprowadzała ustawa norweska z dnia 10 kwietnia 
1915 r. i jej nowelizacja z 1949 r., zgodnie z którą, pozwany mógł podnieść za-
rzut plurium concumbentium, co uniemożliwiało ustalenie ojcostwa, ale wówczas 
wszyscy mężczyźni wskazani jako współżyjący z matką w okresie koncepcyjnym 
byli zobowiązani do łożenia na utrzymanie dziecka. Ustawodawstwa powojen-
ne państw socjalistycznych, powołując się na zasadę rozwiązywania problemów 
w sposób humanitarny, również wypracowały kompromisowe rozwiązanie, zgod-
nie z którym mężczyzna pozwany w postępowaniu o ustalenie ojcostwa mógł 
podnieść zarzut plurium concumbentium, jednakże aby powództwo przeciwko 
niemu było oddalone musiał wykazać, że ojcostwo innego mężczyzny jest bar-
dziej prawdopodobne6.

W II Rzeczpospolitej sytuacja była szczególna. Obowiązywało w tym zakre-
sie ustawodawstwo pozaborcze, w sumie pięć różnych kodeksów, które cechowały 
się względem siebie pewnymi odmiennościami. Na zachodzie kraju obowiązywał 
kodeks cywilny niemiecki (BGB) z 1896 r., na południu kodeks cywilny austriac-
ki (ABGB) z 1811 r., a na wschodzie Zwód Praw t. X, cz. I z 1832 r. Natomiast 
na ziemiach centralnych w Królestwie Polskim, związanym unią personalną 

3 § 1717 ust. 1 kodeksu cywilnego niemieckiego i art. 315 kodeksu cywilnego szwajcarskie-
go także mówiły, że wykazanie zarzutu exceptio plurium concumbentium czyni ustalenie ojcostwa 
niedopuszczalne.

4 J. Sikorski, Zarzut plurium concumbentium w prawie polskim, „Palestra” 1964, nr 9, s. 29.
5 S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1957, s. 183; F. Zoll, Prawo cywilne, t. IV, Poznań 1933, s. 

131–132.
6 Sikorski, Zarzut, s. 30.
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z Rosją, stosowano przepisy Kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r. 
Wreszcie na Spiszu i Orawie stosowano pozostałości prawa węgierskiego7. Ure-
gulowanie zarzutu plurium concumbentium w kodeksie cywilnym niemieckim 
z 1896  r. i kodeksie cywilnym austriackim z 1811 r. zostało omówione wyżej, 
wobec czego zostanie przedstawione tylko stanowisko Kodeksu cywilnego Kró-
lestwa Polskiego z 1825 r. i Zwodu Praw w tym przedmiocie. W myśl art. 305 
Kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego: „Poszukiwanie ojcostwa jest zabronio-
ne. W przypadkach porwania, gdy czas porwania zgadza się z czasem poczęcia 
pozywający może być na żądanie stron zainteresowanych uznany ojcem dziec-
ka”8. Z czasem starano się polepszyć los dzieci nieślubnych i nowelą z 1913 r. do 
art. 243 Prawa małżeńskiego umożliwiono dzieciom nieślubnym dochodzenie 
ojcostwa na drodze sądowej9. O zarzucie plurium concumbentium wyżej wymie-
niony kodeks w ogóle nie wspominał, co tłumaczono koniecznością pozostawie-
nia sądowi większej swobody w ocenie sprawy10. Także Zwód Praw Cesarstwa 
Rosyjskiego obowiązujący w województwach wschodnich nie wypowiadał się 
na temat tego zarzutu11.

Podsumowując, w województwach południowych i wschodnich w razie 
podniesienia tego zarzutu przez pozwanego Sądy w tym zakresie mogły swo-
bodnie decydować, czy wziąć go pod uwagę czy też nie. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. rozpoczęto prace nad unifi kacją prawa na całym 
terytorium II Rzeczypospolitej, powołując w tym celu ustawą z 3 czerwca 1919 r. 
kolegialny organ – Komisję Kodyfi kacyjną, która była niezależna od jakichkol-
wiek władz. Jej prace trwały 20 lat do wybuchu II wojny światowej i stanowią 
ważną część historii polskiej legislacji.

Po zakończeniu ostatniej wojny władza komunistyczna podjęła na nowo 
proces ujednolicenia prawa. I tak na mocy dekretu Rady Ministrów z 22 stycz-
nia 1946 r.12 wprowadzono Prawo rodzinne, które w art. 48 § 1 stanowiło, iż 
„okoliczność, że matka w okresie poczęcia obcowała z innym jeszcze mężczy-
zną, nie stoi na przeszkodzie ustaleniu ojcostwa”. Wówczas Sąd oceni w miarę 
wyników postępowania, czy pozwanego należy uważać za ojca dziecka (art. 48 
§ 2 Prawa rodzinnego). Zatem wybrano rozwiązanie kompromisowe, w którym 
współżyciu matki dziecka w okresie poczęcia dziecka z innymi mężczyznami, 

7 A. Wolter, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1955, s. 34–38.
8 W.L. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich, t. II, cz. I, Warszawa–Kraków 1920, 

s. 181.
9 J. Świda Pokrewieństwo nieślubne, [w:] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, red. 

F. Zoll, J. Wasilkowski, t. III, Warszawa 1938, s. 1514.
10 Tamże, s. 1512–1513.
11 Sikorski, Zarzut, s. 32.
12 Dz. U. Nr 6, poz. 52.
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nie tylko z pozwanym, nie przypisywano decydującego znaczenia. Sąd musiał 
wziąć pod uwagę jeszcze inne okoliczności ustalając ojcostwo i zdecydować 
czy mimo zarzutu plurium concumbentium pozwany jest ojcem dziecka. Kodeks 
rodzinny z 27  czerwca 1950 r.13 nie zawierał odniesienia do zarzutu plurium 
concumbentium. Wywołało to wątpliwości, czy podniesienie tej ekscepcji jest 
dopuszczalne, czy też nie. Przyjęto więc defi nitywnie pogląd, że możliwe jest 
podniesienie wymienionego zarzutu i jego udowodnienie, co nie jest równo-
znaczne z koniecznością oddalenia przez sąd powództwa o ustalenie ojcostwa14. 
Uzasadniano to tym, że przyznanie decydującego znaczenia temu zarzutowi na-
ruszałoby zasadę swobodnej oceny dowodów przez sąd wyrażoną w art. 242 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego z 1931 r., zgodnie z którym: „Sąd według 
własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego ma-
teriału ocenia wiarygodność i moc dowodów”15. Także Sąd Najwyższy, już pod 
rządami Kodeksu rodzinnego z 1950 r., zajął stanowisko co do przedmiotowego 
zarzutu podnosząc, iż w wypadku jego udowodnienia ma on „tylko takie zna-
czenie, że ojcem dziecka jest w każdym razie jeden z mężczyzn, z którym matka 
utrzymywała stosunki cielesne w okresie poczęcia. W takich warunkach nie by-
łoby usprawiedliwione uzależnienie skuteczności obrony pozwanego od obalenia 
domniemania z art. 47 § 2 Kodeksu rodzinnego, które przemawia nie tylko prze-
ciw niemu, lecz także przeciwko innym mężczyznom, którzy są objęci zarzutem 
plurium concumbentium. Równałoby się to bowiem żądaniu pozytywnego udo-
wodnienia przez pozwanego ojcostwa innego mężczyzny, co w obecnym stanie 
nauki jest z reguły niemożliwe”16. W dalszej części tego orzeczenia Sąd Najwyższy 
stwierdził, że „specyfi ka sytuacji, w której domniemanie ojcostwa z art. 47 § 2 
K.r. formalnie przemawia przeciwko kilku osobom, nakazuje oparcie ustalenia, 
kto jest ojcem dziecka, nie tylko na domniemaniu przemawiającym przeciwko 
pozwanemu, lecz także na szczególnie wnikliwym i wszechstronnym rozważe-
niu całokształtu zebranego materiału dowodowego. Wynik takiej oceny uzasadni 
ustalenie ojcostwa pozwanego, jeśli ojcostwo innego mężczyzny nie okaże się 
bardzie prawdopodobne. W przeciwnym razie powództwo będzie oddalone, 
co umożliwi skierowanie roszczenia przeciwko temu mężczyźnie. Czy możliwe 
jest stwierdzenie, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne 

13 Dz. U. Nr 34, poz. 308.
14 Z. Ziembiński, Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeńskiego, Warszawa 

1954, s. 98.
15 K. Korzan, Kilka uwag na temat prawa rodzinnego, „Państwo i Prawo” 1960, z. 12, s. 1026.
16 Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 6 grudnia 1952 r.,, CPrez 166/52, OSNCK 

z 1953 r., nr 2, poz. 31..
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– zależy od okoliczności danej sprawy. Podstawę takiego stwierdzenia może są-
dowi dostarczyć np. opinia biegłych [...]”17.

3. W art. 85 § 2 obecnie obowiązującego K.r.o. przyjęto kompromisowe 
rozwiązanie i uzależniono oddalenie powództwa przeciwko pozwanemu męż-
czyźnie od udowodnienia, że ojcostwo innego konkubenta matki dziecka nie-
ślubnego jest w większym stopniu prawdopodobne. W erze przed badaniami 
DNA potwierdzającymi ojcostwo w 99,99% nie było to łatwym zadaniem, po-
nieważ dowody przyrodnicze były w stanie co najwyżej wykluczyć ojcostwo 
danego mężczyzny, co mogło nastąpić poprzez:

a) wykazanie (np. opinią biegłego), że stopień rozwoju dziecka w chwili uro-
dzenia wskazuje, pomimo, iż pozwany współżył w ustawowym okresie poczęcia, 
tj. pomiędzy trzechsetnym a sto osiemdziesiątym dniem przed jego urodzeniem 
z matką, do poczęcia doszło w innym czasie, niż to współżycie miało miejsce18,

b) udowodnienie, że mężczyzna co prawda jest zdolny do erekcji (potentiam 
coëundi) ale jest bezpłodny (impotentia generandi). Utrudnienie przy takim do-
wodzie polegało na tym, iż należało wykazać nie tylko stan zdrowia pozwanego 
w chwili badania, ale także w chwili stosunku z matką dziecka19,

c) przeprowadzenie grupowego badania krwi, które wykluczyłoby ojcostwo 
pozwanego (na podstawie tego badania nie było możliwe pozytywne ustalenie 
ojcostwa, o czym szerzej będzie mowa dalej),

d) przeprowadzenie dowodu z badania antropologicznego stron. Nie był 
on w stanie doprowadzić do wykluczenia ojcostwa ani go potwierdzić, jednakże 
można było na jego podstawie ustalić, że ojcostwo danego mężczyzny jest mało 
prawdopodobne lub praktycznie wyłączone. co w powiązaniu z innymi okolicz-
nościami, po rozważeniu wszechstronnym przez sędziego zebranego w sprawie 
materiału dowodowego, mogło doprowadzić do ustalenia, że pozwany nie jest 
ojcem dziecka i do oddalenia powództwa20.

Nadto Sąd, aby mógł ustalić, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej 
prawdopodobne, musiał posiadać materiał porównawczy co najmniej dwóch 
mężczyzn, który można byłoby ocenić. Jednakże procedura cywilna nie daje 
możliwości gromadzenia informacji o innych konkubentach matki dziecka, 
pełniących rolę świadka w postępowaniu o ustalenie ojcostwa21 przez co udo-

17 Tamże.
18 J. Gwiazdomorski, Pochodzenie dziecka od męża matki, „Studia Cywilistyczne” 28 (1977), 

s. 49.
19 Tamże, s. 51; orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 października 1955 r., III CR 694/55, OSN 

1956, nr 2, poz. 48.
20 Gwiazdomorski, Pochodzenie, s. 62.
21 „Bardzo ciekawie problem porównania prawdopodobieństwa ojcostwa konkubentów mat-

ki rozwiązało ustawodawstwo NRD. Ustawa dotycząca postępowania w sprawach rodzinnych 
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wodnienie zarzutu exceptio plurium concumbentium stwarzało tylko teoretyczną 
możliwość obalenia domniemania ojcostwa zawartego w art. 85 § 1 K.r.o.22 Roz-
wiązania powyższego problemu upatrywano w przepisach regulujących podmio-
towe przekształcenie powództwa zawartych w art. 194 i 195 K.p.c.

4. Przepisy powyższe przewidywały trzy następujące sytuacje, w których 
możliwe było wciągnięcie do procesu podmiotów nie biorących w nim udziału 
w charakterze pozwanych czyli tzw. dopozwanie23:

a) jeżeli okazało się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, 
która powinna być w sprawie stroną pozwaną (art. 194 § 1 K.p.c.), wówczas 
Sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tą osobę do udziału w sprawie,

b) jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone 
przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze 
pozwanych, Sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału 
w sprawie (art. 194 § 3 K.p.c.),

c) jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze [...] pozwanych, ci któ-
rych łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby 
oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby nie biorące udziału w sprawie, w taki 

przewidywała w takim wypadku dwa stopnie postępowania: Jeżeli jeden z konkubentów matki 
nie występował w charakterze pozwanego to przeprowadzano dowody mające na celu ustalenie, 
którego mężczyzny ojcostwo jest bardziej prawdopodobne. Wyniki mogły być dwojakiego ro-
dzaju a) ojcostwo pozwanego jest bardziej prawdopodobne i b) ojcostwo konkubenta nie wy-
stępującego w charakterze pozwanego jest bardziej prawdopodobne. W pierwszym przypadku 
sąd zgodnie z § 28 postępowania w sprawach rodzinnych był zobowiązany do ustalenia ojcostwa 
pozwanego. Jeżeli miała miejsce sytuacja opisana w pkt b. powódka mogła zażądać włączenia kon-
kubenta do procesu w charakterze dalszego pozwanego. Jeśli obaj konkubenci występowali już 
w procesie w charakterze pozwanych to zgodnie z § 29 postępowania w sprawach rodzinnych 
w przypadku większego prawdopodobieństwa ojcostwa dalszego pozwanego należało ustalić, że 
jest on ojcem dziecka natomiast przy równym prawdopodobieństwie ustalić ojcostwo „pierw-
szego” pozwanego. Powyższe zasady świadczyły o tym, że istnieje ścisły związek pomiędzy pod-
daniem się obowiązkowo badaniom a możliwością porównania prawdopodobieństwa ojcostwa. 
Należy przyznać, że system ten był konsekwentny i realnie umożliwiał porównanie prawdopo-
dobieństwa ojcostwa mężczyzn współżyjących z matką dziecka w okresie jego poczęcia czego 
nie można było dopatrzeć się w naszym systemie”. Podaję za M. Zarzycka-Wesołowska, Zarzut 
plurium concubentium a dowód z ekspertyzy antropologicznej, „Studia Prawnicze”, 32 (1972), s. 192.

22 W. Stojanowska, Art. 194 § 3 k.p.c. w procesie o ustalenie ojcostwa a udowodnienie prawdziwo-
ści zarzutu plurium concumbentium, „Państwo i Prawo” 1973, z. 8/9, s. 147.

23 Terminem dopozwanie posługiwał się już art. 13 § 2 ustawy z 17 czerwca 1959 r. o współod-
powiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowe-
go (tekst jedn.: Dz. U. z 1966 r. Nr 52, poz. 319), która została uchylona przez art. IV § 1 pkt 17 
przepisów wprowadzających Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r.
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sposób aby ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe a w razie potrzeby 
aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora (art. 195 § 1 K.p.c.).

Wykładnia i zastosowanie powyższych artykułów w postępowaniu o ustale-
nie ojcostwa budziła kontrowersje i różnice zdań. Zastanawiano się, czy powyższe 
przepisy znajdą zastosowanie we wszystkich postępowaniach, a w szczególności 
o prawa stanu. Zwracano uwagę, że ta kategoria spraw jest bardzo poważnie 
traktowana i ustalenie prawidłowego składu rodziny24 stanowi przejaw konsty-
tucyjnej zasady wyrażonej w art. 67 ust. 2 Konstytucji PRL z 1952 r.25, zgodnie 
z którym urodzenie poza małżeństwem nie uszczuplało praw dziecka. Pełna reali-
zacja tej zasady wymagała prawidłowego ustalenia ojcostwa dziecka nieślubnego, 
jako że tylko w ten sposób mogło dojść do zrównania statusu prawnego dziecka 
pozamałżeńskiego z dzieckiem pochodzącym z małżeństwa. Przeważały głosy, 
że aby usprawnić takie postępowanie należy rozważyć zastosowanie cytowanych 
wyżej przepisów o dopozwaniu.

5. Art. 194 § 1 K.p.c. został wprowadzony do Kodeksu postępowania cy-
wilnego, aby uniknąć sytuacji, w której oddalenie powództwa jest konieczne 
z uwagi na wadliwe ukształtowanie powództwa po stronie pozwanej. Nie było 
teoretycznie żadnych przeszkód, aby go stosować w postępowaniu o ustalenie 
ojcostwa, ale dopiero wówczas, gdy ojcostwo pozwanego mężczyzny zostało 
wykluczone. Zastosowanie cytowanego przepisu w sytuacji, kiedy ojcostwo da-
nego mężczyzny nie było wykluczone wiązałoby się z komplikacjami, ponieważ 
pozwany mógłby składać wnioski o dopozwanie nawet w sytuacji, gdy jego ojco-
stwo było prawdopodobne w wysokim stopniu. Prowadziłoby to do przewlekło-
ści postępowania z uwagi na fakt, że Sąd dążąc do wykrycia prawdy materialnej, 
zobowiązany był do ustosunkowania się do każdego takiego wniosku.

Kolejnym problemem w zastosowaniu art. 194 § 1 K.p.c. była treść jego § 2, 
zdanie pierwsze, zgodnie z którym osoba wezwana do wzięcia udziału w sprawie 
w charakterze pozwanego, może za zgodą obu stron wstąpić w miejsce pozwane-
go, który będzie od tej chwili zwolniony od udziału w sprawie. Pozwany jednak 
odmawiałby zapewne zgody na zamianę stron, ponieważ tylko merytoryczne 
orzeczenie zapadłe w sprawie i mające skutek powagi rzeczy osądzonej mogło 
obalić domniemanie ojcostwa wynikające z art. 85 § 1 K.r.o., którym był objęty 
na skutek pozwu, oraz defi nitywnie rozstrzygnąć kwestię ojcostwa26.

Podsumowując, pomimo trudności Sądy winny stosować art. 194 § 1 K.p.c., 
w sytuacji wykluczenia ojcostwa mężczyzny pozwanego w sprawie o ustalenie 

24 Pojęcie rodziny defi niował art. 13 Kodeksu rodzinnego z 1950 r.
25 Dz. U. Nr 33, poz. 232 ze zm.
26 A. Mucha, Exceptio plurium concumbentium a dopuszczalność dopozwania w procesie o ustale-

nie ojcostwa, „Palestra” 1974, nr 1, s. 43.
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ojcostwa. Realizowałoby to bowiem niewątpliwie cele przyświecające ustawo-
dawcy przy wprowadzeniu do przepisów formy dopozwania, którymi były szyb-
kość i sprawność postępowania sądowego.

6. Kolejną możliwość dopozwania daje art. 194 § 3 K.p.c., jeżeli po-
wództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze 
osobom, które nie występowały w sprawie w charakterze pozwanych. Pojęcie 
„roszczenie” należy tu rozumieć w sensie procesowym, tj. jako żądanie przed-
stawione sądowi celem rozstrzygnięcia, niezależnie od tego czy żądaniu temu 
odpowiada roszczenie materialnoprawne27. Zdaniem Stanisława Włodyki 
w postępowaniu o ustalenie ojcostwa mamy do czynienia z dwoma odrębnymi 
roszczeniami. Pierwsze i główne – dotyczy kwestii ojcostwa, a drugie – akceso-
ryjne – alimentów i nie pozostają one w stosunku równorzędności, ponieważ 
pozytywne rozstrzygnięcie w zakresie alimentów zależy od wcześniejszego 
pozytywnego rozstrzygnięcia problemu ojcostwa28. Natomiast sformułowa-
nie: „jeżeli powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko 
jeszcze innym osobom” wyraźnie nawiązuje do instytucji współuczestnictwa 
procesowego, którego wyróżniamy dwa rodzaje: materialne i formalne. W myśl 
art. 72 § 1 K.p.c. kilka osób może występować w roli powodów lub pozwanych, 
jeżeli przedmiot sporu stanowią:

1) prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie fak-
tycznej i prawnej (współuczestnictwo materialne),

2) roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej pod-
stawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla 
każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie 
(współuczestnictwo formalne).

Jak wynika z cytowanego przepisu współuczestnictwo materialne oparte 
może być na dwóch niezależnych podstawach, tj.:

a) na wspólności praw lub obowiązków,
b) tożsamości podstawy faktycznej i prawnej.

27 W doktrynie prawa wyróżnia się roszczenie materialne, polegające na prawie do żądania od 
konkretnej osoby konkretnego zachowania się (S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 1: Część 
ogólna, Wrocław 1974, s. 216) i roszczenie procesowe. To ostatnie jest kwestią sporną. Wedle 
W. Siedleckiego, Wstęp do systemu prawa cywilnego, Wrocław 1974, s. 159, jeżeli Kodeks postępo-
wania cywilnego używa pojęcia „roszczenie” bez bliższego określenia, to jest on używany w sen-
sie procesowym, „technicznym”. Nadto roszenia powyższe nie muszą się pokrywać, tj. roszczeniu 
procesowemu nie musi odpowiadać roszczenie materialne; dzieje się tak np. w postępowaniu 
o ustalenie, o ukształtowanie stosunku prawnego oraz wówczas, gdy powództwo o zasądzenie 
świadczenia jest nieuzasadnione.

28 S. Włodyka, Postępowanie sądowe w sprawach o alimentację, „Prace Prawnicze. Zeszyty Na-
ukowe UJ”, Kraków 1957, z. 4, s. 309–310.
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Taki sposób uregulowania współuczestnictwa materialnego wskazuje na to, 
że pomiędzy podmiotami, których dotyczy, zachodzić musi pewna wewnętrzna 
więź, wynikająca ze stosunku prawnego, będącego podstawą sporu. Zupełnie 
odmiennie jest przy współuczestnictwie formalnym, gdzie występuje jedynie 
zewnętrzne podobieństwo roszczeń, a ich liczba jest równa liczbie współuczest-
ników, wobec czego w literaturze było nazywane „wypadkiem podmiotowej 
kumulacji roszczeń”29.

Współuczestnictwo materialne może być dowolne albo konieczne, jeże-
li przeciwko kilku osobom sprawa może być wytoczona tylko łącznie (art. 72 
§ 2 K.p.c.).

Jak już wyżej powiedziano warunkiem współuczestnictwa materialnego 
jest wspólność praw zachodząca, gdy przysługuje ono kilku podmiotom lub 
obowiązków, która ma miejsce wówczas, gdy obciąża on kilka osób. Wspólność 
ta wynika z łączącego strony prawa lub stosunku prawnego, na tle którego po-
wstał spór. Ponieważ ojcem dziecka może być tylko jeden mężczyzna, nie może 
tu być mowy o wspólnych prawach czy obowiązkach. Inaczej mówiąc: prawa 
i obowiązki wynikające ze stosunku ojcostwa nie mogą przysługiwać lub ob-
ciążać kilku mężczyzn. Brak jest również tej samej podstawy faktycznej, którą 
defi niuje się jako szereg elementów stanu faktycznego, uzasadniających żądanie 
powoda30. Co prawda w sprawie o ustalenie ojcostwa podstawą faktyczną jest 
fakt współżycia mężczyzny z matką dziecka w okresie koncepcyjnym, który jest 
jednakowy, taki sam w stosunku do każdego z konkubentów. Jednakże w sto-
sunku do każdego z mężczyzn jest on różny co do czasu i przestrzeni, a zatem 
nie jest już tym samym faktem. Konkludując: brak jest tożsamości podstawy 
faktycznej praw i obowiązków konkubentów matki dziecka31. Podobnie ma się 
sytuacja, gdy chodzi o podstawę prawną praw i obowiązków będącą w ścisłym 
związku z podstawą faktyczną, który przejawia się tym, że „wraz z powstaniem 
w rzeczywistości faktów składających się na podstawę faktyczną praw i obowiąz-
ków współuczestników następuje konkretyzacja normy prawnej wskutek czego 
norma prawna generalna i abstrakcyjna przeistacza się w normę indywidualną 
i konkretną. Ta ostatnia stanowi podstawę prawną praw i obowiązków współ-
uczestników”32. Norma konkretna i indywidualna składa się ze strony przedmio-
towej, którą jest pewien stan faktyczny i związana z nim zasada zachowania się, 
i podmiotowej – wskazującej podmioty nią objęte. W postępowaniu będącym 

29 M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe. Istota – zakres – rodzaje, Warszawa 1975, 
s. 207.

30 Tamże.
31 Mucha, Exceptio, s. 40.
32 Tamże.
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przedmiotem rozważań, stanem faktycznym normy jest fakt współżycia męż-
czyzny z matką dziecka. Fakt ten, jak już była wyżej, jest różny dla wszystkich 
konkubentów obcujących cieleśnie z matką. Zatem brak jest identyczności stro-
ny przedmiotowej normy indywidualno-konkretnej, a więc nie można mówić, 
że istnieje taka norma w stosunku do wszystkich konkubentów, bądź kilku z nich. 
Podsumowując: mężczyzn, przeciwko którym przemawia domniemanie ojco-
stwa, nie łączy współuczestnictwo materialne i art. 194 § 3 K.p.c. nie może być 
stosowany w postępowaniu o ustalenie ojcostwa33.

Za niedopuszczalnością zastosowania w sprawach o ustalenie ojcostwa art. 
194 § 3 K.p.c. opowiadał się również B. Dobrzański34 z powodu zawisłości sporu. 
Zgodnie bowiem z art. 458 § 1 K.p.c. w związku z art. 435 § 1 K.p.c. prawomocny 
wyrok w postępowaniach ze stosunków między rodzicami a dziećmi ma skutek 
wobec osób trzecich. Wedle zaś zapatrywań większości doktryny35 i orzecznic-
twa36 wyrok, który został wydany w konsekwencji trwającego postępowania, 
korzysta z powagi rzeczy osądzonej a zawisłość sporu stanowi to samo toczące 
się postępowanie. W konsekwencji każdy późniejszy pozew podlega odrzuceniu 
na podstawie art. 199 § 1 pk 2 K.p.c. Podsumowując, jeżeli nie możliwe jest 
wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa przeciwko kolejnym konkubentom 
matki dziecka nieślubnego do chwili uprawomocnienia się wyroku oddalającego 
powództwo wytoczone przeciwko pierwszemu domniemanemu ojcu, to również 
nie jest dopuszczalne kumulowanie kandydatów na ojców w jednym postępowa-
niu na podstawie art. 194 § 3 K.p.c. Według autora tezy nawet gdyby ktoś nie 
zgadzał się z tym poglądem to należy zauważyć, że zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 
K.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy 
zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego (tzw. prejudy-
cjalność). Wobec czego w sytuacji wyżej opisywanej zachodziłaby konieczność 
zawieszenia nowego, wytoczonego postępowania do czasu prawomocnego za-
kończenia poprzedniego a więc efekt podobny jak w przypadku niemożności 
zastosowania art. 194 § 3 K.p.c. z uwagi na zawisłość sporu.

Inne stanowisko zajęła W. Stojanowska podnosząc, że w przypadku wszyst-
kich konkubentów matki dziecka podstawa faktyczna do wytoczenia powództwa 
jest taka sama i opiera się na fakcie współżycia z nią w czasie, kiedy doszło do 

33 Tamże.
34 B. Dobrzański, Podmiotowe przekształcenia z art. 194 i 196 k.p.c. w sprawach o ustalenie ojco-

stwa oraz w sprawach o alimenty, „Studia Cywilistyczne” 1975, t. XXV i XXVI, s. 50.
35 W. Siedlecki, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 9 IV 1963 r., „Państwo i Prawo” 1964, 

z. 10, s. 615.
36 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 IV 1963 r., II Cr 26/63, „Państwo i Prawo” 1964, z. 10, 

s. 613.
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poczęcia dziecka. Zachodzi także tutaj tożsamość roszczenia rozumianego w ten 
sposób, że o to samo roszczenie może być pozwanych kilka osób. Nie dochodzi 
więc w procesie do zmiany przedmiotowej powództwa, charakter roszczenia 
pozostaje bowiem ten sam37.

Koncepcja ta jest błędna ponieważ jego autorka zaciera różnicę pomiędzy 
pojęciem „tej samej podstawy faktycznej i prawnej” i „jednakowej podstawy 
faktycznej i prawnej”, a więc pomiędzy przesłankami, od których zależy czy po-
wstanie współuczestnictwo materialne czy też formalne. Nadto zgodzenie się 
z W. Stojanowską, iż do zmian podmiotowych po stronie pozwanej w procesie 
o ustalenie ojcostwa może dojść poprzez zastosowanie art. 194 § 3 K.p.c. na-
ruszyłoby obowiązującą w procesie cywilnym zasadę dwustronności. Ponieważ 
konkubenci występujący jak jedna strona (bierna) tak naprawdę należeliby do 
przeciwstawnych „obozów”, co spowodowałoby paradoksalnie spór pomiędzy 
współuczestnikami i to materialnymi.

Jednakże nawet w razie uznania, że dopuszczalne są zmiany podmiotowe 
po stronie pozwanej na podstawie art. 194 § 3 K.p.c. to sąd i tak nie może ich 
dokonać z urzędu a jedynie na wniosek strony powodowej. Tymczasem matka 
dziecka nie zawsze prawidłowo potrafi  ocenić dokonane przez siebie czynności 
i złożone wnioski w procesie a nawet czasami nie przejawia żadnej inicjatywy. 
Tutaj mógłby interweniować sąd pouczając stronę powodową o przysługujących 
jej możliwościach, zgodnie z art. 5 K.p.c., stanowiącym, że w razie uzasadnionej 
potrzeby sąd może udzielić stronom lub uczestnikom postępowania występują-
cym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa niezbędnych pouczeń co do czynności 
procesowych38. Nawet mimo pouczeń matka może nie wykazywać inicjatywy, 
w takiej sytuacji z wnioskiem o dopozwanie mógłby wystąpić prokurator39.

7. Art. 195 § 1 K.p.c. dotyczy sytuacji dopozwania osób, których łączny 
udział w sprawie jest konieczny, a więc łączy się z kwestią współuczestnictwa 
koniecznego, którą cechuje to, że w roli strony procesowej musi wystąpić wię-
cej niż jeden podmiot. Nadto proces może postępować i toczyć się tylko, jeśli 
w roli strony występują wszystkie osoby objęte współuczestnictwem, albowiem 
jedynie tej grupie przysługuje legitymacja procesowa, zwana też legitymacją 
grupową, a nie pojedynczym podmiotom wchodzącym w jej skład. Co więcej, 
jeżeli w charakterze strony nie wystąpią wszyscy współuczestnicy konieczni 
i brak ten nie zostanie uzupełniony, powództwo musi zostać oddalone przez 

37 W. Stojanowska, Art. 194 § 3 k.p.c., s. 150.
38 Tamże, s. 153.
39 S. Włodyka, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym w świetle nowego ustawodawstwa, 

„Nowe Prawo” 1966, Nr 9, s. 1044.
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sąd rozpatrujący sprawę40. Art. 195 § 1 K.p.c. został wprowadzony po to, aby 
uniknąć takiej sytuacji.

Współuczestnictwo konieczne może wynikać tylko z przepisu bądź z isto-
ty stosunku prawnego. W przypadku postępowania o ustalenie ojcostwa żaden 
przepis nie pozwala na wytoczenie powództwa łącznie przeciwko wszystkim 
mężczyznom, za którymi przemawia domniemanie ojcostwa. Także z istoty sto-
sunku prawnego współuczestnictwo to nie wypływa, ponieważ ojcem dziecka 
może być tylko jeden mężczyzna. Zatem art. 195 § 1 K.p.c nie może być brany 
pod uwagę w postępowaniu o ustalenie ojcostwa41.

8. Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż jedynie 
art.  194 § 1 K.p.c. może być stosowany w postępowaniu o ustalenie ojcostwa, 
wykluczona jest natomiast taka możliwość w odniesieniu do art. 194 § 3 K.p.c. 
oraz art. 195 K.p.c. Nie wszyscy jednak przedstawiciele doktryny zgadzali się 
z taką koncepcją (odmienne zdanie prezentował m.in. B. Walaszek42). Także 
orzecznictwo od lat stoi na stanowisku, że niedopuszczalne jest pozywanie jed-
nocześnie kilku konkubentów matki w postępowaniu o ustalenie ojcostwa. I tak 
Sąd Najwyższy w uchwale z 18 czerwca 1968 r. odpowiadając na pytanie prawne 
stwierdził, że:

1) sąd pierwszej instancji nie może na zasadzie art. 194 § 1 K.p.c. wezwać 
z własnej inicjatywy osoby trzeciej do wzięcia udziału w sprawie w charakterze 
strony pozwanej,

2) wniosek powoda lub pozwanego podlega ocenie sądu co do tego, czy 
zachodzą przesłanki wezwania osoby wskazanej do wzięcia udziału w sprawie 
w charakterze strony pozwanej,

3) na postanowienie sądu ustalające wniosek powoda lub pozwanego nie 
przysługuje zażalenie,

4) w sprawie o ustalenie ojcostwa wezwanie osoby trzeciej do wzięcia udzia-
łu w sprawie nie jest dopuszczalne.

Na uzasadnienie powyższego stanowiska wskazał, iż „zgodnie z art. 13 § 3 
k.p.c. przepisy normujące zwykłe postępowanie procesowe mają odpowiednie 
zastosowanie do postępowań odrębnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej. W art. 453 i następnych k.p.c. brak jest istotnie przepisu, który by uchylał 
lub zwężał stosowanie art. 194 k.p.c. w postępowaniu w sprawach ze stosunków 
między rodzicami a dziećmi, wobec czego można by bronić poglądu, że także 
i w tym postępowaniu art. 194 k.p.c. ma zastosowanie. Jednakże pogląd taki 

40 S. Włodyka, Współuczestnictwo konieczne w procesie cywilnym, „Studia Cywilistyczne” 10 
(1967), s. 101.

41 J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975, s. 569.
42 B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1970, s. 159.



Udowodnienie zarzutu exceptio plurium concumbentium a zmiany podmiotowe...  83

jest oparty jedynie na formalnym zastosowaniu podanych wyżej przepisów bez 
uwzględnienia charakteru i specyfi ki spraw wynikających ze stosunków między 
rodzicami a dziećmi, byłby nieuzasadniony.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 62–86) 
pochodzenie dziecka opiera się na przyjętych w tym kodeksie domniemaniach 
prawnych. Dotyczy to tak pochodzenia dziecka z małżeństwa jak i pochodze-
nia dziecka pozamałżeńskiego. Jeśli chodzi o zaprzeczenie pochodzenia dziecka 
z małżeństwa, to krąg osób, które stanowią strony i mogą być tymi stronami 
w procesie, jest ściśle oznaczony po stronie powodowej i po stronie pozwanej 
(art. 66, 69 i 70 k.r.o.). Również w sprawach dotyczących sądowego ustalenia oj-
costwa kodeks ściśle określa osoby, które mogą wystąpić z powództwem (art. 84 
§1 k.r.o.), jak również określa bliżej, przeciwko komu powództwo się wytacza, 
Jest nim domniemany ojciec, a gdy ten nie żyje – kurator ustanowiony przez Sąd 
opiekuńczy (art. 84 § 2 k.r.o.). Z kolei art. 85 k.r.o. wprowadzając domniemanie 
prawne w stosunku do ojca dziecka, stanowi jednocześnie, że okoliczność, iż 
matka dziecka obcowała w tym okresie także z innym mężczyzną, może być 
podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że 
ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Wskazane wyżej przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzasadniają 
w pełni pogląd, że w procesie o ustalenie ojcostwa nie może mieć miejsce jakie-
kolwiek przekształcenie podmiotowe po stronie pozwanej.

Proces toczy się przeciwko określonemu w pozwie mężczyźnie, w stosunku 
do którego – w wypadku istnienia przesłanek z art. 85 § 1 k.r.o. – istnieje domnie-
manie prawne, że jest ojcem dziecka. W razie obalenia przez owego mężczyznę 
tego domniemania, musi nastąpić oddalenie powództwa przez Sąd, natomiast nie 
jest możliwe wprowadzenie w toku postępowania – w charakterze pozwanego 
– innego mężczyzny do procesu” 43.

Stanowisko takie nie wydaje się trafne i przekonujące z uwagi na brak 
szerszego uzasadnienia. Sąd Najwyższy zaprzecza w nim sam sobie najpierw 
mówiąc, że nie ma przeszkód w stosowaniu art. 194 K.p.c., a z drugiej wyłącza 
taką możliwość z uwagi na charakter postępowania o ustalenie ojcostwa. Teza, 
że zgłoszenie takiego roszczenia przeciwko jednemu mężczyźnie wyklucza wy-
toczenie powództwa przeciwko innemu mężczyźnie wypływa więc raczej z tra-
dycji i nie jest poparta żadnym konkretnym argumentem. Mało tego, jest ona 
po prostu sprzeczna z art. 85 § 1 K.r.o., albowiem zawarte w nim domniemanie 
przemawia przeciwko wszystkim mężczyznom współżyjącym z matką dziecka 
w okresie jego poczęcia i obalenie domniemania nie następuje przez sam fakt 

43 Uchwała Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1968 r., III CZP 69/67, OSNC z 1969 r., nr 7–8, 
poz. 122.



84 Barbara Kwiatkowska

pozwania tylko jednego z nich. Art. 85 § 2 K.p.c., w myśl którego okoliczność, 
iż matka dziecka w okresie poczęcia obcowała także z innym mężczyzną, może 
być podstawą do obalenia domniemania ojcostwa tylko wtedy, gdy z okoliczności 
wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne, wskazuje 
jedynie sposób obalenia domniemania ojcostwa, a nie mówi, czy sposób ten 
dotyczy tylko jednego mężczyzny, czy dwóch jednocześnie pozwanych. Zdaniem 
cytowanej wyżej W. Stojanowskiej źródło poglądu, iż pozwanym w postępowa-
niu o ustalenie ojcostwa może być tylko jeden mężczyzna tkwi w założeniu, że 
ojcem biologicznym może być tylko jeden mężczyzna44. Wydaje się, że jest to 
błąd logiczny w rozumowaniu, ponieważ pozwany jest jedynie domniemanym 
ojcem, a nie ustalonym. Należy również zauważyć, że Sąd Najwyższy używa sfor-
mułowania „osoby trzecie” tymczasem trudno uznać za osoby trzecie mężczyzn, 
którzy są domniemanymi ojcami.

W dalszej części uzasadnienia wyżej wymienionej uchwały Sąd Najwyższy 
stwierdził również, że jego pogląd znajduje oparcie w art. 84 § 1 i § 2 K.r.o., 
określającym osoby legitymowane czynnie i biernie w postępowaniu o ustaleniu 
ojcostwa. Skoro bowiem przepis ten mówi tylko o jednym domniemanym ojcu, 
to w procesie po stronie pozwanej może wystąpić tylko jeden mężczyzna. I ten 
argument Sądu Najwyższego wydaje się być chybiony, ponieważ bezcelowe jest 
wskazywanie, że można pozwać kilku mężczyzn jednocześnie, skoro przekształ-
cenie podmiotowe może mieć miejsce po wytoczeniu powództwa i to tylko po 
udowodnieniu zarzutu plurium concumbentium.

Stanowisko Sądu Najwyższego zostało skrytykowane także przez przed-
stawicieli doktryny45, m. in. W. Siedleckiego46 który stwierdził, że stanowisko 
to nie ma żadnego oparcia, ani w ogólnych przepisach kodeksu postępowania 
cywilnego o przekształceniach podmiotowych (art. 194–198 K.p.c.), ani w jego 
przepisach szczególnych dotyczących postępowań ogólnych w sprawach ze sto-
sunków między rodzicami a dziećmi (art. 453 K.p.c. i n.). Orzeczenie to jest 
raczej wyrazem tendencji do wprowadzania ograniczeń instytucji procesowych 
w sprawach o prawa stanu. Także B. Dobrzański47 przytoczył wiele argumentów 
przeciwko słuszności cytowanego orzeczenia wskazując, że:

44 Stojanowska, Art. 194 § 3 k.p.c., s. 151.
45 W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971, 

s. 96.
46 Pogląd taki wyraził W. Siedlecki w swoich dwóch pracach: w Przeglądzie orzecznictwa Sądu 

Najwyższego, „Państwo i Prawo” 1970, z. 10, s. 584 oraz w Uchybienia, s. 96.
47 B. Dobrzański, Podmiotowe przekształcenia z art. 194 i 196 k.p.c. w sprawach o ustalenie ojco-

stwa oraz w sprawach o alimenty, „Studia Cywilistyczne” 25–26 (1975), s. 45–48.
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– Sąd Najwyższy winien oprzeć się w swoim orzeczeniu na przepisach prawa 
procesowego a nie materialnego, jak to uczynił, ponieważ przepisy prawa mate-
rialnego regulują legitymację czynną i bierną, tj. wskazują kto i przeciwko komu 
może wytoczyć proces, zaś przepisy normujące przekształcenia podmiotowe są 
przepisami ogólnymi, a nie szczególnymi i „obsługują” całe prawo materialne, 
dzięki czemu są środkiem ochrony najbardziej ekonomicznym oraz „pilnują”, 
aby postępowanie nie toczyło z udziałem osób nieuprawnionych. Przepisy te 
są niejako „lekarstwem” na wypadek gdyby się okazało, że po jednej ze stron 
występują nie wszystkie lub niewłaściwe osoby.

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie precyzuje wyczerpująco komu przysłu-
guje zdolność do bycia powodem czy pozwanym. Przykładowo art. 86 § 1 K.r.o. 
uprawnia prokuratora do wytoczenia powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie 
pochodzenia dziecka oraz unieważnienie uznania, natomiast w art. 127 K.r.o. 
do wytoczenia procesu o rozwiązanie przysposobienia. Jednakże w cytowanych 
artykułach nie wskazano osób legitymowanych biernie. W takiej sytuacji prze-
pisy materialne należy zastąpić przepisami procesowymi normującymi kwestie 
legitymacji. Tak czy inaczej, lokalizacja przepisów normujących legitymację pro-
cesową nie może wpływać na to, czy w grę wchodzą przekształcenia podmiotowe 
w trakcie procesu i jakie.

– Co do zasady normy regulujące wyraźnie kwestię legitymacji w proce-
sie – inaczej niż w postępowaniu nieprocesowym – są rzadkością, gdyż o tym, 
czy dana osoba posiada legitymację decydują przepisy prawa materialnego, nie 
wskazujące klarownie osoby mogącej być powodem lub pozwanym, ale nadające 
się do subsumowania pod nie określonych stanów faktycznych. Przepisy art. 
194 K.p.c. i n. dotyczące zmian podmiotowych mogą być stosowane zarówno 
w wypadkach, kiedy dany przepis wyraźnie reguluje legitymację procesową, jak 
i w sytuacjach, gdy artykułu takiego nie ma.

– Ustawodawca, gdyby chciał wyłączyć zastosowanie art. 194–198 K.p.c. 
w sprawach o ustalenie ojcostwa, zrobiłby to w sposób wyraźny, tak jak uczynił to 
w przepisie art. 393 § 1 K.p.c. zd. drugie (obecnie przepis ten jest uchylony). Wy-
kładania przepisów nie może opierać się na założeniu, iż ustawodawca coś prze-
oczył lub pomylił się, chyba, że jakieś wyjątkowe argumenty za tym przemawiają. 
Ciężar udowodnienia, iż ustawodawca nie zauważył, że zachodzi konieczność 
wyłączenia lub ograniczenia zastosowania określonych artykułów spoczywa na 
tych, którzy domagają się tego wyłączenia lub ograniczenia nie mającego oparcia 
w przepisach ogólnych ani szczególnych regulujących to postępowanie.

– Stosowanie powyższej uchwały Sądu Najwyższego prowadzi do rezulta-
tów niezgodnych z intencją ustawodawcy wyrażoną w przepisach dotyczących 
zmian podmiotowych po stronie pozwanej i powodowej w trakcie procesu. 
Przykładowo, jeżeli mężczyzna będący domniemanym ojcem zmarł, roszczenie 
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o ustalenie ojcostwa należy wytoczyć przeciwko kuratorowi powołanemu przez 
sąd opiekuńczy, ponieważ powszechnie przyjęto stanowisko, iż spadkobiercom 
zmarłego nie przysługuje legitymacja bierna. W świetle powyższej uchwały Sądu 
Najwyższego w przypadku wytoczenia procesu o ustalenie ojcostwa przez osobę 
niezastępowaną przez profesjonalnego pełnomocnika przeciwko spadkobiercom, 
powództwo podlega oddaleniu i zachodzi konieczność ponownego wytoczenia 
powództwa przeciwko kuratorowi. Tak samo w wypadku wytoczenia powództwa 
o ustalenie ojcostwa przeciwko kuratorowi spadku, osoba nie reprezentowana 
przez adwokata lub radcę prawnego może się nie zorientować, że trzeba tutaj 
ustanowić innego kuratora. Kolejnym przykładem na to, jakie skutki może mieć 
orzeczenie Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1968 r. jest wytoczenie powódz-
twa o ustalenie ojcostwa przez dziadka, po śmierci matki dziecka, który nie jest 
ustanowiony równocześnie opiekunem tegoż dziecka. Jeżeli dziadek działając 
samodzielnie wytoczy powództwo, musi ono zostać oddalone z uwagi na to, że 
nie posiada on czynnej legitymacji. Pewnym rozwiązaniem w takim przypadku 
byłoby pouczenie, na podstawie art. 5 k.p.c., przez sąd dziadka o konieczności 
wystąpienia do sądu opiekuńczego, celem ustanowienia opiekuna prawnego dla 
dziecka i zawieszenie na ten czas postępowania o ustalenie ojcostwa. Oczywiście 
wszystkie opisane wyżej przykłady pociągają za sobą komplikacje wyżej opisane, 
tj. na skutek oddalenia, ponieważ zachodzi konieczność wytoczenia kolejnego 
powództwa przeciwko osobom legitymowanym. Konkludując: zastosowanie art. 
194 K.p.c. i następnych – także w sprawach o prawa stanu – zapobiegłoby nie-
dogodnościom wynikającym z powyższej sytuacji.

Jednakże nawet przyjęcie, że na podstawie art. 194 § 1 K.p.c. można doko-
nywać zmian podmiotowych po stronie pozwanej w postępowaniu o ustalenie 
ojcostwa, nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z podniesieniem 
zarzutu plurium concumbentium, choćby takiego: czy możliwe jest jednoczesne 
pozwanie kilku mężczyzn, którzy obcowali z matką dziecka w okresie koncep-
cyjnym, w odrębnych postępowaniach? Niektórzy wskazywali, iż nie stoją temu 
na przeszkodzie żadne względy48, inni zaś, że jest to niedopuszczalne, z uwagi 
na treść art. 435 § 1 K.p.c, stanowiącego, że wyrok prawomocny ma skutek wo-
bec osób trzecich, który to miał zastosowanie w sprawach ze stosunków między 
rodzicami a dziećmi na podstawie art. 458 § 1 K.p.c.49 Wydaje się to jednak 
chybiony argument, ponieważ art. 435 § 1 K.p.c. dotyczy nie granic powagi 
rzeczy osądzonej, ale granic podmiotowych mocy wiążącej wyroku. Zaś granice 
podmiotowe powagi rzeczy osądzonej, a więc i zawisłość sporu obejmują tylko 
strony procesu. Pozywaniu kilku mężczyzn jednocześnie o ustalenie ojcostwa 

48 Mucha, Exceptio, s. 44.
49 Dobrzański, Podmiotowe, s. 51.
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stały na przeszkodzie nie tylko wątpliwości co do granic podmiotowych powa-
gi rzeczy osądzonej, ale również wątpliwości natury moralnej-obyczajowej, co 
powodowało, że powyższe rozwiązanie było iluzoryczne. Gdyby do tego jednak 
doszło, to powód, zgodnie z art. 32 K.p.c. winien to zrobić w miejscu zamiesz-
kania osoby uprawnionej co spowoduje, że wszystkie procesy będą się toczyć 
w jednym miejscu, a sąd będzie mógł je połączyć do wspólnego rozpoznania 
i rozstrzygnięcia (art. 219 K.p.c.)50. W czasach, kiedy nie było możliwości prze-
prowadzenia badań DNA ułatwiłoby to niezmiernie postępowanie dowodowe, 
ponieważ sąd miałby możliwość porównać zebrany w sprawie, dzięki badaniom 
przyrodniczym, materiał dowodowy i ustalić, którego mężczyzny ojcostwo jest 
bardziej prawdopodobne. Niewątpliwie realizowałoby to w sposób pełniejszy 
obowiązującą zasadę prawdy obiektywnej.

Reasumując rozważania na temat możliwości dopozwania innych mężczyzn 
w postępowaniu o ustalenie ojcostwa stwierdzić należy, że za taką możliwością 
przemawia zasada ekonomii procesowej, ponieważ umożliwiłoby to sprawne 
i wszechstronne rozstrzygnięcie sprawy jednokrotnym nakładem energii. Prze-
ciwstawianie się takiemu rozwiązaniu przez Sąd Najwyższy jest niezrozumiałe.
Słowa kluczowe: stan cywilny, ustalenie ojcostwa, exceptio plurium concumbentium, ojcostwo, 
pochodzenie dziecka.

Manifestation of the exceptio plurium concubentium charge and the subjective changes by 
the respondent party in the paternity acknowledgement prcedings

Summary

According to the art. 85 § 1 of the Polish Act Family and Guardianship Code of 25. 
February 1964 it is alleged that the father of a child is the one, who had a sexual intercourse 
with the child’s mother no later than in the 300th but at least in 181th day before the birth. Th e 
history of exceptio plurium concumbentium charge is already 200 years old and reaches up to the 
beginning of the XIX century. Th e assuption that in accordance with art. 194 § 1 of the Polish 
Code of Civil Procedure one can undertake subjective changes by the accussed party in the 
paternity acknowledgement proceedings does not solve all the problems connected with the 
plurium concumbentium charge, like for example if its possible to cite a few men, who had a sexual 
intercourse with the childs mother in the fertile period. To sum up the refl ections about the 

50 Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 lipca 1974 r., Kw. Pr 2/74 (OSNC z 1974 r., 
nr 12, poz. 203) połączenie spraw celem wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia należy stoso-
wać zawsze, gdy istnieje faktyczny związek pomiędzy okolicznościami uzasadniającymi żądania 
w kilku sprawach. Walorem tej metody jest to, że umożliwia ona sądowi szersze wykorzystanie raz 
zebranego materiału faktycznego i dowodowego. Takie rozwiązanie podyktowane jest względami 
szybkości i ekonomii procesowej niewątpliwie bowiem przyczynia się ono do poprawy sprawno-
ści postępowania z uwagi na zlikwidowanie całego konfl iktu w jednym procesie.
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possibility to cite additionally other men in the paternity acknowledgement proceededings one 
can affi  rm, that the rule trial economy is in favour of it.

Key words: marital status, paternity determination, exceptio plurium concubentium, paternity, 
origin of the child.

Nachweis des exceptio plurium concubentium Vorwurfes und die ein Rechtssubjekt betref-
fende Veränderungen bei der beklagten Partei in dem Vaterschaft sanerkennungsverfah-

ren

Zusammenfassung

Gemäß Art. 85 § 1 des polnischen Gesetzes Familien und Vormundschaft sgesetzbuch 
von 25. Februar 1964 ist es vermutet, dass den Vater eines Kindes derjenige ist, der mit der 
Mutt er dieses Kindes nicht früher als in dem 300 Tag und spätestens am 181 Tag vor dem 
Kindergeburt einen Geschlechtsverkehr hatt e. Die Geschichte des exceptio plurium concumben-
tium Vorwurfes zählt schon 200 Jahre und reicht bis in Anfänge des XIX Jh. Die Annahme, 
dass gemäß Art. 194 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuches die Vornahme der Rechtssubjekt 
betreff enden Veränderungen bei der beklagten Partei in dem Vaterschaft sanerkennungsverfahren 
nicht alle Probleme mit der Erhebung der plurium concumbentium Klage löst, beispielweise ob es 
möglich ist, gleichzeitig einige Männer, die mit der Mutt er des Kindes in der gebärfähigen Zeit 
einen Geschlechtsverkehr hatt en, zu klagen. Zusammenfassend die Überlegungen zum Th ema 
der Möglichkeit andere Männer im Vaterschaft sanerkennungsverfahren zusätzlich zu klagen, ist 
es festzustellen, dass für diese Möglichkeit der Grundsatz der Prozesswirtschaft lichkeit spricht.

Schlüsselwörter: Personenstand, Vaterschaft sanerkennung, exceptio plurium concubentium, 
Vatt erschaft , Herkunft  des Kindes.


