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W nawiązaniu do pisma z dnia 5 sierpnia 2013 r., nr GMS-WP-173-242/13, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469), 

przekazanego do zaopiniowania przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 3 ust. I 

pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, 

poz. 1599, z późn. zm.), przedstawiam następujące stanowisko. 

Z uzasadnienie projektu wynika, że celem regulacji proponowanych w ustawie 

jest stworzenie odrębnej procedury sądowej umożliwiającej uznanie tożsamości 
' 

płciowej jako podstawy określenia płci osób u których występuje niezgodność między 

tożsamością płciową a płcią metrykalną. Pogląd, że uzgodnienie płci, którego skutkiem 

jest zmiana metryki, powinno nastąpić po dokonaniu operacyjnej korekty płci 

genitalnej, znajduje oparcie w przytoczonym w uzasadnieniu projektu orzecznictwie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Podobnie wypowiedział się 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 lutego 1978 r., sygn. III CZP 100/77, uznając, 

że jedynie wyjątkowo sąd może sprostować akt urodzenia przez zmianę oznaczenia 

płci także przed zmianą korekcyjnego zabiegu operacyjnego zewnętrznych narządów 

płciowych, jeżeli cechy nowo kształtującej się płci są przeważające i stan ten jest 

nieodwracalny. Sądowe uzgodnienie płci powinno zmierzać do zapewnienia 

integralności psychicznej, cielesnej i metrykalnej. 

Zaproponowany w projekcie tryb nieprocesowy przewidziany w Kodeksie 

postępowania cywilnego i skład trzech sędziów zawodowych do rozpoznania 
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przedmiotowych spraw, wydaje się być odpowiedni do przeprowadzenia procedury 

uzgodnienia płci, z uwagi na znaczenie rozstrzygnięcia dla wnioskodawcy, 

jak i konsekwencje prawne w sferze skutków osobistych, rodzinnych oraz społecznych. 

Rozważenia zasadności wymaga natomiast rozwiązanie proponowane w art. 6 

projektu, zgodnie z którym wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego utrwalone 

występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej ( art. 5 ust. 2 pkt 2 

projektu), jak również wydanie postanowienia sądu o uzgodnieniu płci następowałoby 

niezależnie od tego, czy wnioskodawca był uprzednio poddany jakiejkolwiek 

interwencji medycznej, zwłaszcza terapii hormonalnej lub zabiegom chirurgicznym, 

zmierzającym do korekty zewnętrznych lub wewnętrznych cech płciowych, a także 

wprowadzenia zmian w budowie i funkcjach organizmu związanych z płcią. Podjęcie 

przez wnioskodawcę działań mających na celu dopasowanie jego zewnętrznych cech 

biologicznych do poczucia własnej tożsamości płciowej jest, obok jego oświadczenia, 

istotnym dowodem potwierdzającym jego autentyczną potrzebę i wolę zapewnienia 

sobie integralności psychicznej i cielesnej oraz dookreślenia własnej tożsamości jako 

osoby występującej w stosunkach społecznych. Podkreślić należy, że wykazanie przed 

sądem działań podjętych w celu dokonania fizycznych przeobrażeń jest tym bardziej 

niezbędne, bowiem bezpośrednim skutkiem wydania postanowienia o uzgodnieniu płci 

ma być, zgodnie dodawanym art. 491 ust. l ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego 

obligatoryjne sporządzenie nowego aktu urodzenia tej osoby ze wskazanie jej nowej 

płci (zmiana ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego proponowana w art. 14 

projektu). 

W art. 7 ust. l ustawy o uzgadnianiu płci projektowany jest zakaz 

jakichkolwiek nieodwracalnych interwencji medycznych mających na celu korektę 

zewnętrznych i wewnętrznych cech płciowych w stosunku do osób, których płeć nie 

może być jednoznacznie określona na podstawie tych cech, bez zgody tych osób, chyba 

że jest to bezwzględnie konieczne dla ratowania ich życia i zdrowia. Osoby te mogą 

wyrazić zgodę na nieodwracalne interwencje medyczne po ukończeniu 13 roku życia. 

Takie rozwiązanie, jak się wydaje, nie uwzględnia rozwoju fizycznego i psychicznego 

dziecka, okresu jego dojrzewania, jak również ewentualnej ingerencji rodziców, którzy 
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kształtują jego psychikę. Ponadto wypada również zwrócić uwagę na aspekt 

skutecznego (ważnego) wyrażania oświadczenia woli i rozporządzania swoimi 

prawami przez małoletnich, którzy ukończyli lat trzynaście i mają ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych (o czym stanowi art. 15 Kodeksu cywilnego). 

Zgodnie z art. 10 § l Kodeksu cywilnego pełnoletnim jest, kto ukończył lat 

osiemnaście, a pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania 

pełnoletniości (art. 11 Kodeksu cywilnego). Dopuszczenie przez projektodawcę 

możliwości wyrażania zgody na interwencję medyczną przez osoby powyżej 13 roku 

życia nie uwzględnia rozwoju psychofizycznego takiej osoby. Ponadto określony 

wart. 7 ust. 2 cenzus wieku pozostaje niespójny z projektowanym art. 5 ust. l pkt 2, 

w którym zezwala się na złożenie wniosku o uzgodnienie płci przez osobę, która ma 

ukończone 18 lat albo 16 lat oraz posiada zgodę przedstawicieli ustawowych, albo 

zgodę sądu opiekuńczego. 

Rozważenia wymaga także zasadność wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), poprzez 

dodanie przepisu konstrukcji kontratypu- art. 1561 § l k.k. W przepisie tym proponuje 

się depenalizację czynu zabronionego określonego w art. 156 § l k.k. w przypadku, 

gdy nieodwracalne interwencje medyczne dokonywane są w celu korekty 

zewnętrznych i wewnętrznych cech płciowych w stosunku do osoby określonej wart. 7 

ustawy o uzgadnianiu płci, po ukończeniu przez nią 13 roku życia za jej zgodą ( art. 13 

projektu). 

Należy podkreślić, że interwencje i zabiegi medyczne, normowane przepisami 

innych ustaw i wykonywane ze wskazań medycznych, w tym ratujące życie i zdrowie, 

zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności karnej nie stanowią czynu 

zabronionego pod groźbą kary przez ustawę, o ile nie są sprzeczne z przyjętymi 

regulacjami prawnymi i nie naruszają zakazów stanowionych w ustawach. 

Reasumując, wydaje się, iż przedstawiony do oceny projekt ustawy, 

ze względu realizację celów jakie mają spełnić projektowane przepisy, wymaga 

pogłębionej analizy. 
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