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Streszczenie: W publikacji omówiono orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
dotyczące stworzenia polskiego aktu urodzenia w drodze transkrypcji (przeniesienia treści 
obcej rejestracji stanu cywilnego), które nie jest spójne z dotychczasowym orzecznictwem 
w podobnych sprawach, w tym z wyrokiem NSA z 20 czerwca 2018 r. (sygn. II OSK 1808/16). 
W głosowanym orzeczeniu przyjęto bowiem, że nieuzasadniona była odmowa dokonania 
przez kierownika USC transkrypcji zagranicznego aktu stwierdzającego – zgodnie z prawem 
obcym – pochodzenie dziecka (fi liację) od dwóch osób tej samej płci. Takie podejście uzasad-
niono potrzebą umożliwienia załatwienia w późniejszym postępowaniu administracyjnym 
szczegółowych spraw wyliczonych w art. 104 ust. 5 prawa o aktach stanu cywilnego (m.in. 
wydania dowodu osobistego dziecka), dla których potrzebne jest legitymowanie się polskim 
aktem stanu cywilnego. Autor przedstawia krytyczny komentarz do rozstrzygnięcia oraz 
niektórych tez uzasadnienia, podkreś lając potrzebę wzięcia pod uwagę prawa prywatnego 
międzynarodowego, konstytucyjnych zasad polskiego prawa rodzinnego oraz standardów 
międzynarodowych. Jednocześnie zwraca uwagę, że problemy, które pojawiły się w szcze-
gółowych postępowaniach (np. o wydanie dowodu osobistego dziecka), mogą i powinny być 
rozwiązywane w tych postępowaniach administracyjnych, a nie w ogólnym postępowaniu 
o stworzenie polskiego aktu urodzenia w drodze transkrypcji.

Słowa klucze: pochodzenie dziecka, stan cywilny, akt urodzenia, dzieci, prawa czło-
wieka, uznanie zagranicznego orzeczenia, macierzyństwo, ojcostwo, obywatelstwo

Tezy:
1. W każdej sprawie o stworzenie polskiego aktu stanu cywilnego w drodze 

transkrypcji (przeniesienia) treści zarejestrowanej za granicą znajduje zasto-
sowanie art. 107 p.a.s.c. Odmowa transkrypcji z powodów okreś lonych w tym 
przepisie następuje również w sytuacji zadeklarowania przez stronę, że wnio-
skowany polski akt ma być następnie wykorzystany jako dowód w szczegó-
łowym postępowaniu w sprawie wyliczonej w art. 104 ust. 5 p.a.s.c. (np. o wy-
danie dowodu osobistego).

2. Zagraniczne akty stanu cywilnego mają moc dowodową też w szcze-
gółowych postępowaniach przed organami administracji i sądami admini-
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stracyjnymi, co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego na tle art. 1138 
k.p.c. Tym samym odmowa transkrypcji, która powinna nastąpić z uwagi na 
potrzebę ochrony krajowego rozumienia stanu cywilnego oraz fundamentów 
prawa rodzinnego, w omawianych kazuistycznych stanach faktycznych nie 
pozbawia dziecka będącego polskim obywatelem możliwości uzyskania pol-
skiego dokumentu tożsamości. Dla pozytywnego załatwienia sprawy dziecka 
wystarczające są inne rozwiązania niż odejście od rozumienia pochodzenia 
dziecka jako sumy macierzyństwa i ojcostwa.

3. W szczegółowej sprawie, która nie jest wyliczona w art. 104 ust. 5 p.a-
.s.c. (np. sprawie o potwierdzenie polskiego obywatelstwa dziecka), pro-
blemy dowodowe nie powinny w ogóle powstawać w praktyce, ponieważ 
możliwość wykazania pochodzenia od polskiego obywatela na podstawie 
zagranicznego aktu urodzenia nie znajduje ograniczenia w obowiązujących 
przepisach.

4. Z orzecznictwa ETPC oraz TSUE wynika, że zagadnienia stanu cy-
wilnego i jego rejestracji pozostają domeną ustawodawcy krajowego, 
a z prawa międzynarodowego wiążącego Polskę nie wynika obowiązek 
uznania materialnych skutków treści zagranicznej rejestracji macierzyń-
stwa lub ojcostwa.

1. Przedmiotem poniższych uwag jest wyrok NSA z 10 października 2018 r. 
w sprawie o transkrypcję do polskiego rejestru stanu cywilnego treści zagranicz-
nego aktu w trybie art. 104 i in. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego1. Mimo że glosowane orzeczenie zostało wydane przez sąd admi-
nistracyjny, dla jego oceny istotne znaczenie mają nie tylko przepisy materialnego 
i procesowego prawa administracyjnego, ale również – a nawet: w przeważającej 
mierze – przepisy prawa rodzinnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Oce-
niając je, należy wziąć pod uwagę nie tylko rozstrzygnięcie w konkretnym stanie 
faktycznym, na którego tle toczyło się postępowanie, lecz także generalne prawo-
twórcze skutki, które w jego rezultacie mogą nastąpić w polskim systemie norma-
tywnym2. Skutki aktu stanu cywilnego – w tym tego, który może powstać w dal-
szym „pokasatoryjnym” toku postępowania w sprawie oraz w podobnych sprawach 
– są daleko idące w obrocie prawnym. Zgodnie z art. 3 p.a.s.c. stanowi on wyłączny 
dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, a jego niezgodność z prawdą może być udo-
wodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Ponadto Rzecznik Praw Obywatel-
skich – powołując się na głosowany wyrok – zwrócił się do Ministra Spraw We-
wnętrznych o zmianę rozporządzeń wykonawczych i odejście od obecnego sposobu 

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm., dalej: p.a.s.c.
2 Kwestia rejestracji w polskich aktach urodzenia pochodzenia dziecka od „rodziców jednopł-

ciowych” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych w 2018 r. została całościowo przedstawiona 
w opracowaniu P. Mostowika, Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia pochodzenia dziecka od 
„rodziców jednopłciowych” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych w 2018 r., Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości, Warszawa 2019, dostępnym na: www.iws.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/
IWS-P.-Mostowik-problem-rejestracji.pdf (dostęp: 31.03.2019 r.).



Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4 (85)/2019134

rejestracji urodzeń (pochodzenia dziecka od matki będącej kobietą i ojca będącego 
mężczyzną)3.

Organy administracji i wojewódzki sąd administracyjny wydały w sprawie de-
cyzje i wyrok, które odmawiały żądanego przeniesienia do polskich aktów stanu 
cywilnego z rejestru zagranicznego (brytyjskiego) danych dwóch osób tej samej 
płci, zarejestrowanych tam jako „rodzice jednopłciowi” tego samego dziecka. Jako 
uzasadnienie wskazano, że w świetle art. 55 Prawa prywatnego międzynarodo-
wego4 ustalenie pochodzenia dziecka podlega prawu ojczystemu dziecka z chwili 
jego urodzenia. Zaakcentowano, że prawo polskie okreś la, kto w jego rozumieniu 
jest matką i ojcem, jak również że rodzice to osoby różnej płci (tj. prawo krajowe, 
jak większość na świecie, za biologią przyjmuje, że dziecko pochodzi od kobiety 
i mężczyzny). Z prawa forum nie wynika, że pierwotną matką może być kobieta 
inna niż ta, która dziecko urodziła, ani że drugim z rodziców w znaczeniu prawnym 
może być osoba tej samej płci.

Podstawową zasadą prawa polskiego, wyrażoną w art. 619 ustawy z dnia 25 lu-
tego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy5 jest macierzyństwo (pochodzenie 
dziecka) kobiety, która dziecko urodziła. Natomiast – niezależnie od sposobu 
ustalenia ojcostwa – drugim z rodziców, tj. ojcem dziecka, jest zgodnie z polskim 
prawem mężczyzna. W konsekwencji również w rozumieniu p.a.s.c., które sta-
nowi odwzorowanie podstawowych zasad prawa materialnego, rodzicami są za-
wsze matka i ojciec, przy czym ten drugi może być czasowo prawu nieznany. Z tych 
względów wpisanie do polskiego aktu urodzenia drugiej kobiety – a nie mężczyzny 
– jako ojca dziecka stanowiłoby nie tylko naruszenie obowiązującego w Polsce po-
rządku prawnego, ale także wprowadzałoby w błąd co do tożsamości dziecka.

Naczelny Sąd Administracyjny glosowanym wyrokiem uchylił te decyzje 
i wyrok WSA w Krakowie. Omawiane orzeczenie może – choć nie musi, o czym 
niżej – prowadzić do sporządzenia polskiego aktu urodzenia, z którego wynikać 
będzie, że dziecko pochodzi od – za opisem – „matki” i „ojca” będących osobami tej 
samej płci6.

2. W tle rozpoznanej glosowanym wyrokiem sprawy o transkrypcję (m.in. 
w twierdzeniach wnioskodawcy oraz w samym uzasadnieniu wyroku) pojawia się 
formalnie osobna i odmienna co do meritum sprawa administracyjna o wydanie 
polskiego dowodu tożsamości dziecku, a właś ciwie – perspektywa przyszłego osob-
nego postępowania administracyjnego w tej szczegółowej sprawie. Zakłada się przy 

3 Wystąpienie RPO z 11 marca 2019 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych o „udzielenie in-
formacji, czy planowana jest zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194), tak aby wzór formularza aktu urodzenia umożliwiał transkrypcję 
zagranicznego aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej”. Zob. www.rpo.gov.pl/pl/content/proble-
my-z-wykonaniem-wyroku-nsa-o-wpisie-do-akt-stanu-cywilnego-rodzicow-tej-samej-p%C5%82ci 
(dostęp: 31.03.2019 r.).

4 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U. z 2015 r. poz. 1792, 
dalej: p.p.m.

5 Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm., dalej: k.r.o.
6 Zob. P. Mostowik, Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia…, s. 33 i nast.
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tym, że dziecko pochodzi od polskiego obywatela, a tym samym i ono jest polskim 
obywatelem, choć twierdzenie o takiej fi liacji nie jest w podobnych sprawach wcale 
oczywiste. Zgodnie z art. 55 p.p.m. kwestia pochodzenia dziecka podlega pol-
skiemu prawu cywilnemu. Stąd na przykład w razie „pozyskania” dziecka w drodze 
kontraktu o tzw. urodzenie zastępcze (surrogate motherhood7) przez parę homosek-
sualną mogą się pojawić wątpliwości, czy pochodzi ono akurat od mężczyzny bę-
dącego polskim obywatelem i wnioskodawcą w postępowaniu, o czym niżej. Kon-
tekst ten jest istotny, ponieważ ukazuje całość sytuacji życiowej, jednak potencjalna 
druga sprawa (np. o wydanie dowodu osobistego) nie powinna przysłaniać istoty 
postępowania, w którym zapadł wyrok, ani dalekosiężnych konsekwencji wytwo-
rzenia krajowego aktu urodzenia z danymi „matki” i „ojca” tej samej płci.

Dla załatwienia takiej szczegółowej sprawy administracyjnej, w tym sprawy 
zapowiadanej przez wnioskodawcę, być może wymagane ustawowo lub w prak-
tyce od strony przedłożenie transkrybowanego (polskiego) aktu stanu cywilnego. 
Zgodnie z art. 104 ust. 5 p.a.s.c. „Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel 
polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu 
cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cy-
wilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL”. 
Takie wymaganie stawiane jest też w praktyce w innych sprawach – np. w postępo-
waniu o potwierdzenie obywatelstwa dziecka. Charakteryzując je dogmatycznie, 
można je ująć jako podwyższone wymaganie dowodowe w postępowaniu szcze-
gólnym. W praktyce rodzi ono potrzebę wcześniejszej transkrypcji zagranicznego 
dokumentu, o którą chodzi w glosowanym wyroku oraz w omawianym zasadni-
czym postępowaniu o polską rejestrację stanu cywilnego.

Z braku takiego ustawowo podwyższonego wymagania dowodowego w pozo-
stałych sytuacjach (tj. niewyliczonych w art. 104 ust. 5 p.a.s.c.) można wywodzić, 
że w innych szczegółowych postępowaniach administracyjnych można dla celów 
dowodowych (np. pochodzenia dziecka) bezpośrednio przedkładać zagraniczne 
dokumenty. Tę ostatnią możliwość potwierdził przed paroma laty Sąd Najwyższy 
w uchwale z 20 listopada 2012 r.8, zgodnie z którą „Akt stanu cywilnego sporzą-
dzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także 
wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego”.

3. Wyrok NSA z 10 października 2018 r. wywołuje niejednolitość orzecznictwa, 
ponieważ w dotychczasowej judykaturze organy i sądy administracyjne konse-
kwentnie odmawiały zarejestrowania w krajowym akcie urodzenia dwóch osób 
tej samej płci jako „matki” i „ojca”. Kilka miesięcy wcześniej w uzasadnieniu wy-

7 Zob. M. Mikluszka, Czy można kupić dziecko, czyli problemy prawne i etyczne związane z macie-
rzyństwem zastępczym, w: Współczesne wyzwania bioetyczne, pod red. L. Boska, M. Królikowskiego, 
Warszawa 2010, s. 322–336. Zob. też krytykę w dokumentach Rady Europy zawartych w publikacji 
Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, pod red. P. Mostowika, 
Warszawa 2019, s. 787 i n.

8 III CZP 58/12, www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2058-12.pdf; dalej: 
uchwała SN z 20 listopada 2012 r.
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roku NSA z 20 czerwca 2018 r.9 dokładnie wyjaśniono istotne powody takiego sta-
nowiska na tle poprzednio obowiązującej ustawy o aktach stanu cywilnego oraz 
podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Są one chronione na poziomie 
ustrojowym w art. 18 Konstytucji RP10, w międzynarodowym prawie prywatnym 
i postępowaniu cywilnym konstrukcją klauzuli porządku publicznego11. Zgodnie 
z art. 107 p.a.s.c. kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania trans-
krypcji, jeżeli „dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument 
stanu cywilnego (…) lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie (…) [lub] trans-
krypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej”12.

4. Ogólnie rzecz ujmując, wyrok rodzi zastrzeżenia, w szczególności z tego po-
wodu, że jest wyrazem działań nieproporcjonalnych do osiągnięcia deklarowanego 
celu. Może bowiem doprowadzić do zburzenia ogólnych zasad prawa rodzinnego 
i rejestracji stanu cywilnego w celu ułatwienia załatwienia wycinkowej sprawy ad-
ministracyjnej dziecka polskiego obywatela. W uzasadnieniu wyroku zawarto trzy 
wątpliwe twierdzenia, które przesądziły o wydanym rozstrzygnięciu.

Po pierwsze, trudno zgodzić się z tezą, że od transkrypcji całego zagranicz-
nego aktu, w którym „rodzice to dwie osoby tej samej płci”, zależy to, że dziecko 
obywatela polskiego uzyska np. dowód tożsamości jako polski obywatel. Taka teza 
nie przekonuje choćby z tego względu, że można by inaczej zinterpretować nie tyle 
istotę transkrypcji i polskiego rejestru stanu cywilnego, ile wymagania stawiane 
w szczegółowym postępowaniu administracyjnym, i np. stwierdzić, że niemożliwe 
do zrealizowania wymaganie transkrypcji narusza konstytucyjne reguły dotyczące 
obywatelstwa albo traktować w Polsce jako zagraniczny akt stanu cywilnego tylko 
część dokonanego za granicą wpisu pod taką nazwą, której treść spełnia wyma-
gania ustawowe co do rozumienia stanu cywilnego w Polsce (a resztę, tj. dane dru-
giej osoby tej samej płci, widzieć poza zakresem tego pojęcia). W konsekwencji na-
stąpiłoby przepisanie do polskiego rejestru tylko jednej osoby, która rzeczywiście 
jest matką lub ojcem zgodnie z prawem właś ciwym. Prawo polskie ma zastosowanie 

9 II OSK 1808/16, LEX nr 2513922.
10 Zob. W. Borysiak, w: Konstytucja RP. Art. 1–86. Komentarz, pod red. M. Safjana, L. Boska, War-

szawa 2016, s. 478 i nast.; M. Nazar, Niektóre zagadnienia małżeństwa i rodziny w świetle unormowań 
Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Rejent” 1997, nr 5, s. 109–110; T. Smyczyński, Rodzina i prawo 
rodzinne w świetle nowej Konstytucji RP, PiP 1997, z. 11, s. 188; S. Kalus, Konstytucyjne źródła zasad 
polskiego prawa rodzinnego, w: Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, pod 
red. I. Boguckiej, Z. Tobora, Kraków 2003, s. 105–106.

11 Na temat wyznaczenia prawa właś ciwego, któremu w polskim obrocie podlega stosunek macie-
rzyństwa i ojcostwa, zob. P. Mostowik, Władza rodzicielska w prawie prywatnym międzynarodowym, 
Kraków 2014, s. 27 i nast., http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/63950/edition/63839?
language=pl; tenże, w: System prawa prywatnego, t. 20C, Prawo prywatne międzynarodowe, pod red. 
M. Pazdana, Warszawa 2015, s. 308 i nast.

12 Zob. P. Wypych, Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, nr 1, s. 189 i nast.; M. Wojewoda, w: System prawa prywatnego, 
t. 20C, Prawo prywatne międzynarodowe, pod red. M. Pazdana, Warszawa 2015, s. 535 i nast.; tenże, 
Transkrypcja aktu urodzenia dziecka, które zostało uznane za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
2017, nr 2, s. 347–350.
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na podstawie art. 55 p.p.m. oraz z uwagi na pochodny względem k.r.o. charakter 
regulacji zawartej w p.a.s.c. To ostatnie rozwiązanie nie byłoby pozbawione wad, 
co stanowi osobną kwestię13, ale z pewnością byłoby „mniejszym złem” niż skutki 
zarysowane na wstępie.

Przede wszystkim trzeba podkreś lić, że problem z udowodnieniem macierzyń-
stwa albo ojcostwa obywatela polskiego wynika z wymagania dowodowego statu-
owanego na potrzeby zupełnie innego postępowania (np. o wydanie dowodu tożsa-
mości). Nie dotyka on bezpośrednio generalnego postępowania o transkrypcję, na 
którego temat wypowiedział się Sąd. Ponadto glosowany wyrok może niepropor-
cjonalnie doprowadzić do przenoszenia treści niespójnych z założeniami polskiego 
prawa, np. wprowadzenia fi kcji prawnej drugiego z rodziców, mężczyzny, który 
dziecko nabył od tzw. surogatki wespół z mężczyzną będącym biologicznym ojcem 
i obywatelem obcym (albo nawet trzech osób, jeżeli taka treść pojawi się w przy-
szłości w którymś obcym rejestrze, co nie jest nieprawdopodobne).

Po drugie, zupełnie nie przekonuje teza, że akurat przy transkrypcji na po-
trzeby postępowań o wydanie dowodu tożsamości (w toku których trzeba obowiąz-
kowo przedstawić akt stanu cywilnego) nie ma możliwości jej odmowy z powoła-
niem się na klauzulę porządku publicznego. Z prawa polskiego wynika treść wręcz 
odwrotna, co nie jest ewenementem w skali prawnoporównawczej. Klauzula jest 
instytucją ogólną, wyrażającą powszechne na świecie zastrzeżenie niestosowania 
obcego prawa lub nieuznania zagranicznego orzeczenia, których skutki byłyby 
sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego forum. Ma szczególne 
znaczenie w sprawach, w których występują skrajne różnice między poszczegól-
nymi systemami prawnymi, co ma akurat na początku XXI w. miejsce odnośnie do 
wielu kwestii prawa rodzinnego. W trakcie prac nad p.a.s.c. celowo dopisano przepis 
wyrażający klauzulę przy przepisach o transkrypcji, wcześniej zaś jej stosowanie 
nie budziło wątpliwości w orzecznictwie. Ponadto podwyższenie wymagania do-
wodowego to problem na tle szczegółowych postępowań administracyjnych, a nie 
ogólnego postępowania o transkrypcję. Nawiasem mówiąc, trudno też podzielić 
założenie Sądu, że po dokonaniu transkrypcji krajowy dokument zostanie wyko-
rzystany tylko na potrzeby postępowania o wydanie dowodu tożsamości.

Po trzecie, zastrzeżenia budzi też zdawkowa teza, że za wyrokiem przemawia 
„oczywiste orzecznictwo” Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybu-
nału Sprawiedliwości UE. Ten fragment uzasadnienia ocenić by można nawet jako 
swoiste wishful thinking – myślenie życzeniowe (de facto przejęty z pism Rzecznika 
Praw Obywatelskich, które zostały złożone w postępowaniu). Unijnego orzecz-
nictwa na temat krajowych systemów rejestracji stanu cywilnego oraz prawa ro-
dzinnego bowiem nie ma, ponieważ Unia Europejska nie dysponuje kompetencjami 
w omawianym zakresie. Kilka lat temu Komisja UE prezentowała co prawda po-
mysł uznawania między państwami członkowskimi wpisów do rejestrów stanu 
cywilnego, ale idea ta została zarzucona. Państwa członkowskie (w tym Niemcy 
i Holandia) podkreś liły, że te zagadnienia mieszczą się poza kompetencjami Unii 

13 Zob. P. Mostowik, Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia…, s. 37 i nast.
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Europejskiej14. Ostatecznie w rozporządzeniu UE 2016/119115 przewidziano tylko 
„formalną” problematykę posługiwania się dokumentami wydanymi na bazie za-
granicznego rejestru, a pominięto regułę wzajemnego uznawania. Zgodnie z art. 2 
ust. 4 nie ma ono zastosowania do uznawania w państwie członkowskim skutków 
prawnych związanych z treścią dokumentów urzędowych wydawanych przez or-
gany innego państwa. Natomiast w instytucjach politycznych pojawiają są wyrazy 
niechęci odnośnie do praktyk surrogate motherhood, których rezultatem są zagra-
niczne dokumenty o treści, która może nie podlegać uznaniu w innych państwach 
(m.in. w Polsce). Na przykład Parlament Unii Europejskiej w raporcie na temat praw 
człowieka i demokracji w świecie z 2014 r. i polityki Unii Europejskiej w tej dzie-
dzinie zdecydowanie krytycznie odniósł się do praktyk tzw. macierzyństwa zastęp-
czego. W ust. 114 raportu potępiono „praktykę macierzyństwa zastępczego, które 
podważa ludzką godność kobiety, ponieważ jej ciało i jej funkcje rozrodcze są uży-
wane jako towar”16.

Wyłączne znaczenie prawa krajowego podkreś la się w ostatnim orzecznic-
twie TSUE, w tym w wyroku TSUE z 5 VI 2018 r.17 (sprawa Coman p. Rumunii) 
– z niezrozumiałych względów przytoczonego na odmienną tezę w pismach 
Rzecznika Praw Obywatelskich i uzasadnieniu. W punkcie 37 uzasadnienia tego 
wyroku wskazano: „Oczywiście kwestie stanu cywilnego (…) są materią należącą 
do kompetencji państw członkowskich i prawo Unii tej kompetencji nie narusza 
(…)”, natomiast w punkcie 43 dodano: „(…) Unia szanuje tożsamość narodową 
państw członkowskich, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi struktu-
rami politycznymi i konstytucyjnymi (…)”, a dalej zacytowano szereg podobnych 
wyroków.

Warto mieć również na względzie, jaka jest rzeczywista treść wiążącego Polskę 
prawa międzynarodowego. W świetle art. 7 konwencji ONZ o prawach dziecka 

14 Zob. więcej P. Mostowik, Kwestia zakresu zastosowania rozporządzenia UE nr 1191/2016 do za-
granicznej rejestracji stanu cywilnego, „Rodzina i Prawo” 2016, nr 37, s. 97–107, https://ruj.uj.edu.pl/
xmlui/bitstream/handle/item/37262/Kwestia%20zastosowania%20rozporz%20UE%201191%
20z%202016%20Rodzina%20i%20Prawo%202016_4%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 
tenże, Legislative Activities of European Union Versus Fundamental Principles of Paternity and Maternity 
in Member States, „International Journal of the Jurisprudence of the Family” 2017, t. 8, s. 79–94, pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3224049.

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. 
w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczą-
cych przedkładania okreś lonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporzą-
dzenie (UE) nr 1024/2012, Dz.Urz. UE L Nr 200, s. 1.

16 Zob. Report of 30 November 2015 on the Annual Report on Human Rights and Democracy in 
the World 2014 and the European Union’s policy on the matter, 2015/2229(INI), http://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0344_EN.html?redirect. Praktykę dostarczania dzieci w trybie 
surrogate motherhood, w tym z dookreś leniem cech fi zycznych (np. koloru oczu i włosów) i prawdo-
podobnych cech osobowych (za pośrednictwem wykształcenia genetycznych rodziców), może obra-
zować oferta ukraińskiego ośrodka: http://biotexcom.com/information/brief-explanation-surrogacy-
process.

17 Wyrok z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie C-673/16 (sprawa Coman p. Rumunii), http://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202542&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=
fi rst&part=1&text=&doclang=PL&cid=301542#Footnote (dostęp: 31.03.2019 r.).
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z 1989 r.18 „Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt uro-
dzenia, a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, 
uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców 
i pozostawania pod ich opieką. Państwa-Strony zapewnią, aby te prawa stały się 
zgodne z ich prawem wewnętrznym oraz z ich międzynarodowymi zobowiązaniami 
w tej dziedzinie, w szczególności w przypadkach, gdyby brak tych uregulowań spo-
wodował, iż dziecko zostałoby bezpaństwowcem”. Przepis ten stanowi o prawie 
do poznania swoich rodziców, przez których umawiające się państwa z pewnością 
nie rozumiały drugiej osoby tej samej płci (tj. nie wyrażały konsensu na takie rozu-
mienie konwencji, decydując o przystąpieniu do niej). Zgodnie zaś art. 8 konwencji 
o prawach dziecka: „2. W przypadku gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione 
części lub wszystkich elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właś ciwą 
pomoc i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego tożsamości”. Za takie 
pozbawienie tożsamości uznać by można generalne zignorowanie w akcie urodzenia 
faktu stosunków rodzinnych, tj. od kogo dane dziecko pochodzi (a nawet szerzej – 
może generalnie pochodzić, tj. od kobiety i mężczyzny). Ponadto w umowach mię-
dzynarodowych wyrażane są zakazy handlu dziećmi oraz negatywne nastawienie do 
nabywania stanu cywilnego rodziców drogą odpłatnej czynności prawnej19.

Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego orzeczenia – nie za-
wsze na temat, a niekiedy bez związku ze sprawą – zostały przez wnioskodawcę 
i podmioty wspierające powołane w toku postępowania, nie zajmował się dotych-
czas podobną polską sprawą. Co istotne, Trybunał do tej pory nie wskazywał, że 
państwa członkowskie Rady Europy powinny zmienić krajowy system rejestracji 
stanu cywilnego celem „importowania” doń jakiejkolwiek tak nazywanej zagra-
nicznej działalności. Nawet gdyby sprawą podobną do zakończonej glosowanym 
wyrokiem się zajmował, to prawdopodobnie skoncentrowałby się na tym, czy 
dziecko rzeczywiście pochodzi od obywatela skarżonego państwa, oraz na tym, że 
nie należy zbytnio (nie znaczy: wcale) utrudniać korzystania z tego prawnych kon-
sekwencji. Do tego ostatniego wystarczałoby przełamanie obowiązku posłużenia 
się dowodem z aktu transkrybowanego w Polsce na rzecz dopuszczenia możliwości 
posłużenia się innym dowodem (np. bezpośrednio dokumentem zagranicznym czę-
ściowo uznawanym zgodnie z art. 1138 k.p.c.).

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wyroku w sprawie 
Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom20 sprecyzowała dotychczasowe wypo-

18 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526. Zob. Konwencja o prawach dziecka. Analiza 
i wykładnia, pod red. T. Smyczyńskiego, Poznań 1999.

19 Np. wymaganie nieodpłatności adopcji na tle art. 4 lit. c pkt 3) konwencji o ochronie dzieci 
i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 
1993 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 448 ze sprost.).

20 Skarga nr 25358/12. Zob. więcej: Ł. Mirocha, „Macierzyństwo zastępcze” w aktualnym orzecz-
nictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Prawo w Działaniu” 2018, nr 34, s. 164, https://
iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS-Mirocha-%C5%81.-Tzw.-macierzy%C5%84stwo-zast
%C4%99pcze-surrogacy-Leihmutterschaft-w-bie%C5%BC%C4%85cym-orzecznictwie-Europejskie-
go-Trybuna%C5%82u-Praw-Cz%C5%82owieka-w-Strasburgu.pdf.
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wiedzi na temat bieżącej pieczy nad dzieckiem (a nie prawnego okreś lenia sto-
sunków fi liacyjnych, które oceniane są w momencie urodzenia). Zmodyfi kowano 
wcześniejsze orzeczenie w tej sprawie wydane w mniejszym składzie. Ostatecznie 
stwierdzono brak naruszenia art. 8 EKPC w stosunku do dziecka, które nie było 
związane genetycznie z jego „nabywcą” od surrogate mother. Podkreś lono, że art. 8 
EKPC nie gwarantuje prawa do założenia rodziny ani prawa do „otrzymania” ad-
optowanego dziecka. W uzasadnieniu, odchodząc od tez orzeczenia zapadłego 
w węższym składzie, podkreś lono, że nad subiektywną indywidualną wolą po-
siadania dziecka przeważają pewne ogólnie uzasadnione dobra. W szczególności 
za konieczne uznano wzięcie pod uwagę więzi biologicznej ze względu na krótki 
okres wzajemnej osobistej styczności. W wypadkach dwóch osób tej samej płci więź 
biologiczna z dzieckiem odnosi się z istoty tylko do jednej z nich, co na tle wielu 
systemów prawnych, w tym polskiego, rzutuje na podstawowe kategorie material-
noprawne. Sąd Administracyjny celnie w uzasadnieniu wcześniejszego wyroku 
z 28 lutego 2018 r. podkreś lił, że „organy administracji publicznej obowiązane są 
przestrzegać Konstytucji RP i obowiązujących ustaw. Do takich ustaw należy m.in. 
(…) Kodeks rodzinny i opiekuńczy”21.

W najnowszej opinii ETPC z 10 IV 2019 r.22, wydanej już po głosowanym wy-
roku, stwierdzono (pkt 2 zd. 1) wręcz odwrotnie niż zdaje się wynikać z założenia 
w jego uzasadnieniu. Trybunał wyraźnie stwierdził m.in., że „prawo dziecka do 
poszanowania życia prywatnego w rozumieniu art. 8 EKPC nie wymaga, aby takie 
uznanie [jakiejś relacji między dzieckiem a małżeństwem, które dziecko pozyskało 
– przyp. P.M.] przybrało formę wpisu do rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów 
szczegółowej treści aktu urodzenia sporządzonego za granicą zgodnie z prawem 
obcym”. Tym bardziej taki brak obowiązku akceptacji zagranicznej treści rejestru 
stanu cywilnego dotyczy sytuacji dalej idących różnic między systemami praw-
nymi, tj. dodatkowo (prócz kwestii handlowej surogacji) odmienności polegającej 
na tym, że obce prawo przewiduje diametralne inne ujęcie prawnego pochodzenia 
dziecka (homoseksualne).

Warto mieć przy tym na względzie, że orzecznictwo ETPC w istocie jest na etapie 
wstępnym, a ponadto można mieć wątpliwości, czy wobec biegunowych różnic 
systemów prawnych Trybunał powinien orzekać merytorycznie, a nie stwierdzić 
„formalnie”, że omawiane zagadnienie należy do kompetencji ustawodawców kra-
jowych.

Z pewnością nie można z wyroku Wielkiej Izby w sprawie Paradiso i Campa-
nelli przeciwko Włochom wnioskować a minori ad maius, tj. przyjmować, że z wy-
powiedzi ETPC na temat bieżących kontaktów (osobistej styczności) z dzieckiem 
mogą wynikać wnioski dla zupełnie innego obszaru prawa osobowego i rodzin-
nego, tj. dla okreś lania fi liacji i stanu cywilnego.

21 II OSK 1112/16, LEX nr 2495844.
22 Opinia doradcza z 10 IV 2019 r. dotycząca uznania w prawie krajowym stosunku prawnego 

rodzic-dziecko między dzieckiem urodzonym w ramach surogacji za granicą a matką intencyjną. 
Wniosek francuskiego sądu kasacyjnego (wniosek nr P16-2018-001), https://hudoc.echr.coe.int/en-
g#{“itemid”:[“003-6380464-8364383”]}
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Na pewno powyższy wyrok świadczy o większym dystansie Trybunału do idei 
bezwarunkowego uznawania skutków prawa obcego w zakresie tzw. macierzyń-
stwa zastępczego, niż zaprezentowano wcześniej, np. w wyroku ETPC w sprawie 
Mennesson przeciwko Francji z 26 czerwca 2014 r.23 Ta ostatnia sprawa nie doty-
czyła nabycia pod rządami prawa obcego statusu „rodziców jednopłciowych„, lecz 
dotyczyła małżeństwa składającego się z kobiety i mężczyzny. Z uwagi taki stan 
faktyczny i skutki orzeczenia diametralnie odmienne od sprawy rozstrzygniętej 
glosowanym wyrokiem NSA, a ponadto późniejsze orzeczenie Wielkiej Izby, nie 
wydaje się, by sprawa Mennesson przeciwko Francji miała znaczenie dla omawianej 
problematyki.

Dodać można obserwację, że państwa, w których systemach prawnych nastą-
piło odejście od rozumienia rodzicielstwa jako sumy macierzyństwa i ojcostwa, nie 
mogą wymagać od pozostałych (większości państw na świecie), by te ostatnie uzna-
wały każde rozwiązanie. Niektóre zarzuty wyrażone w toku postępowania powinny 
zostać skierowane nie przeciwko prawu polskiemu oraz polskim organom i sądom, 
ale przeciw państwu wprowadzającemu nietypowe rozwiązania dotyczące pocho-
dzenia dziecka (np. organizującemu surrogate motherhood), a zarazem nieułatwia-
jącemu wywołania choć niektórych skutków prawnych (np. udowodnienia, który 
z dwóch mężczyzn nabywających pod rządami obcego prawa status „rodziców” jest 
rzeczywiście ojcem dziecka)24.

Warto zwrócić uwagę na niedawny wyrok niemieckiego sądu najwyższej in-
stancji, w którym przesądzono, że nie podlega przerejestrowaniu w kraju zagra-
niczny akt urodzenia, którego treść jest sprzeczna z prawem państwa rejestru stanu 
cywilnego.25 Stan rzeczy w tej sprawie był podobny do stanów rozpatrywanych 
przez polskie sądy administracyjne w sprawach „rodziców jednopłciowych” z uwagi 
na właś ciwość prawa rodzinnego państwa sądu (legis fori) oraz sprzeczność obcego 
prawa i aktu stanu cywilnego z podstawowymi zasadami porządku prawnego do-
tyczącymi pochodzenia dziecka.

5. Glosowany wyrok wymaga uwag krytycznych przed wszystkim z tego po-
wodu, że został wydany w celu rozwiązania problemów zidentyfi kowanych na tle 
innych postępowań administracyjnych niż sprawa bezpośrednio rozpoznawana (tj. 
o transkrypcję). Ponadto może on w przyszłości nieproporcjonalnie doprowadzić 
do generalnego zburzenia „od środka” krajowego systemu rejestracji stanu cywil-

23 Skarga nr 65192/11.
24 Zob. więcej: P. Mostowik, Problem obywatelstwa dziecka…, s. 70 i nast.
Warto zwrócić uwagę że Sąd Okręgowy w Warszawie z wyroku z 16 lutego 2012 r., VI Ca 860/11, 

LEX nr 1923795, w sprawie o odmowę dokonania rejestracji stanu cywilnego sprzecznej z podstawo-
wymi zasadami polskiego prawa takie działanie urzędu stanu cywilnego uznał za rzetelne wykony-
wanie obowiązków i wykazanie posiadania wiedzy na temat przepisów, które urzędnik z racji spra-
wowanej funkcji powinien znać. Sąd dodał przy tym, że: „polski system prawny nie ma charakteru 
common law. Zatem polski Sąd winien orzekać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i swymi orze-
czeniami nie usiłować tworzyć precedensów”.

25 Zob. więcej E. Figura-Góralczyk, Uwagi dotyczące orzeczenia Niemieckiego Sądu Związkowego 
z 20 marca 2019 (BGH XII ZB 530/17), [w:] Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. 
Perspektywa krajowa, pod red. P. Mostowika, Warszawa 2019, s. 521.
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nego, a nawet naruszyć fundamenty prawa ustrojowego i rodzinnego w polskim 
porządku prawnym26.

Nie przekonuje przede wszystkim fragment uzasadnienia mówiący, że art. 107 
p.a.s.c. nie ma zastosowania w niektórych sprawach o transkrypcję z uwagi na to, 
że art. 104 ust. 5 p.a.s.c. rozpoczyna się słowami „Transkrypcja jest obligatoryjna”. 
Te słowa de facto statuują wymaganie dowodowe (obowiązkowego przedłożenia 
dowodu w postaci aktu transkrybowanego do polskiego rejestru) podwyższone 
odnośnie do niektórych postępowań szczegółowych (de facto przyszłych). Nie po-
winny zaś rzutować na ogólne zasady rejestracji stanu cywilnego i postępowania 
o transkrypcję27. Tej ostatniej dotyczy zaś bez wątpienia w każdym wypadku 
art. 107 p.a.s.c., którego celem jest m.in. zablokowanie przeniesienia do polskiego 
rejestru zagranicznego wpisu, jeżeli „dokument (…) potwierdza zdarzenie inne niż 
urodzenie (…) [lub] transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami po-
rządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Jeżeli w zagranicznym dokumencie 
widnieją dwaj mężczyźni (np. nabywcy statusu rodziców w drodze kontraktu z tzw. 
surogatką), trudno traktować go jako dokument potwierdzający urodzenie. Zawsze 
w razie zamieszczenia w nim osób tej samej płci jako rodziców, co celnie w dotych-
czasowym orzecznictwie okreś lano jako contradictio in se, wytworzenie krajowego 
dokumentu o skutkach opisanych w art. 3 p.a.s.c. byłoby sprzeczne z podstawo-
wymi zasadami porządku prawnego.

Okoliczność, że „Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu 
treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego” (art. 104 ust. 2 p.a.s.c.), po-
winna przemawiać nie za liberalnym podejściem do zawartości zagranicznego do-
kumentu, ale raczej za ścisłym rozumieniem pojęcia „zagraniczny dokument stanu 
cywilnego” oraz za nierozszerzającą interpretacją podstawowych pojęć ustawo-
wych, w tym „matka” (macierzyństwo) i „ojciec” (ojcostwo). W praktyce nie musi 
bowiem dochodzić do etapu (a nawet – mając na względzie obowiązki urzędników 
publicznych – konieczności) zastosowania klauzuli porządku publicznego. Trzeba 
mieć na uwadze, że z pespektywy polskiej ustawy (i rejestracji) zagraniczny do-
kument nazywany na tle obcego prawa „aktem stanu cywilnego” lub podobnie nie 
musi być traktowany jako akt stanu cywilnego w znaczeniu polskiej ustawy, w tym 
art. 104 i innych. Wydaje się, że tak będzie właśnie z zagranicznymi dokumentami 
dotyczącymi np. małżeństwa innego niż jednej kobiety i jednego mężczyzny oraz 
rodzicielstwa (pochodzenia dziecka) dwóch osób tej samej płci. Już po ich pobieżnej 
lekturze będzie bowiem wiadome, że nie dotyczą zdarzeń rejestrowanych w Polsce 
jako małżeństwo lub pochodzenie dziecka i nie są one zgodne z podstawowymi za-
sadami polskiego porządku prawnego.

Trudność dowodowa w wykazaniu przesłanki pochodzenia dziecka od obywa-
tela polskiego, która to przesłanka rzutuje na nabycie przez nie obywatelstwa po-

26 Zob. M. Wojewoda, Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – kilka uwag na 
temat ewolucji konstrukcji w prawie polskim, „Metryka” 2016, nr 2, s. 53 i nast.; tenże, Transkrypcja 
aktu urodzenia dziecka…, s. 347–350.

27 Zob. więcej: P. Mostowik, Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia…, s. 14 i nast.
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trzebnego do uzyskania dowodu tożsamości, wynika co prawda z przepisów ustawy 
– Prawo o aktach stanu cywilnego (ust. 5 art. 104 p.a.s.c.), które zawarto w niej w są-
siedztwie przepisów o transkrypcji zagranicznych aktów (ust. 1–3 art. 104 p.a.s.c.). 
Jednak w istocie nie dotyczy ona problematyki transkrypcji zagranicznych aktów 
jako takiej. Wynika de facto z wymagań dowodowych w sprawie o wydanie pasz-
portu lub dowodu osobistego, która to sprawa nie była przedmiotem postępowania, 
w którym zapadł omawiany wyrok. Zgodnie z art. 104 ust. 5 p.a.s.c. „Transkrypcja 
jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument 
stanu cywilnego, (…) ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru 
PESEL”. Gdyby tego przepisu nie było, w tych postępowaniach szczegółowych oko-
liczność pochodzenia dziecka od polskiego obywatela (czyli macierzyństwa lub oj-
costwa) można by wykazywać też drogą inną niż transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego.

Praktyczne problemy, które Sąd chciał glosowanym wyrokiem rozstrzygnąć, 
nie leżą więc w postępowaniu o transkrypcję, ale w postępowaniach w sprawach, 
które wymienia art. 104 ust. 5 p.a.s.c. Załatwianie tych spraw jest regulowane za-
sadniczo w innych aktach normatywnych, a przede wszystkim są one przedmiotem 
innych postępowań administracyjnych. Pojęcie sprawy administracyjnej (sądowo-
administracyjnej) jest wyznaczone pojęciem stosunku administracyjnoprawnego, 
a ta sprawa, którą Sąd chciał pozytywnie załatwić (wydanie dowodu tożsamości), 
powinna zostać załatwiona w innym postępowaniu.

6. Przeciw wywodzeniu zbyt dalekosiężnych skutków ze słów „Transkrypcja jest 
obligatoryjna” zawartych w art. 104 ust. 5 p.a.s.c. i dotyczących wymagań dowo-
dowych w niektórych postępowaniach szczegółowych przemawia też uzasadnienie 
p.a.s.c.28 W uzasadnieniu nowej ustawy (s. 48, 52) podkreś lono: „Bezsprzecznie 
moc dowodowa zagranicznych aktów stanu cywilnego nie zależy od ich zareje-
strowania w polskim systemie rejestracji stanu cywilnego, a posiadanie takiego 
dokumentu jest wystarczającym potwierdzeniem urodzenia (…). Jednak zagra-
niczne akty stanu cywilnego często nie zawierają wszystkich danych osoby, które 
wymagane są przepisami polskiego prawa (…), lub też przewidują odmienną od 
wcześniejszego polskiego aktu stanu cywilnego pisownię nazw włas nych (…), lub 
nie zawierają polskich znaków diakrytycznych. Braki te muszą być uzupełniane, 
a dane prostowane, w przeciwnym razie nie jest możliwe w świetle polskiego prawa 
nadanie numeru PESEL lub wydanie dowodu osobistego. (…) Najprostszą drogą 
uzupełnienia braków w zagranicznych aktach stanu cywilnego jest – w zależności 
od ich rodzaju – złożenie wniosku lub oświadczenia przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego w związku z dokonaniem transkrypcji zagranicznego aktu” oraz 
„Kierownik odmówi również dokonania czynności, która byłaby sprzeczna z pod-
stawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo 
w przypadku transkrypcji zarejestrowanie zagranicznego dokumentu stanu cywil-

28 Zob. Rządowy projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, Sejm VII kadencji, druk 
nr 2620; http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2620 (dostęp: 31.03.2019 r.)., dalej: uzasad-
nienie p.a.s.c.
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nego nie będzie możliwe, jeżeli (…) potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, mał-
żeństwo”.

Tym samym ustawodawca nie miał zamiaru rozstrzygać omawianych pro-
blemów związanych z przedłożeniem do przerejestrowania zagranicznych doku-
mentów o treści odbiegającej od legis fori (których nawet nie mógł wówczas prze-
widywać), ale jedynie pragmatycznie przesunął uzupełnianie brakujących danych 
na postępowanie o transkrypcję (notabene prowadzone przez administrację samo-
rządową)29.

7. Można by też bronić tezy, że niedługo po wydaniu glosowanego orzeczenia 
zmienił się nieco kontekst normatywny sprawy, która została rozstrzygnięta. Z wy-
roku NSA z 30 października 2018 r.30, kolejnego w stanie faktycznym „rodziców 
jednopłciowych” w świetle prawa obcego, można by bowiem wywodzić, że Sąd 
stwierdził w istocie, że ewentualne problemy z wymaganiami dowodowymi sta-
wianymi w praktyce w szczegółowym postępowaniu o stwierdzenie obywatelstwa 
(co można by odnieść odpowiednio do omówionych ustawowych wymagań w po-
stępowaniu o wydanie dowodu tożsamości) powinny zostać wyeliminowane we 
wszelkich szczegółowych postępowaniach w sprawach dziecka. Sąd bowiem uchylił 
decyzje odmowne w sprawie szczegółowej wydane z uwagi na niewypełnienie 
wymagania przedłożenia transkrybowanego aktu. Można by z tego wywodzić, że 
tym samym nie zgodził się z tezą, iż organy administracji muszą w szczegółowym 
postępowaniu wymagać transkrybowanego w Polsce aktu (a nie np. oprzeć się na 
uznawanej części zagranicznego dokumentu). Takie podejście można by też zapre-
zentować odnośnie do szczegółowych spraw wyliczonych w art. 104 ust. 5 p.a.s.c.

Dodatkowo można by na jego rzecz argumentować, że przewidziane w tym 
przepisie de facto podwyższone wymagania dowodowe, które nie mogą być w prak-
tyce spełnione z uwagi na podstawowe zasady polskiego prawa rodzinnego i reje-
stracji stanu cywilnego, są niezgodne z art. 34 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodne z tym 
postanowieniem „Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców 
będących obywatelami polskimi”, a prawo do obywatelstwa i korzystania z niego 
(np. przez uzyskanie dowodu tożsamości) zostaje de facto naruszone przez oma-
wiane wymaganie stawiane na potrzeby szczegółowego postępowania admini-
stracyjnego, którego spełnić nie można w razie dysponowania zagranicznym do-
kumentem w części niedotyczącym krajowego rozumienia stanu cywilnego lub 
o treści częściowo sprzecznej z podstawowymi zasadami porządku publicznego 
legis fori.

Można by więc nawet bronić tezy, że powody (kontekst normatywny), dla 
których NSA przyjął w głosowanym wyroku kwestionowaną wykładnię prawa 
o aktach stanu cywilnego, się następnie nieco zdezaktualizowały. Dla ułatwienia 
okreś lenia statusu osobowego dzieci pochodzących od polskich obywateli można 
by też wykorzystać obecnie – wspomnianą na wstępie – uchwałę SN z 20 listopada 
2012 r. oraz nieco zmieniony kontekst normatywny po wyroku NSA z 30 paździer-

29 Zob. P. Mostowik, Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia…, s. 15.
30 II OSK 1868/16, CBOSA.
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nika 2018 r. Z tej uchwały SN oraz z kolejnego wyroku NSA – tym razem wyda-
nego nie na tle ogólnego postępowania o transkrypcję, ale w szczegółowej sprawie 
administracyjnej – można by bowiem wywodzić możliwość udowodnienia pocho-
dzenia dziecka od polskiego obywatela bez konieczności uprzedniej transkrypcji. 
Taka możliwość dezaktualizuje – ocenioną wyżej jako nieproporcjonalne – po-
trzebę podjęcia środków polegających na wytworzeniu krajowego aktu urodzenia 
sprzecznego z założeniami prawa właś ciwego (kodeksu rodzinnego), a na dodatek 
wywołującego dalekosiężne skutki przewidziane w art. 3 p.a.s.c.

Przyjęcie takiego stanowiska dawałoby możliwość załatwienia szczegółowych 
spraw dzieci polskich obywateli, a nie byłoby konieczne – nieproporcjonalne – na-
ruszanie podstawowych zasad prowadzenia aktów urodzenia oraz rozumienia ro-
dzicielstwa (pochodzenia dziecka) w polskim porządku prawnym. Można by nawet 
postulować, by w postępowaniach szczegółowych (o stwierdzenie obywatelstwa, 
o wydanie dowodu tożsamości, o nadanie numeru PESEL) organy administracji – 
idąc za uchwałą SN z 20 listopada 2012 r. oraz nie stymulując żądań odejścia od 
podstawowych zasad rejestracji stanu cywilnego w Polsce – przyjmowały, że za-
graniczny akt stanu cywilnego może służyć bezpośrednio jako dowód pochodzenia 
dziecka od polskiego obywatela31. Sprawiłoby to, że żądanie – niemożliwej w nie-
których wypadkach – transkrypcji w praktyce by nie występowało.

Ewentualne luki dowodowe mogłyby powstać w razie braku klarownej infor-
macji w przedkładanym zagranicznym dokumencie, od kogo z dwóch odnotowa-
nych w nim osób tej samej płci dziecko rzeczywiście pochodzi32. Informację tę można 
jednak w postępowaniu uzupełnić z wykorzystaniem innych zagranicznych doku-
mentów (np. na temat faktu urodzenia dziecka przez kobietę albo potwierdzenia 
przekazania surrogate mother materiału genetycznego przez danego mężczyznę 
będącego polskim obywatelem). Pominięcie ustalenia tej ostatniej okoliczności, 
tj. pochodzenia dziecka zgodnie z podstawowymi zasadami Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego (właś ciwego na tle art. 55 p.p.m.), jest konieczne w szczególności 
w celu zabezpieczenia polskiego porządku prawnego przed – nieakceptowanymi 
z perspektywy polskiego ordre public – skutkami obcego prawa lub orzeczenia 
(np. przyjmującego domniemanie pochodzenia dziecka od drugiej osoby tej samej 
płci, która pozostaje z matką dziecka w rejestrowanym związku partnerskim, albo 
od drugiego mężczyzny, który wraz z ojcem dziecka nabył podobny stan cywilny 
w drodze kontraktu z surrogate mother)33. Tryb transkrypcji nie może być bowiem 

31 Oczywiście zagraniczny dokument nie może być w polskim porządku prawnym dowodem na to, 
że dziecko pochodzi od drugiej osoby tej samej płci, co stanowi osobne zagadnienie.

32 Na marginesie warto zauważyć, że to prawo obce i państwo, które przewiduje nietypowe roz-
wiązania prawne, powinno troszczyć się, by podmioty tychże rozwiązań mogły w jakiś sposób (choćby 
częściowy) z nich skorzystać w innym państwie, którego prawo rodzinne może się różnić (np. w Polsce). 
Może to polegać na wystawianiu na tyle szczegółowych dokumentów związanych z pochodzeniem 
dziecka, żeby można było za granicą sprawnie udowodnić, że okreś lone dziecko pochodzi biologicznie 
od okreś lonej kobiety, będącej obywatelką innego państwa.

33 Zob. więcej C. Martinez de Aguirre, Umowy o międzynarodowe macierzyństwo zastępcze: glo-
balna „Opowieść podręcznej?, [w:], Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspek-
tywa krajowa, pod red. P. Mostowika, Warszawa 2019, s. 289 i n.
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narzędziem naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego państwa prowa-
dzącego rejestr34.

8. Podsumowując: przedstawione wyżej uwagi krytyczne do glosowanego wy-
roku NSA, w tym teza o braku możliwości transkrypcji kobiety jako „ojca” lub męż-
czyzny jako „matki”, nie oznaczają niemożliwości załatwienia szczegółowej sprawy 
dziecka, np. stwierdzenia obywatelstwa lub uzyskania dowodu tożsamości. Przy-
jęcie proponowanej wyżej wykładni spowodowałoby, że i bez zmiany przepisów 
polski obywatel, który jest matką lub ojcem dziecka, mógłby w praktyce w miarę 
łatwo wykazać, że dziecko od niego pochodzi, a tym samym bez większych trud-
ności korzystałoby ono z uprawnień przysługujących polskiemu obywatelowi.

Warto postulować de lege lata, by w postępowaniach szczegółowych znalazła 
zastosowanie wykładnia podobna do przyjętej przez Sąd Najwyższy w uchwale 
z 20 listopada 2012 r. i by zagraniczny dokument był traktowany jako dowód pocho-
dzenia dziecka od biologicznych rodziców (mężczyzny lub kobiety, która dziecko 
urodziła). De lege ferenda pożądana byłaby interwencja ustawodawcy w celu klary-
fi kującym i potwierdzającym powyższą wykładnię.

Wydaje się, że w przyszłym orzecznictwie warto powrócić do argumentacji 
przedstawionej w uzasadnieniu wyroku NSA z 20 czerwca 2018 r. i we wcześniej-
szych wyrokach, które zachowały aktualność na tle nowej ustawy. Niewątpliwie 
do podstawowych zasad prawa rodzinnego forum, które nie powinny być przeła-
mywane w orzecznictwie (tym bardziej w kazuistycznych sprawach), należy rozu-
mienie pochodzenia dziecka (fi liacji) jako sumy macierzyństwa i ojcostwa. Warto 
też wyraźniej rozróżniać ogólną sprawę o transkrypcję zagranicznej treści do 
polskiego rejestru (i jej dalekosiężne generalne skutki wynikające z art. 3 p.a.s.c.) 
oraz inne szczegółowe sprawy administracyjne, w tym wyliczone w art. 105 ust. 4 
p.a.s.c (np. o wydanie dowodu tożsamości dziecka) oraz inne (np. o stwierdzenie 
obywatelstwa35), które de lege lata mogą, a nawet powinny zostać załatwione in 
concreto bez uzależnienia od uprzedniego załatwienia transkrypcji, co – z general-
nych względów – niekiedy nie będzie możliwe. W ten sposób zabezpieczony będzie 
zarówno indywidualny interes dziecka polskiego obywatela oraz efektywność pod-
stawowych zasad krajowego porządku prawnego.

34 Zob. więcej: A. Czajkowska, Postępowanie urzędów stanu cywilnego w przypadkach, gdy fakt 
urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą, w: Obrót prawny z zagranicą w sprawach stanu 
cywilnego, Lublin 1997, s. 56–62; P. Kasprzyk, Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie do-
kumentów zagranicznych. Uwagi na tle art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, „Roczniki 
Nauk Prawnych” 2010, t. 20, nr 2, s. 215–245; P. Wypych, Zakres badania obcego aktu w ramach postępo-
wania transkrypcyjnego, „Niezbędnik USC. Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego przy Mało-
polskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji” 2014, nr 1, s. 6–7; K. Gładych, Wpisanie 
zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, „Technika i USC” 2015, nr 2–3, s. 29–32 
i cyt. tam literatura; P. Kasprzyk, Rejestracja zdarzenia mającego miejsce za granicą a transkrypcja za-
granicznych dokumentów stanu cywilnego, „Metryka” 2016, nr 1, s. 147–159.

35 Zob. P. Mostowik, Problem obywatelstwa dziecka prawdopodobnie pochodzącego od obywa-
tela polskiego niebędącego mężem surrogate mother. Uwagi aprobujące wyroki NSA z 6 maja 2015 r. 
(II OSK 2372/13 i II OSK 2419/13), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europej-
skiego i Porównawczego” 2018, t. 16, s. 55 i nast.
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Summary

of the Note to the Judgment of the Supreme Administrative Court of 10 October 2018 
(Case No. II OSK 2552/16)

The paper discusses the judgment of the Supreme Administrative Court concerning the 
creation of a Polish birth certifi cate by means of transcription (the conveyance of the foreign 
content of vital records) that is not compliant with the existing case-law in similar cases, 
in particular with the judgment of the Supreme Administrative Court of 20 June 2018 (II 
OSK 1808/16). It is assumed in the most recent judgment that the refusal by the Head of the 
Registry Offi  ce to transcribe the foreign act indicating, in accordance with the foreign law, 
the child’s parental relationship (fi liation) with two people of the same sex was groundless. 
This approach was motivated by the need to ensure the possibility of processing, within sub-
sequent administrative proceedings, specifi c actions defi ned in Article 104(5) of the Law on 
Civil Registry Records (e.g., issuance of an ID card), for the purpose of which it is necessary 
to hold a Polish registration certifi cate.

The author provides a critical comment on the court decision and on some statements 
made in the statement of grounds and emphasises the need to take into consideration in-
ternational private law, constitutional rules of the Polish family law and international stan-
dards. At the same time, the author points out that the issues related to further specifi c ad-
ministrative proceedings (e.g. issuance of an ID card) may and should be resolved within 
such proceedings and not in the general proceedings concerning the creation of the Polish 
birth certifi cate by means of transcription.

Keywords: child’s origin, registration, birth certifi cate, children, human rights, reco-
gnition of the foreign decision, maternity, paternity, nationality


