Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo
może być wykorzystany w sądzie?
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Dzięki temu poradnikowi dowiesz się:
czym różni się prywatny test na ojcostwo od badania do celów sądowych?
w jaki sposób można wykorzystać w sądzie wynik testu prywatnego?
dlaczego wynik genetycznego testu na ojcostwo zawsze jest pewny?
na co szczególnie zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium?
który test na ojcostwo wybrać: prywatny czy sądowy?

Test genetyczny to najprostszy i najpewniejszy sposób, aby potwierdzić lub wykluczyć biologiczne
ojcostwo. Wynik takiego badania nie tylko gwarantuje pewność na całe życie, ale też może być
wykorzystany w sprawach m.in. o zaprzeczenie czy ustalenie ojcostwa.
Wiele osób wciąż ma wątpliwości, czy rezultat testu prywatnego (w którym często biorą udział tylko
mężczyzna i dziecko) może zostać wykorzystany w sądzie. Panuje przekonanie, że wartościowym
dowodem dla sądu są tylko wyniki badań do celów sądowych. To mit!
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Czym różni się sądowy test na ojcostwo od prywatnego?
Badanie na ojcostwo do celów sądowych wymaga zachowania specjalnej procedury
formalnej, która obejmuje m.in. sprawdzenie tożsamości osób badanych i pobranie
próbek w obecności świadków, aby sąd miał pewność, że materiał pochodzi
od właściwych osób. W takim badaniu biorą udział dziecko, domniemamy ojciec i matka (chyba że nie żyje lub gdy
miejsce jej pobytu jest niemożliwe do ustalenia). Sprawdza się zarówno ojcostwo, jak i macierzyństwo, aby
np. wykluczyć podmianę dzieci w szpitalu. Do wyniku dołączana jest ekspertyza eksperta ds. ojcostwa i pokrewieństwa,
który pełni funkcję biegłego sądowego.
Test na ojcostwo do celów sądowych możesz wykonać bez skierowania z sądu. Dzięki temu oszczędzisz
czas i zyskasz możliwość wyboru laboratorium oraz wykonania badania w dogodnym miejscu i terminie.

A jeśli w badaniu mogą wziąć udział tylko mężczyzna i dziecko? Wówczas można wykonać test do celów prywatnych.
TEST DO CELÓW PRYWATNYCH

TEST DO CELÓW SĄDOWYCH

PRÓBKI

dowolne, np. wymazy z policzka,
używana maszynka do golenia, smoczek

wymazy z policzka

MIEJSCE POBRANIA

pobranie próbek samodzielnie w domu
albo w placówce

pobranie próbek w placówce
w obecności upoważnionego świadka

UCZESTNICY

domniemany ojciec, dziecko, ewentualnie matka

domniemany ojciec, dziecko, matka

PEWNOŚĆ WYNIKU

100% wykluczenie ojcostwa
≥ 99,9999% potwierdzenie ojcostwa

100% wykluczenie ojcostwa
≥ 99,9999% potwierdzenie ojcostwa
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Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo można
wykorzystać w sądzie?
TAK. Wynik prywatnego testu na ojcostwo z powodzeniem może zostać wykorzystany
w sądzie, np. w sprawie o ustalenie ojcostwa. Czasami jest traktowany jako dowód
wstępny, a w niektórych przypadkach staje się również rozstrzygającym.

Potwierdza to adwokat Ewa Rostkowska:
„Oczywiście, że tak. Opinia prywatna to dokument prywatny podlegający ocenie sądu, to „umocnione”
stanowisko strony procesowej. Zatem dążąc do udowodnienia swoich racji, przedstawienie przed sądem
takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc, właściwym byłoby podkreślić, że wnioski zawarte
w tego rodzaju opinii mogą stać się podstawą poczynienia ustaleń faktycznych przez sąd w sytuacji, gdy
okoliczności te zostaną przyznane przez stronę przeciwną albo gdy sąd uzna je za przyznane wobec
braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przypadkach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód
(dowód z dokumentu – opinii prywatnej) jako istotny, rozstrzygający w sprawie. Natomiast w sytuacji,
kiedy treść opinii prywatnej jest kwestionowana przez drugą stronę procesu, a ustalenia okoliczności
danej sprawy wymagają wiadomości specjalnych, to koniecznym będzie przeprowadzenie dowodu
z opinii biegłego sądowego”.

Wynik testu na ojcostwo jest pewny i jednoznaczny bez względu na rodzaj badania (prywatne, sądowe)
i wykorzystanych próbek – pod warunkiem, że wybierzesz pewne i doświadczone laboratorium.
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Wynik prywatnego testu na ojcostwo można wykorzystać
jako dowód w sądzie m.in. w sprawach o:

ustalenie ojcostwa
zaprzeczenie ojcostwa
unieważnienie uznania ojcostwa

WYNIK PRYWATNEGO TESTU NA OJCOSTWO
DOWÓD WSTĘPNY
podstawa do rozpoczęcia procesu w sądzie
bez niego prokurator może odmówić założenia sprawy

DOWÓD ROZSTRZYGAJĄCY
wymazy z policzka

podstawa do wydania decyzji przez sąd, jeśli żadna
ze stron nie wnosi sprzeciwu, a ustalenia okoliczności
danej sprawy nie wymagają wiadomości specjalnych,
tj. dowodów z opinii biegłego sądowego
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Czy wynik prywatnego badania na ojcostwo jest tak samo pewny
jak testu sądowego?
Tak. Jeśli wybierzesz pewne i doświadczone laboratorium, wynik badania do celów
prywatnych gwarantuje taką samą pewność jak testu sądowego. Jak to możliwe?
Analizowane fragmenty DNA są niezmienne i identyczne w każdej komórce organizmu (dlatego rodzaj próbek nie ma
znaczenia).
Laboratorium nie rozdziela badań na prywatne i sądowe – wszystkie wykonywane są taką samą metodą, przez tych
samych laborantów i z wykorzystaniem takich samych odczynników.
„Analiza przeprowadzana w laboratorium przebiega w dokładnie taki sam sposób bez względu na
to, czy realizowane badanie wykonywane jest do celów prywatnych, czy sądowych. Laboratorium
wykorzystuje identyczne metody i odczynniki. Dzięki wykorzystaniu elektroforezy kapilarnej
ustalane są proﬁle genetyczne wszystkich badanych osób, które później się ze sobą porównuje.
To pozwala w sposób jednoznaczny wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo. Analiza 24 markerów DNA
umożliwia potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem ponad 99,9999% (nawet gdy w badaniu prywatnym nie
bierze udziału matka). Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii tylko takie lub wyższe
prawdopodobieństwo pozwala potwierdzić ojcostwo”.
Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Aby mieć pewność, że wynik jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy ojcostwo, wybierz odpowiednie
laboratorium.
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O czym pamiętać przy wyborze laboratorium?
3 najważniejsze wskazówki
Jeśli chcesz wykorzystać wynik badania na ojcostwo (prywatnego lub sądowego) w sądzie,
szczególnie zadbaj o sprawdzenie laboratorium. Oto najważniejsze wskazówki, które pomogą
Ci wybrać taką placówkę, która wyda pewny i jednoznaczny wynik.
1 Akredytacja PCA zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 – oﬁcjalne potwierdzenie
kompetencji laboratorium, niezależności i bezstronności w działaniu, a także pracy zgodnie
z międzynarodowymi standardami. Wyniki badań przeprowadzanych w akredytowanych
laboratoriach są ważne również za granicą.
Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30
listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być wykorzystane przez
organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko w sytuacji, gdy laboratorium
posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.
2 Analiza 24 markerów DNA – największa na rynku pula badanych markerów i międzynarodowy
standard. Dzięki temu wynik zawsze jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy ojcostwo – również
w sytuacji, gdy w teście biorą udział tylko mężczyzna i dziecko.

7

info@pewnytato.pl

883 156 188

„Analiza 24 markerów DNA ma zastosowanie w sytuacji, gdy
w teście na ojcostwo biorą udział tylko mężczyzna i dziecko
(badanie bez udziału matki). W przypadku badań wykorzystywanych
do celów prywatnych ma to miejsce stosunkowo często. Dzięki analizie aż 24 markerów można
uzyskać w takiej sytuacji 100% wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie ojcostwa
z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej
i Kryminologii wynik, który potwierdza ojcostwo, powinien być wydany z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%.
Wtedy taki wynik określa się jako prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Analiza mniejszej liczby
markerów DNA przy badaniu tylko mężczyzny i dziecka może nie wystarczyć, by uzyskać potwierdzenie ojcostwa
z zalecanym prawdopodobieństwem i by wydać jednoznaczny rezultat. W sytuacji kiedy prawdopodobieństwo
ojcostwa jest niższe niż 99,9999%, zaleca się rozszerzenie badania o większą liczbę markerów lub włączenie
do testu materiału od matki”.
Dr Paulina Wolańska-Nowak, ekspert ds. identyﬁkacji osobniczej i kryminalistyki, testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

3 Współpraca z sądami i prokuraturą – jeśli laboratorium współpracuje z sądami i prokuraturą, można mieć pewność,
że wyniki są przez nie uznawane.
Warto sprawdzić, czy laboratorium posiada referencje i opinie z sądów oraz prokuratury. Są one dowodem
na rzeczywistą współpracę.
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4 Gwarancja na próbki i brak ukrytych kosztów – przed zleceniem badania sprawdź,
czy podana cena jest ceną ostateczną i co laboratorium oferuje w standardzie. Dzięki
temu unikniesz dodatkowych kosztów (np. za wynik w języku polskim, proﬁle
genetyczne na wyniku czy badanie mikrośladów zamiast wymazów z policzka).

Niektóre laboratoria oferują też gwarancję na próbki. To możliwość bezpłatnego przekazania
dodatkowych próbek, gdyby te dostarczone wcześniej nie nadawały się do analizy.
Jeśli laboratorium oferuje taką gwarancję, masz nie tylko pewność, że badanie będzie
wykonywane do skutku. To również potwierdzenie, że placówka ma duże doświadczenie
w badaniu różnego rodzaju próbek.

5 Stacjonarne placówki – jeśli zlecasz badanie do celów sądowych, próbki zawsze pobierane są w placówce. Gdy
decydujesz się jednak na test prywatny, możesz pobrać materiał samodzielnie w domu i przekazać do laboratorium
bez wizyty osobiście. Wybierz jednak laboratorium, które oferuje również możliwość pobrania próbek w punkcie
stacjonarnym.

Gdy laboratorium posiada placówki stacjonarne, to daje Ci pewność, że rzeczywiście istnieje.
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Który test na ojcostwo wybrać – prywatny czy sądowy?

Wszystko zależy od tego, do czego potrzebny Ci wynik badania. Pamiętaj,
że test na ojcostwo zawsze jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy ojcostwo
i wystarczy wykonać go raz w życiu – bez względu na to, na który się
zdecydujesz.
Potrzebujesz wyniku testu ojcostwa wyłącznie dla własnej wiedzy?
W zupełności wystarczy wykonanie badania do celów prywatnych.
Taki test ojcostwa gwarantuje pewny wynik, a jednocześnie pozwala
zaoszczędzić pieniądze i czas.
Potrzebujesz wyniku testu ojcostwa do sądu? Jeśli masz możliwość
zlecenia badania z pełną procedurą sądową, możesz zdecydować się
na test do celów sądowych. Jeśli nie – test prywatny także będzie dla
sądu dowodem (wstępnym lub rozstrzygającym), dlatego warto go
w takiej sytuacji wykonać.
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Gdzie wykonasz test na ojcostwo?
Test na ojcostwo możesz wykonać w całym kraju, a na podstawie samodzielnie
pobranych próbek – również za granicą. Wystarczy umówić się przez internet lub
telefonicznie w placówce (wybierając najdogodniejsze dla siebie miejsce, dzień i godzinę) albo zamówić zestaw do pobierania próbek samodzielnie w domu i później odesłać je do laboratorium. Wykonanie takiego badania jest bardzo proste.

Znajdź laboratorium na stronie
https://pewnytato.pl/laboratoria/

Skontaktuj się z nami, pomożemy w znalezieniu laboratorium blisko Ciebie
883 156 188
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