
GENETYKA SĄDOWA W MEDYCYNIE GENETYKA SĄDOWA W MEDYCYNIE 



Genetyka sądowaGenetyka sądowa

• Ustalanie spornego ojcostwa 
• Badanie dowodów rzeczowych
• Badania identyfikacyjne
• Badania genealogiczne
• Inne badania oparte na metodach biologii • Inne badania oparte na metodach biologii 

molekularnej (np. wiek, wygląd, okoliczności)



Historia badania dowodów rzeczowych z 
wykorzystaniem metod genetycznych

• 1975 Jeffreys opracowuje technikę badania DNA - RFLP

• 1987, 1989  pierwsze osiągniecia praktyczne - C. 
Pitchfork zostaje skazany za podwójne zabójstwo na 
podstawie badań DNA ; natomiast uprzednio skazany podstawie badań DNA ; natomiast uprzednio skazany 
G. Dotson zostaje uniewinniony na podstawie badań 
DNA 

• 1991 – wprowadzenie badań techniką PCR

• Ok. 2000, ujednolicenie  metod stosowanych we 
wszystkich aplikacjach



RODZAJE DOWODÓW 
RZECZOWYCH

W medycynie sądowej zawsze bierzemy pod uwagę trzy rodzaje dowodów rzeczowych:
1. Materiał znaleziony na miejscu zbrodni

2. Materiał porównawczy od ofiary
3. Materiał porównawczy od podejrzanego/podejrzanych 



Dowód – fakt, który służy za podstawę 
wiary w istnienie lub nieistnienie drugiego 

faktu 

Dowód rzeczowy to dowód, którego źródłem jest 
rzecz w szerokim tego słowa znaczeniu, także ludzkie 
ciało i jego wydzieliny



Badanie dowodów rzeczowych - oględziny 
miejsca przestępstwa (tzw. czynności 

przedlaboratoryjne)

a. zabezpieczenie dowodów 
rzeczowych rzeczowych 
b. wydanie postanowienia o 
powołaniu biegłego
c. dostarczenie materiału 
dowodowego i porównawczego 
do pracowni genetycznej



Zbieranie i zabezpieczanie śladów

• Jeżeli są „małe” – pobiera 
się je na wymazówki

• Jeżeli są „duże” wkłada 
się je do papierowych 
kopert



Najczęściej badane ślady biologiczne
• Plamy krwi

• Plamy spermy (nasienia)

• Plamy moczu

• Plamy śliny

• Tkanki (głównie włosy, kości i zęby)



Ślady biologiczneŚlady biologiczne
Są to ślady pochodzące lub związane z organizmami żywymi, czyli zarówno 

pochodzenia
• ludzkiego, 
• Lub zwierzęcego 
• ale i grzybowego lub

roślinnego.roślinnego.



Ślady biologiczneŚlady biologiczne
W praktyce kryminalistycznej ślady biologiczne można podzielić na trzy grupy:
• pochodzenia tkankowego - (np. krew, paznokcie, włosy, zęby, kości, fragmenty 

różnych narządów, mięśni, skóry, fragmenty roślin oraz jaja i larwy owadów);
• wydzieliny - (ślina, nasienie, wydzielina łojowa, wydzielina pochwowa, pot);
• wydaliny - (kał, mocz, wymiociny, smółka płodowa).

Śladem biologicznym są także ślady zębów lub paznokci pozostawione na miejscu zdarzenia 
(np. ugryzienia albo zadrapania na skórze ofiary, nadgryzione produkty spożywcze).



Ślady biologiczneŚlady biologiczne
Metody ujawniania śladów biologicznych:
• wzrokowa,
• optyczna (przy użyciu oświetlenia UV, podczerwieni oraz w świetle widzialnym),
• chemiczna (luminol, papierki testowe),
• immunochromatograficzna,
• mieszana.• mieszana.

Oświetlacz Oświetlacz 
kryminalistyczny kryminalistyczny 
TrAcTrAc FinderFinder



Ślady biologiczne
Technicznie ślady biologiczne zabezpiecza się w następujący

sposób:
• w całości wraz z podłożem (dot. podłoży o małych 

gabarytach),
• poprzez wycięcie lub wyodrębnienie śladu od podłoża np. 

przy użyciu nożyczek lub skalpela,przy użyciu nożyczek lub skalpela,
• poprzez przeniesienie na inne podłoże np. na wymazówkę.



Zasady i sposoby zabezpieczania śladów 
biologicznych

Sposób technicznego zabezpieczania zależny jest od 
wielu  czynników :

• rodzaju podłoża,
• wielkości przedmiotu,• wielkości przedmiotu,
• grubości plamy,
• stanu śladu.



Zabezpieczanie  materiału sekcyjnegoZabezpieczanie  materiału sekcyjnego

Krew  sekcyjna  i  tkanki   w  pojemnikach  
jednorazowego  użytku

Zęby  i  kości  w  kopertach  papierowych stosownie  do  wielkości

Kości  pochodzące  od  różnych  denatów 
powinny  być  od  siebie   oddzielone 



Przechowywanie materiału

krew  sekcyjna  krew  sekcyjna  –– lodówka <3 dni    <zamrażarkalodówka <3 dni    <zamrażarka

plama krwi  plama krwi  -- wysuszona na bibule w temp. pokojowejwysuszona na bibule w temp. pokojowej

tkanki  tkanki  -- zamrażarkazamrażarka

materiał  kostny  materiał  kostny  -- suchy  w temp. pokojowejsuchy  w temp. pokojowej
-- „mokry” zamrażarka„mokry” zamrażarka



2. Czynności laboratoryjne2. Czynności laboratoryjne
a. oględziny i opis dowodu rzeczowego
b. badania identyfikacyjne
c. badania indywidualizacyjne
d. wydanie opinii 



Oględziny Oględziny 



Krew



Badania identyfikacyjne
• Metody 

immunochromatograficzne -
oparte na użyciu przeciwciał 
skierowanych przeciwko ludzkiej 
hemoglobinie

• Metody spektrofotometryczne i 
spektroskopowe – oparte na spektroskopowe – oparte na 
wykazaniu specyficznego obrazu 
absorbcyjnego pochodnych hemoglobiny

• Metody mikrokrystaliczne –
oparte na tworzeniu kryształów 
pochodnych hemoglobiny takich jak 
hemochromigen lub hematyna 
(hemina)



Badania identyfikacyjne
•• testy katalityczne testy katalityczne –– oparte na 

zdolności hemu do przeprowadzania 
reakcji utleniania barwnika, który w 
trakcie trwania reakcji zmienia 
barwę; źródłem tlanu jest zazwyczaj 
nadtlenek wodoru

•• testy oparte na testy oparte na 
chemiluminescencji lub chemiluminescencji lub 
fluorescencji fluorescencji 

test test KastleKastle--MayerMayer zredukowana fenoloftaleina w roztworze zredukowana fenoloftaleina w roztworze 
zasadowym utlenia się w obecności hemu; zasadowym utlenia się w obecności hemu; 

pojawia się różowe zabarwienie  pojawia się różowe zabarwienie  



Sperma (nasienie)



Zasady i sposoby zabezpieczania śladów 
biologicznych

NasienieNasienie
• Plamy nasienia spotyka się najczęściej w przypadku zgwałcenia. 

Materiał dowodowy stanowią:
- plamy nasienia na odzieży, 
- na bieliźnie pościelowej, 
- plamy nasienia ciele ludzkim - plamy nasienia ciele ludzkim 
- wymazy z pochwy lub odbytu
- prezerwatywy
Wilgotne przedmioty z plamami przed wysłaniem do badań należy 

wysuszyć w temperaturze pokojowej. Plam nie wolno dotykać, 
zeskrobywać, zmywać, zginać. Podłoże z plamą najlepiej umieszczać 
w papierowym opakowaniu. 



Zabójstwa seksualne

Do badania należy zabezpieczyć:Do badania należy zabezpieczyć:
- wymazy z pochwy, odbytu i przestrzeni pomiędzy żuchwą a policzkiem
- wymazy ze skóry w miejscach ewentualnych ugryzień (uwaga – należy także zapytać lekarza 

sądowego o możliwość identyfikacji uzębienia)
- podłoże spod krocza ofiary
- luźne włosy łonowe z miejsca zdarzenia
- wymazy ze skóry ofiary z miejsc, gdzie znajduje się jakakolwiek substancja mogąca pochodzić 

od sprawcy
- wyskrobiny spod paznokci
- mocz płynny lub jego plamy

Większość wymienionych czynności może być wykonana na sali sekcyjnej, ale 
niektóre powinny być wykonane na miejscu zdarzenia bo ślady mogą zostać 
utracone w czasie transportu zwłok



Badanie żywej ofiary 
• Jak najszybciej należy wykonać badanie 

lekarskie, jeżeli to możliwe, przez lekarza 
tej samej płci

• Miejsce pobrania wymazów zależy od 
zeznań ofiary, ale można je na wszelki 
wypadek pobrać szerzej, tak jak w 
przypadku zabójstwaprzypadku zabójstwa

• Bardzo ważne jest zabezpieczenie bielizny 
ofiary

• Należy uważnie wysłuchać ofiarę i działać 
nieszablonowo, będąc otwartym na 
działania niestandartowe

• Należy przeprowadzić oględziny miejsca 
przestępstwa i zabezpieczyć dowody 
rzeczowe z tego miejsca

Zużytą prezerwatywę Zużytą prezerwatywę 
badamy nie tylko badamy nie tylko 
wewnątrz, ale i na wewnątrz, ale i na 
zewnątrz!zewnątrz!



Badanie podejrzanego
• Czasami zaniedbywane, w praktyce bywa 

ważniejsze od badania ofiary
• Szuka się śladów obrony na ciele napastnika
• Szuka się śladów biologicznych ofiary na ciele i 

odzieży napastnika (luźne włosy, ślina na rękach, 
torsie i odzieży, nabłonki pochwy i/lub kał w 
rowku zażołędnym, krew na penisie i odzieży rowku zażołędnym, krew na penisie i odzieży 
sprawcy, kał i mocz ofiary na odzieży sprawcy)

• Sporządza się odcisk wylotu cewki moczowej w 
celu szukania pod mikroskopem plemników i 
komórek waginalnych (nabłonków)

• Istnieją (rzadko stosowane) metody odróżnienia 
plam krwi menstruacyjnej od plam krwi 
obwodowej





Badania identyfikacyjne spermy
•• obecność plemników w obecność plemników w 

preparacie mikroskopowympreparacie mikroskopowym
•• fenotyp LDHfenotyp LDH--C4C4
•• białka charakterystyczne dla białka charakterystyczne dla 

nasienia:nasienia:
- PSA (białko p.30)- PSA (białko p.30)
- SVSA (Sg, białko MHS-5)

•• kwaśna fosfataza (AP)kwaśna fosfataza (AP)
- test Phosphatesmo KM    
- test brentamine







Ślina
Ślina to lekko alkaliczna wydzielina złożona z wody, śluzu, białek, soli i 

enzymów (alfa-amylaza)



Badania identyfikacyjne

• wykrywanie obecności 
alfa-amylazy

- Test skrobiowy 
- Mapowanie przy użyciu - Mapowanie przy użyciu 

bibuły nasączonej 
odczynnikiem Phadebas

- Test z użyciem tabletek 
Phadebas

- Immunochromatografia  





Włosy – analiza mikroskopowa

1. Rozstrzyga czy ślad jest 
włosem, włóknem czy np. 
fragmentem rośliny

2. Służy do odróżniania 
włosów ludzkich i 
zwierzęcychzwierzęcych

3. Służy do stwierdzenia 
obecności cebulki i 
określenia jej fazy rozwoju 

4. Służy do określenia z jakiej 
okolicy ciała pochodzi włos 



Fragmenty tkanekFragmenty tkanek



Mocz - identyfikacja

• wykrywanie mocznika
- test z  DMAC (aldehyd paradwumetyloaminocynamonowy): 
DMAC w silnie kwaśnym środowisku reaguje z aminami i amidami 
dając karmazynowe zabarwienie 

- test z ureazą i odczynnikiem Nesslera: - test z ureazą i odczynnikiem Nesslera: 
ureaza rozkłada mocznik do amoniaku i dwutlenku węgla; powstały 
amoniak jest wykrywany w reakcji barwnej

• wykrywanie kreatyniny
- reakcja z kwasem pikrynowym 



Ślady dotykowe (LCN, Low Copy Number)

• Badania tego typu są obarczone bardzo dużym 
ryzykiem błędu

• W przypadku badania starych dowodów 
rzeczowych (np. z magazynu) bardzo często rzeczowych (np. z magazynu) bardzo często 
obserwuje się „wypadanie” najcięższych 
amplikonów

• Każdorazowo uzyskane wyniki powinny być 
porównane z profilami osób badających 
dowód, techników kryminalistycznych itd.







Etapy badania polimorfizmu DNA w 
genetyce sądowej metodą PCR:

• ekstrakcja i oczyszczenie DNA

• określenie jakości i ilości DNA

• amplifikacja DNA• amplifikacja DNA

• detekcja produktów PCR

• interpretacja wyników
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Chromosomy autosomalneChromosomy autosomalne

Lokalizacja w jądrze komórkowym

Lokalizacja w 
mitochondriach
(wiele kopii w 
cytoplazmie 

komórki)

2 2 kopie w kopie w 
komórcekomórce

Ludzki genom: 23 pary chromosomów i 
mitochondrialne DNA
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16,569 bp16,569 bp

MitochondrialMitochondrialnene
DNADNA

jądrowejądrowe DNADNA

3.2 3.2 miliardamiliarda bpbp ~~101000 kopii w kopii w 
komórcekomórce



W genetyce sądowej w celach identyfikacyjnych materiału 
genetycznego standardowo wykorzystuje się tzw. krótkie sekwencje 
repetytywne typu STR (ang. short tandem repeat).

Markery STRs są  preferowane jako  identyfikacyjne markery 
genetyczne m.in. ze względu:
-dużą ilość markerów  w całym genomie-dużą ilość markerów  w całym genomie
-dużą zmienność w poszczególnych populacjach
-możliwą analizę małej ilości DNA, przy zastosowaniu techniki PCR 

Do pewnego momentu interesowano się wyłącznie polimorfizmem 
chromosomów autosomalnych. Wraz z poszerzeniem obszaru badań 
genetyków i biologów molekularnych zaczęto doceniać różnice 
wynikające z polimorfizmu chromosomów płci. Najpierw zaczęto 
analizować markery z chromosomu Y, a następnie z chromosomu X



Zestaw 13 loci typu STR CODIS Combined DNA Index System

D3S1358D3S1358
FGAFGA CSF1POCSF1PO

D8S1179D8S1179 TH01TH01 VWAVWA

TPOXTPOX D5S818D5S818 D7S820D7S820
D13S317D13S317

D16S539D16S539 D18S51D18S51
D21S11D21S11

AMELAMEL

AMELAMEL



Markery typu STRMarkery typu STR

TCCCAAGCTCTTCCTCCCAAGCTCTTCCTCTTCCCTAGATCAATACAGACAGAAGACATCTTCCCTAGATCAATACAGACAGAAGACA
GGTGGGTGGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATA
GATAGATAGATAGATATCATTGAAAGACAAAACAGAGATGGATGATAGATACTCATTGAAAGACAAAACAGAGATGGATGATAGATAC
ATGCTATGCTTACAGATGCACACTACAGATGCACAC

= 12 GATA = 12 GATA powtórzeńpowtórzeń
Ilość kolejnych powtórzeń jednostki Ilość kolejnych powtórzeń jednostki 

Fragmenty DNA o różnych długościach występujące w Fragmenty DNA o różnych długościach występujące w 
obszarach niekodującychobszarach niekodujących

TTypowanyypowany region region 
(short tandem (short tandem 

repeat)repeat)

7 7 powtpowt..
8 8 powtpowt..
9 9 powtpowt..

10 10 powtpowt..
11 11 powtpowt..
12 12 powtpowt..

13 13 powtpowt..

Ilość kolejnych powtórzeń jednostki Ilość kolejnych powtórzeń jednostki 
repetytywnejrepetytywnej warunkuje zmienność warunkuje zmienność 
osobnicząosobniczą

FBI FBI wyselekcjonowało zestawwyselekcjonowało zestaw 1313 lociloci
STRSTR,, które powinnyktóre powinny być powszechnie być powszechnie 
oznaczane w testach DNAoznaczane w testach DNA



OPINIAOPINIA

 Ekspertyza z badań DNA w formie pisemnej-
 formułowana zgodnie z przyjętymi zasadami  obowiązującymi 

biegłych sądowych z dziedziny badań DNA 
 Opinia zawiera 
 metodykę metodykę
 wyniki uwzględniające profil genetyczny z międzynarodowym 

nazewnictwem
 czytelne jasno sformułowane wnioski
 Opinia do wiadomości sądu i prokuratury 
 Standardowo opinia wykonywana w przeciągu 7 dni  



Akredytacja i atestacja (test biegłości)



NGM próbka Ms1-14
D10S1248 15,16

vWA 17

D16S539 9,11

D2S1338 17

AMG X

D8S1179 10,14

Interpretacja wyników

D21S11 29,30

D18S51 13,21

D22S1045 11,16

D19S433 14

TH01 6

FGA 22

D2S441 9,11

D3S1358 14,17

D1S1656 11,17.3

D12S391 19,21

SE33 27.2,30.2



NGM próbka 14-14
D10S1248 13,15,16

vWA 17,18

D16S539 9,11,12,13

D2S1338 17,19,24,25

AMG X

D8S1179 10,11,14

Interpretacja wyników – DNA „mieszane”

D21S11 29,30,30.2,32.2

D18S51 13,15,21

D22S1045 11,13,16,17

D19S433 14,15,17,18

TH01 6,8,9.3

FGA 20,22,23,24

D2S441 9,10,11

D3S1358 14,16,17,18

D1S1656 11,17.3

D12S391 19,21,22,24

SE33 27.2,30.2



NGM 115115--ASAS 115115--RZRZ buty (115buty (115--1)1) slipy (115slipy (115--8)8)

D10S1248 15,16 14 15,16 -

vWA 17,18 16,17 17,18 16,17

D16S539 11 9,12 11 -

D2S1338 23,24 19,20 23,24 -

AMG X XY X XY

D8S1179 10,12 13,14 10,12 13,14

D21S11 29,33.2 27,31.2 29,33.2 -

Interpretacja wyników

D21S11 29,33.2 27,31.2 29,33.2 -

D18S51 12,15 17,19 12,15 -

D22S1045 16 17 16 17

D19S433 14,15.2 13,15 14,15.2 13,15

TH01 9,9.3 8,9.3 9,9.3 -

FGA 20,25 24,26 20,25 24,26

D2S441 10,14 10,11 10,14 10,11

D3S1358 17,18 16,17 17,18 -

D1S1656 11,18.3 11,16.3 11,18.3 11,16.3

D12S391 22 18,19.3 22 -

SE33 20.2,21.2 21,24.2 20.2,21.2 -



Polimorfizm genetyczny chromosomu Y:
sekwencje typu STR zlokalizowane na chromosomie Y



Dlaczego chromosom Y ?

• Stanowi on zaledwie 2% genomu człowieka, a większa jego część (95%) nie
podlega rekombinacji.

• Posiada szczególną właściwości –charakterystyczny jest dla osobników płci
męskiej i dziedziczony jest w linii ojciec-syn.

Zastosowania
– badanie dowodów rzeczowych w kryminalistyce (98% przestępstw – badanie dowodów rzeczowych w kryminalistyce (98% przestępstw 

kryminalnych popełnianych przez mężczyzn)
– badania genealogiczne
– badania ewolucyjne

Korzyści (przydatność) w badaniach identyfikacji osobniczej
– męska składowa genotypowana z mieszanego materiału z wyłączeniem 

trudnej technicznie lizy preferencyjnej
– dziedziczenie w linii ojcowskiej (męskiej), co umożliwia porównanie z 

dowolnym mężczyzną danego rodu 



PowerPlex®Y23 próbka 129-AB
DYS576 18

DYS389I 13

DYS448 20

DYS389 II 29

DYS19 16

DYS391 10

DYS481 25

DYS549 12

DYS533 12

DYS438 11

DYS437 14

DYS570 19

DYS635 23

DYS390 25

DYS439 11

DYS392 11

DYS643 10

DYS393 13

DYS458 16

DYS385 12,14

DYS456 17

YGATAH4 12



PowerPlex®Y23 próbka 12-14
DYS576 18,19

DYS389I 12,13

DYS448 18,20

DYS389 II 29,30

DYS19 14,16

DYS391 10,11

DYS481 23,25

DYS549 12,14

DYS533 12

DYS438 10,11

DYS437 14,17

DYS570 17,19

DYS635 22,23

DYS390 25,27

DYS439 10,11

DYS392 11

DYS643 10,12

DYS393 13,15

DYS458 14,16

DYS385 12,13,14,16

DYS456 17,18

YGATAH4 12,13



PowerPlex®Y23 próbka 132-TT szorty (132-3) rajstopy (132-4) 

DYS576 17 17 17

DYS389I 14 14 14

DYS448 19 19 19

DYS389 II 30 30 30

DYS19 14 14 14

DYS391 11 11 11

DYS481 22 22 22

DYS549 13 13 13

DYS533 13 13 13

DYS438 12 12 12

DYS437 15 15 15

DYS570 18 18 18

DYS635 23 23 23

DYS390 24 24 24

DYS439 12 12 12

DYS392 13 13 13

DYS643 10 10 10

DYS393 13 13 13

DYS458 18 18 18

DYS385 12,16 12,16 12,16

DYS456 16 16 16

YGATAH4 12 12 12



USTALANIE SPORNEGO OJCOSTWA 



Przepisy prawne dotyczące ustalania ojcostwa

Orzeczenie sądoweOrzeczenie sądowe

Kodeks rodzinny i opiekuńczy.Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09

Status: Akt obowiązującyStatus: Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2016 r.Wersja od: 30 kwietnia 2016 r.

USTAWAUSTAWA
z dnia 25 lutego 1964 r.z dnia 25 lutego 1964 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczyKodeks rodzinny i opiekuńczy

Orzeczenie sądoweOrzeczenie sądowe
• Ustawodawstwo w Polsce przewiduje możliwość ustalenia ojcostwa w formie 

orzeczenia sądowego, będącego najczęściej wynikiem zgodnych ustaleń obydwu 
stron (matki i domniemanego ojca). Problem spornego ojcostwa pojawia się z 
chwilą, gdy mężczyzna wskazany przez matkę nie uznaje dziecka. Kwestię orzeczenia 
sądowego reguluje ustawa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, uchwalona w 1964 roku 
(nowelizacja z 1975r, 2004, 2008, 2015). Art. 72 wyżej wymienionej ustawy 
stwierdza, że „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki 
albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo 
przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu”. Co więcej, istnieją 
dwie odmienne sytuacje prawne, w zależności od tego czy dziecko urodziło się w 
związku małżeńskim czy też poza nim.



Przepisy prawa dotyczące ustalania 
ojcostwa

Istnieją trzy sposoby ustalania ojcostwa:

• domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki -
dotyczy dzieci urodzonych w małżeństwie, 

• uznanie dziecka przez ojca, 
• ustalenie ojcostwa przez sąd. 



Dział  I a  : Rodzice i dzieci
Rozdział I  : Pochodzenie dziecka

Ojcostwo
Art. 62. [Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa]

§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed 
upływem trzystu dni  od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, 
że pochodzi ono od męża matki.
Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 
trzystu dni od  orzeczenia separacji.trzystu dni od  orzeczenia separacji.
§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania 
lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego 
małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. 
Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w 
następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził 
zgodę pierwszy mąż matki.
§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.



Art. 63. [Zaprzeczenie ojcostwa przez męża 
matki]
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie 
później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Art. 69. [Legitymacja czynna matki]
§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża 
w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko § 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko 
mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku.

Art. 70. [Legitymacja czynna dziecka]
§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o 
zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech 
lat od osiągnięcia pełnoletności.
§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i 
matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, 
powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez 
sąd opiekuńczy.



Art. 72. [Ustalenie ojcostwa]

§ 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego 
matki, albo gdy  domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może 
nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.
§ 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o 
ustalenie ojcostwa.

Art. 85. [Domniemanie ojcostwa]

§ 1. 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, albo ten, kto 
był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku 
dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej
prokreacji.
§ 2. 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 mężczyzny jest bardziej 
prawdopodobne.



Ustalanie spornego ojcostwa można 
przeprowadzić: 

• Albo na zlecenie sądu
• Albo, w sprawach kryminalnych 

(kazirodztwo, zgwałcenie, osoby (kazirodztwo, zgwałcenie, osoby 
nieletnie) na zlecenie prokuratury

• Albo na prywatne zlecenie



Zlecenie sądowe



Zlecenie prywatne



Wezwanie na badanie



Pobieranie materiału biologicznego do 
dochodzenia spornego ojcostwa

 Pobranie krwi 
 Wymaz – komórki nabłonkowe z 

wewnętrznej strony policzka

Pakiety komercyjne np. FTA Pakiety komercyjne np. FTA CardCard

Zabezpieczanie materiałuZabezpieczanie materiału

Pakiety komercyjne np. FTA Pakiety komercyjne np. FTA CardCard

Plama krwi na bibule  filtracyjnej (nie Plama krwi na bibule  filtracyjnej (nie 
ChrChr))

WymazówkiWymazówki

UWAGA!!! UWAGA!!! 
Zabezpieczony Zabezpieczony 
materiał należy materiał należy 

dokładnie wysuszyć dokładnie wysuszyć 
w temperaturze w temperaturze 

pokojowejpokojowej



Protokół pobrania materiału



Potwierdzone ojcostwo – jeden 
z alleli u dziecka (strzałka) jest 
obecny także u domniemanego 
ojca. Drugi allel dziecko 
odziedziczyło od 
homozygotycznej matki (matka 
ma dwa allele tej samej 
długości, co na wykresie 
uwidacznia się jako pojedyncze 
wychylenie.

Wykluczone ojcostwo – u 
domniemanego ojca żaden z 
dwóch alleli nie występuje u 
homozygotycznego dziecka. 
Dziecko odziedziczyło jeden 
allel od matki (strzałka), a 
drugi (tej samej długości) 
najprawdopodobniej od 
innego osobnika.



Brak matki w badaniu ojcostwaBrak matki w badaniu ojcostwa

POWODUJE W TYM PRZYPADKU WYDANIE POWODUJE W TYM PRZYPADKU WYDANIE BŁĘDNEJ BŁĘDNEJ 
OPINII  OPINII  !!!!!!




