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Od Wydawcy
Szanowni Pañstwo!
Uprzejmie informujemy, i¿ w bie¿¹cym roku zawarto umowê o wspó³pracy pomiêdzy wydawc¹ Prawa i Medycyny a Domem Wydawniczym ABC.
Dom Wydawniczy ABC jest oddzia³em Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Spó³ka z o.o., stanowi¹cych grupê wydawnicz¹ obejmuj¹c¹ tak¿e
Wydawnictwo Prawnicze Lex, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski,
Oficynê Ekonomiczn¹ i Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Dom Wydawniczy ABC jest miêdzy innymi wydawc¹ publikacji elektronicznej Serwis Prawo i Zdrowie.
Przedmiotem umowy o wspó³pracy jest przede wszystkim wydawanie
Prawa i Medycyny a jej celem wzbogacenie obu publikacji oraz powrót
do kwartalnego cyklu wydawniczego czasopisma.
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e ju¿ w roku bie¿¹cym planujemy wydanie
czterech kolejnych numerów pisma. Rozpoczêcie wydawania pisma jako kwartalnika wi¹za³o siê niestety z koniecznoci¹ wprowadzenia szeregu zmian
w pracach redakcyjnych, czego efektem sta³o siê opónienie ukazania siê bie¿¹cego numeru. Zamierzamy jednak do³o¿yæ wszelkich starañ, aby kolejne
numery ukazywa³y siê wczeniej - docelowo na pocz¹tku kwarta³u.
Zwiêkszenie czêstotliwoci ukazywania siê Prawa i Medycyny pozwoli na wiêksz¹ aktualnoæ pisma, a tak¿e szybsze reagowanie na bie¿¹ce
problemy i potrzeby Czytelników. Oczekujemy zatem na Pañstwa uwagi
i propozycje, które bêdziemy starali siê uwzglêdniaæ w kolejnych numerach
kwartalnika.
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Mamy nadziejê, i¿ pozytywne efekty naszej wspó³pracy zaowocuj¹ lepsz¹ i szerzej dostêpn¹ informacj¹ profesjonaln¹ z zakresu prawa medycznego i dziedzin pokrewnych.
Z wyrazami szacunku
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w imieniu wydawcy
Prawa i Medycyny

w imieniu wydawcy
Serwisu Prawo i Zdrowie

Pawe³ Wojcik

Marek Wêdrychowski
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Jan Jończyk

Wybrane problemy ochrony zdrowia
(po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K. 14/03)

1. Wstêp
W opinii spo³ecznej utrwala siê przekonanie, ¿e sprawy ochrony zdrowia
tak siê skomplikowa³y, i¿ jak przys³owiowy wêze³, wymagaj¹ raczej przeciêcia, bo nie ma widoków na ich rozwi¹zanie. Ze stanowiska prawnego nie
widzê takiej potrzeby. Konstytucyjne uregulowanie ochrony zdrowia (art. 68)
nie nasuwa wiêkszych zastrze¿eñ: ka¿dy ma prawo do ochrony zdrowia (art.
68 ust. 1), w ustawie nale¿y zapewniæ obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej, równy dostêp do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej
ze rodków publicznych (art. 68 ust. 2), w³adze publiczne s¹ obowi¹zane do
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciê¿arnym,
osobom niepe³nosprawnym i osobom w podesz³ym wieku (art. 68 ust. 3).
Pierwsza z tych formu³ jest na tyle ogólna, ¿e nie wystarcza sama przez siê
ani do zakwestionowania, ani obrony obecnego stanu rzeczy. Wykonanie nakazu zawartego w art. 68 ust. 2 konstytucji, najpierw w ustawie o powszech1
nym ubezpieczeniu zdrowotnym , a nastêpnie w ustawie o ubezpieczeniu
2
zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) , polega³o na zast¹pieniu ukszta³towanej w PRL s³u¿by zdrowia instytucjami ubezpieczenia
zdrowotnego i umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, co np. w wietle
reform ochrony zdrowia w wielu krajach UE mo¿na oceniæ pozytywnie, a w
ka¿dym razie nie powinno wywo³ywaæ zasadniczej krytyki i sprzeciwu. Nie
1

Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U. nr 28, poz. 153, z pón.
zmianami. Ustawa przed wejciem w ¿ycie by³a nowelizowana ju¿ pod rz¹dem Konstytucji z 1997 r.
2
Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. nr
45, poz. 391, z pón. zmianami.
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rozwi¹zano natomiast dot¹d problemu szczególnej opieki zdrowotnej, o której jest mowa w art. 68 ust. 3 Konstytucji.
Ta ogólna ocena uregulowañ prawnych mo¿e budziæ w¹tpliwoci w
wietle wyroku TK w sprawie K. 14/03, w którym orzeczono, ¿e ustawa o
NFZ (z wyj¹tkiem jej przepisów o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
i o sk³adce) jest niezgodna z art. 68 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji i ¿e w
tym zakresie utraci moc z dniem 1 stycznia 2005 r. W uzasadnieniu wyroku
wyra¿ono opiniê, ¿e konieczne jest nowe ca³ociowe ustawowe uregulowanie sprawy, ¿e przywrócenie ³adu prawnego w drodze cz¹stkowej nowelizacji nie jest mo¿liwe. Tego nie nale¿y m.zd. przes¹dzaæ, bo jest to zagadnienie techniki legislacyjnej, które w tym ujêciu le¿y poza zakresem kompetencji TK, a ze wzglêdu na stosunkowo krótki termin dostosowania prawa ustawowego do Konstytucji nie nale¿y raczej zachêcaæ do szeroko zakrojonych prac nad now¹ ustaw¹.
W powo³anym wyroku jedno jest jasne i bezsporne: w 2004 r. musi nast¹piæ zmiana stanu prawnego w przedmiocie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co mog³oby nast¹piæ tak¿e w drodze dostosowania ustawy o NFZ do Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku TK wyra¿ono bowiem
pogl¹d, ¿e konstrukcja ochrony zdrowia w nowym uregulowaniu jest spraw¹ ustawodawcy, ¿e nie jest wykluczony wybór modelu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanego w drodze sk³adki, wykonywanego przez jednolity fundusz pañstwowy (pañstwow¹ jednostkê organizacyjn¹). Innymi s³owy, wed³ug wyroku TK w sprawie K. 14/03 mo¿e to byæ
powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, w lepszym
jednak ni¿ obecnie legislacyjnym kszta³cie.
Czego zatem dotyczy wyrok TK i dlaczego Trybuna³ w³¹czy³ siê do
sporu o ochronê zdrowia? Przyczyn jest wiele, s¹ one m. zd. przede wszystkim natury spo³ecznej i politycznej. Wyrok ten bêdzie niew¹tpliwie przedmiotem zainteresowania ze wzglêdu na to, ¿e dotyczy uchylenia ustawy o
fundamentalnym znaczeniu pod ogólnikowymi zarzutami naruszenia zasad przyzwoitej legislacji (o czym w art. 2 Konstytucji bezporednio nie
ma mowy) oraz zasady równego prawa do wiadczeñ (art. 68 Konstytucji). G³ówny zarzut, ¿e ustawodawca powo³a³ do ¿ycia NFZ, tzn. instytucjê publiczn¹ w kszta³cie uniemo¿liwiaj¹cym jej sprawne i rzetelne dzia³anie, jest arbitralny i nieprawdziwy. Podmiotowoæ NFZ jest ukszta³towana w ustawie jednoznacznie i wystarczaj¹co, a reszta jest spraw¹ praktyki. W ka¿dym razie nie mo¿na formu³owaæ ze stanowiska TK tak surowej i daleko id¹cej oceny na podstawie rocznej z gór¹ dzia³alnoci NFZ.
8
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Szersze krytyczne omówienie wyroku TK w sprawie K. 14/03 w tym miejscu nie jest mo¿liwe.
Nie podzielam pogl¹du, ¿e wybrany w ustawie o NFZ model ochrony
3
zdrowia jest b³êdem w systemie . Nie ma tu istotnego b³êdu prawa, jest natomiast gruby b³¹d praktyki (wykonania), wynikaj¹cy zreszt¹ nie tylko z pewnych niedostatków ustawy (mo¿liwych do usuniêcia w znacznym stopniu w
drodze wyk³adni). Z³e funkcjonowanie ochrony zdrowia jest faktem, ale przyczyn jest wiele i ró¿nej natury, wymagaj¹cych szerokiej i fachowej dyskusji.
Tu ograniczymy siê do zwiêz³ego przedstawienia wybranych, podstawowych
problemów, które dotycz¹ zw³aszcza ubezpieczenia zdrowotnego jako zasadniczej formy ochrony zdrowia. Zahaczaj¹ one tak¿e o kwestie polityki,
finansowania i organizacji  od nich trzeba zacz¹æ wywody.

2. Polityka zdrowotna
Mo¿na siê zgodziæ z pogl¹dem, ¿e polityka zdrowotna (jako czêæ polityki spo³ecznej) powinna byæ spójna i ¿e dysfunkcja ochrony zdrowia zdra4
dza s³aboæ polityki zdrowotnej . Ró¿nica stanowisk dotyczy natomiast
aspektu merytorycznego, zw³aszcza za tego, czy dyrektywy polityki spo³ecznej s¹ formu³owane przez teoretyków i polityków (programowe, postu5
latywne rozumienie polityki zdrowotnej) , czy te¿ raczej nale¿y politykê
zdrowotn¹ odczytaæ z dokonanych ju¿ politycznych kompromisów i odpowiednich decyzji oraz ich legislacyjnego rezultatu zawartego w Konstytucji i ustawach o ubezpieczeniu zdrowotnym.
W prawniczym porz¹dku rzeczy jedno i drugie ma swoje miejsce i uzasadnienie, nie mo¿na natomiast przystaæ na ideowe propozycje, które z natury rzeczy s¹ pluralistyczne i bywaj¹ kapryne, gdy stawiane s¹ wy¿ej ni¿
wzglêdnie trwa³y i jednolity porz¹dek prawny, taki zw³aszcza porz¹dek,
który jest rezultatem przejcia od jednego do drugiego ustroju, od s³u¿by
zdrowia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba te¿ mieæ na
3

Pogl¹d o b³êdzie w systemie przedstawili: M. Dercz, C. W³odarczyk, H. Izdebski, Wszystkie choroby systemu zdrowia, Rzeczpospolita z 2.12.2003 r.
4
C. W³odarczyk, Wartoci a nowa polityka zdrowotna pañstwa, Polityka Spo³eczna 1992, nr 10; ten¿e,
Wokó³ problemów definicji polityki zdrowotnej, Polityka Spo³eczna 1994, nr 1112; ten¿e, Reforma opieki
zdrowotnej. Strategiczne dzia³ania naprawcze, Polityka Spo³eczna 1999, nr 10; ten¿e, Miêdzynarodowe standardy a polityka zdrowotna, Polityka Spo³eczna 2001, nr 10.
5
C. W³odarczyk, j.w.
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uwadze ró¿nicê czasu tworzenia koncepcji reformy (trwa³ on w III RP wiele lat) i realizacji tego, co wynika z zasadniczych rozstrzygniêæ prawnych.
Mo¿na ³atwo udowodniæ tezê, ¿e w dziedzinie ochrony zdrowia (która nie
jest zreszt¹ wyj¹tkiem) niestabilnoæ prawa jako wynik reformowania reform objania siê przede wszystkim zmianami politycznych ekip i ich ekspertów  polityków zdrowotnych, przy jednoczenie lekcewa¿¹cym stosunku do ustrojowych i instytucjonalnych zasad prawnych. Art. 68 Konstytucji nie ma dot¹d pog³êbionego objanienia (nie uczyni³ tego te¿ TK w
powo³anym wyroku), w pocz¹tkach III RP, wieloletni¹ bezczynnoæ t³umaczono istniej¹c¹ jakoby konstytucyjn¹ zasad¹ bezp³atnej opieki zdrowotnej
(by³ to fa³szywy pozór), ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 1997 r. jeszcze przed wejciem w ¿ycie zosta³a w 1998 r. zasadniczo
zmieniona i nastêpnie uchylona w 2003 r. z inicjatywy rz¹du, mimo ¿e organizacja kas chorych i praktyka umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych zapowiada³a ju¿ stabilizacjê systemu. W listopadzie 2003 r. pojawi³y
siê oficjalnie zapowiedzi, ¿e potrzebna jest powa¿na reforma s³u¿by zdrowia, czyli wzmo¿enie aktywnoci legislacyjnej wed³ug postulatów polityki zdrowotnej. T¹ drog¹ poszed³ te¿ TK w wyroku w sprawie K. 14/03.
Z przedstawionych uwag wynika wiêc, ¿e nale¿a³oby wzmocniæ realizacjê tej polityki zdrowotnej, która zawarta jest w Konstytucji i podstawowych rozstrzygniêciach obowi¹zuj¹cych ustaw, tworz¹c jednoczenie warunki do dojrzewania postulatywnej polityki zdrowotnej, z dala od bie¿¹cej
legislacji. U³o¿enie w³aciwego stosunku miêdzy polityk¹ zdrowotn¹ i prawem ochrony zdrowia wymagaæ bêdzie tak¿e du¿ego wysi³ku nauki i praktyki prawa, bo przejcie od administracyjnoprawnego t³umaczenia s³u¿by
zdrowia do zobowi¹zaniowej teorii i praktyki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest proste i szybkie. Przewa¿aj¹ce stanowisko doktryny prawnej w tym przedmiocie wywodzi siê z okresu PRL i traktuje powszechne ubezpieczenie zdrowotne jako czêæ prawa administracyjnego.

3. Poziom i ród³a finansowania ubezpieczenia zdrowotnego
Problem finansowania ubezpieczenia zdrowotnego jest w sensie ekonomicznym i prawnym skomplikowany, a jednoczenie s³abo opracowany,
zredukowany do technicznej niemal operacji zamiany finansowania bud¿etowego na sk³adkowe, z zaliczeniem na poczet podatku dochodowego od
osób fizycznych (w wymiarze 7,75% podstawy wymiaru sk³adki). Sk³adka
10
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na ubezpieczenie zdrowotne jest wiêc w istocie danin¹ (podatkiem celowym), stanowi¹c¹ czêæ kosztów zatrudnienia: dochody osób fizycznych
pochodz¹ bezporednio lub porednio (jako emerytury i renty z FUS) z pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia lub prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci. Wprowadzenie od 2003 r. corocznego wzrostu sk³adki
o 0,25% podstawy wymiaru bezporednio na koszt ubezpieczonego (do pu6
³apu 9% podstawy wymiaru od 2007 r.) by³o reakcj¹ na powszechn¹ krytykê zbyt niskiego poziomu finansowania ubezpieczenia zdrowotnego, ale
nie zadowoli³o tych, którzy domagaj¹ siê 11% podstawy wymiaru, nie rozwi¹za³o te¿ zasadniczego problemu róde³ finansowania i konstrukcji sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne.
Przyda³by siê przede wszystkim wiêkszy ni¿ dot¹d umiar w ocenie
poziomu finansowania ubezpieczenia zdrowotnego, bo przesada w tym
wzglêdzie nie liczy siê z ekonomicznymi warunkami i sprzyja manierze
t³umaczenia wszystkich niedostatków ochrony zdrowia brakiem pieniêdzy. Wed³ug wiarygodnych szacunków i danych wydatki na ochronê zdro7
wia w Polsce z wszystkich róde³ przekraczaj¹ poziom 6% PKB , co jest
bliskie poziomowi wielu krajów UE, nie licz¹c takich wyj¹tków jak RFN
8
i Francja . Bior¹c pod uwagê stosunkowo niskie miejsce Polski pod wzglêdem poziomu PKB przypadaj¹cego na g³owê ludnoci mo¿na powiedzieæ,
¿e wydatki na ochronê zdrowia s¹ relatywnie wysokie. Odrêbnym zagadnieniem jest oczywicie to, czy proporcja róde³ publicznych i prywat9
nych (mniej wiêcej jak 2:1) jest s³uszna, ale nie narusza to ubezpieczeniowej zasady ochrony zdrowia  ³agodzenia skutków ryzyka, z udzia³em
w³asnym ubezpieczonego/pacjenta, z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e udzia³
ten trzeba uregulowaæ tak, by nie obra¿a³ zasad prawa, dobrego zwyczaju
i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Jest to szczególny problem, który wymaga pilnego rozwi¹zania, obok du¿ego problemu racjonalizacji finansowania opieki zdrowotnej.
6
Zmiany te wprowadzono do ustawy o NFZ w atmosferze politycznej kontrowersji i zarzutu podnoszenia
podatków poza konstytucyjnym trybem.
7
W Polsce wydatki na zdrowie z wszystkich róde³ w % PKB wynosi³y: w 1998 r.  6,4% OECD, 2001,
wed³ug póniejszego szacunku  6,6% (S. Golinowska, K. Pietka, Ch. Sowada, M. ¯ukowski, Social Protection
in the Candidate Countries, Schriftenreihe der GVG No 41, AKA Koeln 2003).
8
Wed³ug danych OECD z 2001 r. wydatki na zdrowie jako % PKB wynosi³y: na Wêgrzech  6,8%, w Czechach  7,1%, w Zjednoczonym Królestwie (UK)  6,8%, ale we Francji  9,4%, w Niemczech  10,3% i w USA
 12,9%.
9
Szacunkowe dane  S. Golinowska, Z. Czepulis-Rutkowska, A. Sowa, Wydatki ludnoci na ochronê zdrowia, Politka Spo³eczna 2001, nr 10.
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W ochronie zdrowia mo¿na stosowaæ ró¿ne formy prawne, ale na ka¿d¹ z
nich sk³adaj¹ siê m. in. okrelone rozwi¹zania organizacyjne i finansowe.
Odró¿niamy wiêc administracyjnoprawn¹ s³u¿bê zdrowia z bud¿etowym finansowaniem (mo¿e to byæ s³u¿ba rz¹dowa albo samorz¹dowa, w tym komunalna) i ró¿ne formy ubezpieczenia: chorobowego (typu niemieckiego), wzajemnego (popularnego, np. we Francji), powszechnego, prywatnego (komercyjnego). Szerzej bêdzie o tym mowa w nastêpnym punkcie, tu natomiast
trzeba wróciæ do kwestii sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Jest mianowicie istotna sprzecznoæ miêdzy ubezpieczeniem jako prawn¹
form¹ ochrony zdrowia, a sk³adk¹ na to ubezpieczenie, która w istocie ma
niewiele wspólnego z kalkulacj¹ sk³adki z uwzglêdnieniem ryzyka i solidarnoci wspólnoty ryzyka. Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne jest w rzeczywistoci instrumentem polityki fiskalnej wobec ró¿nych grup ludnoci stanowi¹c nadmierne i nierówne obci¹¿enie dochodów z pracy i kosztów pracy
10
(jest to jeden z czynników wzrostu bezrobocia) oraz dotowanie w ca³oci
z bud¿etu pañstwa (z ogólnych podatków, na które sk³adaj¹ siê tak¿e PIT i
CIT) du¿ych grup ludnoci, np. licznych w Polsce rolników.
Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne jest przyk³adem ra¿¹cych nieporz¹dków w finansach publicznych, stanowi zas³onê dla du¿ej, niejasnej i
ma³o uzasadnionej fiskalnej redystrybucji i jest ród³em spo³ecznego niezadowolenia. Szkoda, ¿e nie zwróci³ na to uwagi TK w wyroku w sprawie
K. 14/03, ¿e, przeciwnie, bez uzasadnienia uzna³ uregulowanie sk³adki za
zgodne z Konstytucj¹. W teorii ubezpieczeñ podkrela siê wagê zasady, ¿e
sk³adka ma pozostaæ sk³adk¹ tak¿e pod rz¹dem polityki w systemach pu11
blicznych . W fachowej i publicznej debacie o reformie ochrony zdrowia
w Polsce tym sprawom nie powiêcono nale¿ytej uwagi, chocia¿ s¹ one
moim zdaniem wa¿niejsze ni¿ poziom finansowania, który to temat, ze szkod¹ dla sprawy, zdominowa³ opiniê publiczn¹. Je¿eli zatem sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne nie mo¿e byæ dowoln¹ konstrukcj¹ prawn¹ i je¿eli nie
10
Z analizy i szacunków podatków i sk³adek w 2001 r. wynika, ¿e daniny stanowi¹ce koszt pracy i dzia³alnoci da³y 43% dochodów sektora publicznego i ¿e efektywne obci¹¿enie pracowników najemnych szacuje siê
na 52% ich dochodów netto. K. Zubelewicz, Podatki i sk³adki, Rzeczpospolita z 28.11.2003 r. Uwa¿a siê, ¿e to
obci¹¿enie jest istotnym czynnikiem bezrobocia, które redukuje podstawê danin, co wymusza zwiêkszenie obci¹¿enia pracy itd.
11
Nie chodzi o to, by likwidowaæ redystrybucjê, bo ta dokonuje siê tak¿e w ró¿nych ubezpieczeniach.
Chodzi natomiast o to, by ubezpieczenie nie by³o zas³on¹ dla dowolnej lub pozornej redystrybucji, albo nawet
takiej, która nagradza ryzykowne, niezdyscyplinowane zachowania. Zjawisko to wystêpuje w publicznych, jednolitych ubezpieczeniach zdrowotnych. G. L. Priest, Government Insurance versus Market Insurance, The
Geneva Papers on Risk and Insurance, January 2003.
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bardzo nadaje siê do finansowania powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, to nasuwa siê wniosek, ¿e trzeba wróciæ do
kwestii wieloci róde³ finansowania ochrony zdrowia (w tym ubezpieczenia zdrowotnego), z odpowiedni¹ organizacj¹ wspólnoty ryzyka, czyli do
zagadnienia ró¿nych systemów ochrony zdrowia.

4. Jeden czy kilka systemów ochrony zdrowia
Tytu³owe pytanie dotyczy du¿ej przestrzeni miêdzy formami wyj¹tkowymi, brzegowymi: prywatn¹ opiek¹ zdrowotn¹ i administracyjnoprawnym przymusem (np. szczepienia ochronne). Chodzi wiêc o publicznoprawn¹ opiekê zdrowotn¹ w formach ubezpieczenia chorobowego, s³u¿by zdrowia, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Schematyczny podzia³
g³ównych form ochrony zdrowia na trzy typy: ubezpieczeniowy (w RFN,
model Bismarcka), narodowy (np. w Zjednoczonym Królestwie) i rezydualny (w USA)12 dotyczy raczej przesz³oci i nie bierze pod uwagê g³êbokiej
transformacji opieki zdrowotnej w ka¿dym z tych krajów, pocz¹wszy od lat
1990. W Niemczech zwi¹zek ustawowego ubezpieczenia chorobowego z
13
pierwowzorem z epoki kanclerza Bismarcka jest odleg³y i luny . Narodowa S³u¿ba Zdrowia w UK uleg³a thatcheryzmowi i do pog³êbionej decentralizacji dodano umowê jako podstawê organizowania wiadczeñ zdrowot14
nych , wreszcie w USA rezydualna (zdawkowa) niegdy publiczna opieka
zdrowotna powiêksza swój zakres, a prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
finansowane przez pracodawców staje siê systemem regulowanym, quasi
15
publicznym . W USA pog³êbia siê przekonanie, ¿e narastaj¹cy kryzys w
ochronie zdrowia mo¿na z³agodziæ albo rozwi¹zaæ skutecznie z pomoc¹
powszechnego (narodowego) ubezpieczenia zdrowotnego, np. takiego jak
16
w Kanadzie . Krótko mówi¹c, nie ma obecnie jednolitych, dominuj¹cych
w danym kraju form ochrony zdrowia. Jestemy raczej w okresie poszuki12
Zarz¹dzanie w opiece zdrowotnej, pod red. M. Kautscha, M. Whitfielda i J. Klicha, wyd. Uniwersytetu
Jagielloñskiego 2001.
13
P. Krause,.Selbstverwaltung als mittelbare Staatsverwaltung: ihre verfassungsrechtliche Problematik (in:)
Neokorporatismus und Gesundheitswesen, G. Gaefgen (Hrsg.), Nomos Verlagsgesellschaft 1988; G. Gass, Gesundheitsreform 2003  Vorfahrt fuer neue Versorgungsformen, Medizinrecht 2003, No 3.
14
E. Aksman, Narodowa S³u¿ba Zdrowia w Wielkiej Brytanii, Polityka Spo³eczna 1999, nr 10.
15
Wed³ug OECD, 2001, w USA w 1998 r. w wydatkach na zdrowie (12,9% PKB) 45% stanowi³y wydatki
publiczne. Wzrost sektora publicznego jest tendencyjny.
16
Ostatnio np. R.B. Deber, Health care reform: lessons from Canada, American journal of public health
2003, January.
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wania i tworzenia zró¿nicowanych form ochrony zdrowia (dyferencjacji
ochrony zdrowia), a g³ówn¹ przyczyn¹ tego procesu jest ma³a wydajnoæ
jednego tylko ród³a finansowego zasilania i pilna potrzeba racjonalizacji
17
wydatków na zdrowie, windowanych przez kompleks medyczny .
Podobne problemy wyst¹pi³y w ochronie zdrowia w Polsce. Jednolite finansowanie opieki zdrowotnej mia³o decyduj¹cy wp³yw na erozjê s³u¿by
zdrowia i jest g³ównym powodem dysfunkcji powszechnego ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mo¿na sobie wyobraziæ równy, niezale¿nie od materialnej sytuacji, dostêp do wiadczeñ opieki zdrowotnej (art.
68 ust. 2 Konstytucji), ale organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej nie
musz¹ byæ jednolite, centralistyczne (narodowe), bo w grê wchodz¹ ró¿nice
demograficzne, gospodarcze, regionalne, komunalne i inne, nie mówi¹c o potrzebie szczególnej opieki zdrowotnej, o której jest mowa w art.68 ust. 3
Konstytucji. Priorytetem jest obecnie reforma finansów publicznych, a g³ówny zarzut dotyczy ra¿¹co nadmiernego obci¹¿enia publiczn¹ danin¹ zatrud18
nienia i prowadzenia dzia³alnoci . Z tej perspektywy rysuje siê ju¿ koncepcja komunalizacji podstawowej opieki zdrowotnej (w tym szczególnej opieki
zdrowotnej, o której jest mowa w art. 68 ust. 3 Konstytucji), wieloród³owego finansowania zamkniêtej opieki zdrowotnej, tradycyjnego ubezpieczenia
zdrowotnego (chorobowego) w sferze pozarolniczego zatrudnienia (dzia³alnoci), ubezpieczenia wzajemnego dla produkcyjnej czêci rolnictwa i ulepszonej ochrony zdrowia w ramach pomocy spo³ecznej dla osób bez rodków
utrzymania. Innymi s³owy, system ochrony zdrowia powinien sk³adaæ siê z
kilku podsystemów, zró¿nicowanych pod wzglêdem organizacyjno-finansowym, umo¿liwiaj¹cych lepsze zaspokojenie potrzeby bezpieczeñstwa zdrowotnego i jednoczenie racjonalizacji wydatków na zdrowie.

5. Fundusz (kasa) ubezpieczenia zdrowotnego
jako podmiot prawa
Odrêbny status podmiotowy NFZ wynika z ustawy o NFZ, m. in. z przyznania Funduszowi jako pañstwowej jednostce organizacyjnej osobowoci
17

D. D³ugosz (Zdrowie  nie tylko polski problem, Polityka Spo³eczna 1996, nr 10) okrela kompleks
medyczny jako uk³ad zale¿noci interesów i wp³ywów miêdzy lekarzami, szko³ami medycznymi, szpitalami,
przemys³em medycznym i farmaceutycznym; celem kompleksu medycznego jest zysk, a rodkiem  ochrona
zdrowia, zw³aszcza w publicznoprawnej, jednolitej formie.
18
Por. wypowiedzi: K. Zubelewicza, K. Dzier¿awskiego, R. Gwiazdowskiego, A. Sadowskiego (z Centrum
Adama Smitha), Rzeczpospolita z 28.11.2003 r.
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prawnej (art. 36 ustawy o NFZ). Podobny status mia³y wczeniej tak¿e kasy
chorych. W odró¿nieniu od kas chorych, którym zarzucano ich szkodliw¹
rzekomo wiê z samorz¹dem wojewódzkim (zarzut dziwny i nieuzasadniony
wobec dominuj¹cej w Europie tendencji do regionalizacji ubezpieczenia zdrowotnego i zacienienia jego wiêzi z samorz¹dem terytorialnym), NFZ zosta³
ulokowany bli¿ej administracji rz¹dowej, z fatalnymi zreszt¹ skutkami.
Nasuwa siê wiêc pytanie o miejsce tego podmiotu w systemie prawa, o charakter jego relacji z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dem terytorialnym oraz
ze wiadczeniodawcami, a w zwi¹zku z tym tak¿e o strukturê organizacyjn¹
NFZ, wedle potrzeb administracji pañstwowej czy raczej ubezpieczonych/
pacjentów i wiadczeniodawców. W aspekcie doktrynalnym jest to dylemat
wyboru s³u¿by zdrowia lub ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to te¿ problem
legislacyjny z uwagi na wyrok TK w sprawie K. 14/03.
Za kluczowe w omawianej sprawie mo¿na uznaæ przepisy art. 13 ustawy o NFZ: ustawa dotyczy zasad ubezpieczenia zdrowotnego, praw i obowi¹zków ubezpieczonych, organizacji udzielania wiadczeñ zdrowotnych,
zasad zaspokojenia potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru i kontroli wykonywania zadañ z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Wed³ug art. 3 ustawy
obowi¹zki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych wykonuj¹ wymienieni osobno w trzech punktach: organy administracji rz¹dowej, jednostki
samorz¹du terytorialnego oraz NFZ. Odrêbnoæ podmiotowa NFZ jest natury kompetencyjnej (podzia³ zadañ) i funkcjonalnej, a nie techniczno-prawnej tylko (ze wzglêdu na osobowoæ prawn¹). Zadania administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego odnosz¹ siê przede wszystkim do nadzoru i
kontroli oraz zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ludnoci (m. in. przez
utrzymanie publicznych zak³adów opieki zdrowotnej), zadanie natomiast
NFZ polega przede wszystkim na organizowaniu i finansowaniu wiadczeñ
zdrowotnych przys³uguj¹cych indywidualnie ubezpieczonym/pacjentom.
Nie siêgaj¹c do szerszego kontekstu prawnego (w tym konstytucyjnego) i
do aksjologii ubezpieczenia zdrowotnego wystarczy wskazaæ na art. 13
ustawy o NFZ jako podstawê pogl¹du prawnego, ¿e Fundusz ma liczyæ siê
przede wszystkim z ubezpieczonymi (pacjentami) i wiadczeniodawcami,
przekszta³caj¹c swoje zadania na zobowi¹zania oraz stosuj¹c siê do przepisów k.c. o umowach i wykonaniu zobowi¹zañ.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest wiêc w zakresie swojej podstawowej dzia³alnoci  organizacji i finansowania wiadczeñ zdrowotnych  podmiotem prawa administracyjnego, ale nie jest te¿ podmiotem prawa cywilnego z tego tylko powodu, ¿e jest w³acicielem swojego mienia, uczestniczy w
obrocie cywilnoprawnym i ¿e zawiera umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowot-
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nych. Zaliczamy go do podmiotów prawa zabezpieczenia spo³ecznego  ga³êzi prawa, obejmuj¹cej ubezpieczenia spo³eczne, ubezpieczenie zdrowotne
19
oraz ró¿ne pomocnicze instytucje (bezrobocie, pomoc spo³eczna) .
W uwagach o NFZ jako podmiocie prawa i jego miejscu w systemie
prawa nie mo¿na pomin¹æ znamiennej ponadstuletniej ewolucji od ubezpieczenia chorobowego (wyros³ego z cywilnoprawnej tradycji ubezpieczeñ
wzajemnych) przez  w II RP  autonomiczne kasy chorych, ubezpieczalnie spo³eczne, organizacyjne scalenie ubezpieczalni spo³ecznych w ramach
ZUS, a nastêpnie, w PRL, do oddzielenia wiadczeñ rzeczowych od ubezpieczenia chorobowego i poddanie ich re¿imowi pañstwowej s³u¿by zdrowia jako instytucji administracji wiadcz¹cej w ramach prawa administracyjnego20 . Zmiana tego kierunku rozwoju prawa przez wprowadzenie w
1999 r. ubezpieczenia zdrowotnego nie oznacza oczywicie ruchu wstecz.
Oznacza natomiast now¹ jakoæ i nowe konstrukcje prawne, zawieraj¹ce
elementy ró¿nych ga³êzi prawa, w tym tak¿e prawa zobowi¹zañ. Jest to
jedna z konsekwencji zmiany ustroju w stronê gospodarki rynkowej i odpowiada obecnemu w wielu ju¿ krajach przekonaniu, ¿e niezbêdna jest wieloæ i ró¿ny charakter róde³ finansowania ochrony zdrowia oraz racjonalizacja wydatków na zdrowie, z odpowiednimi skutkami w zakresie organizacji ochrony zdrowia (regionalizacja, komunalizacja, samorz¹dnoæ, autonomia wiadczeniodawcy itp.).
Problematyka podmiotowa ochrony zdrowia (w tym zw³aszcza ubezpieczenia zdrowotnego) okaza³a siê dobrym testem wiadcz¹cym o k³opotach
teorii i praktyki w wyk³adni nowego prawa. Do tej kwestii jeszcze wrócimy,
tu natomiast trzeba podkreliæ, ¿e problem NFZ jest natury praktycznej
(organizacyjnej i politycznej), tzn. kierownictwa i wykonywania ubezpieczenia zdrowotnego, a nie konstytucyjnej  art. 36 ust. 1 ustawy
o NFZ nie powinien budziæ zastrze¿eñ co do zgodnoci z Konstytucj¹.

6. Problem rozproszonych wiadczeniodawców
Znaczenie problemu rozproszonych wiadczeniodawców ujawni³o siê
pod koniec 2003 r., gdy NFZ korzystaj¹c ze swej monopolistycznej pozycji
19

Szerzej o tym  J. Joñczyk, Prawo zabezpieczenia spo³ecznego, 2 wyd., Zakamycze 2003.
J. £êtowski (Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, PWN 1990) do podmiotów prawa administracyjnego zaliczy³ organ administracyjny, przedsiêbiorstwo i zak³ad, a za typowy zak³ad administracyjny
uzna³ m.in. szpital, w którym z pacjentem nawi¹zuje siê stosunek administracyjnoprawny, z postêpowaniem
administracyjnym i w³aciwoci¹ NSA.
20
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chcia³ narzuciæ swoje warunki umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych licznym i rozproszonym lekarzom-wiadczeniodawcom w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, ci za zawi¹zali konfederacjê i kolektywnie na znacznym obszarze kraju odmówili udzia³u w realizacji ubezpieczenia zdrowotnego. Tê sytuacjê ³atwo by³o przewidzieæ, zorganizowanie
siê lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w quasi zwi¹zek zawodowy
by³o kwesti¹ czasu, a wyjcie z tego impasu nie bêdzie ³atwe.
Problem nie jest nowy, ma swoje historyczne odniesienia, a w sensie teoretycznym ma bardzo proste wyjanienie: wspó³dzia³anie stron o niezbie¿nych interesach wymaga wzglêdnej równowagi si³  brak takiej równowagi
sprawia ¿e, odpowiednio do wzrostu przewagi jednej strony, ronie potrzeba
przeciwsi³y (countervailing power), silna akcja wywo³uje odpowiedni¹ reakcjê dla zachowania sprawnoci i funkcji uk³adu (homeostazy). Przewaga pracodawców wobec rozproszonych pracowników przyczyni³a siê do powstania
zwi¹zków zawodowych. Rozproszenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (w tym tzw. lekarzy rodzinnych) samo przez siê tworzy dysfunkcjê w
stosunkach z NFZ i wymaga jakiego organizacyjnego rozwi¹zania.
Tu dochodzimy do pewnej szczególnej historycznej antecedencji, która
ma zwi¹zek z obecn¹ sytuacj¹ w ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce i
dlatego zas³uguje na uwagê. Otó¿ w niemieckim ubezpieczeniu chorobowym ju¿ w jego pocz¹tkach zaznaczy³o siê silne d¹¿enie do syndykalizacji
lekarzy kas chorych, któremu towarzyszy³y strajki, bojkoty, zjazdy, kongresy itd. Poniewa¿ kasy chorych jako publicznoprawna instytucja zosta³y
opanowane przez opozycyjn¹ lewicê, wobec tego prawicowy rz¹d, w celu
poskromienia politycznych ambicji realizowanych za pomoc¹ kas chorych,
postawi³ na korporacjê lekarzy kas chorych (na ich zrzeszenia i terytorialne
zwi¹zki). By³o to (i jest nadal) rodowisko z natury rzeczy konserwatywne,
maj¹ce jednak swoje w³asne interesy, które z czasem okaza³y siê podatne
na wp³yw interesow przemys³u farmaceutycznego i wyrobów medycznych
tworz¹c potê¿ny kompleks medyczny, uzupe³niony korporacyjno-pañstwow¹
polityk¹ zdrowotn¹. W rezultacie Niemcy doczeka³y siê najwy¿szej w Europie (drugiej po USA) stopy wydatków na zdrowie i rosn¹cego niezadowolenia z relacji kosztu/efektu, a jednoczenie podejmowane od dziesi¹t21
ków lat reformy systemu nie daj¹ oczekiwanych rezultatów.
21

Sprawy te s¹ dobrze zbadane i opisane w literaturze przedmiotu, np.: B. Rosewitz, D. Webber, Reformversuche und Reformblokaden im deutschen Gesundheitswesen, Campus Verlag 1990; P. Krause, Die Rechtsbeziehungen zwischen Kassenarzt und Kassenpatient, Die Sozialgerichtsbarkeit 1982, No 11; R. Schmidt-De Caluwe, Das Behandlungsverhaeltnis zwischen Vertragsarzt und dem sozialversichertem Patienten, Vierteljahresschrift fuer Sozialrecht 1998, No 4.
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Przypomnijmy jeszcze, ¿e w Polsce problem kas chorych, jako bastionu
politycznej opozycji zosta³ rozwi¹zany inaczej: w II RP kasy chorych poddano zarz¹dom komisarycznym, potem przekszta³cono w kilkadziesi¹t ubezpieczalni spo³ecznych, te za podporz¹dkowano Zak³adowi Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (kontrolowanemu przez administracjê rz¹dow¹), a przewidziany w ustawie samorz¹d ubezpieczonych nie zosta³ powo³any, w PRL natomiast, w systemie s³u¿by zdrowia, nie powsta³ problem nierównowagi miêdzy kas¹ i wiadczeniodawcami. Ujawni³ siê natomiast w III RP, przy udziale
organizacji personelu medycznego (samorz¹du zawodowego, zwi¹zków
zawodowych, stowarzyszeñ fachowych, stowarzyszenia lekarzy rodzinnych,
porozumieñ lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i in.), a nasilenie konfliktów przy okazji zawierania umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych
na 2004 r. wiadczy o tym, ¿e jest to problem powa¿ny, ¿e nie mo¿e byæ
rozwi¹zany przy u¿yciu tradycyjnych rodków.
Ograniczaj¹c siê do sygnalizacji i zarysu problemu rozproszonych wiadczeniodawców, którzy wykonuj¹c zawód medyczny pod ochron¹ licznych i
ró¿norodnych organizacji z trudem poddaj¹ siê kontroli ze strony NFZ pod
wzglêdem rzetelnoci, celowoci i gospodarnoci, pragniemy zwróciæ uwagê
na wyran¹ ju¿ w wielu krajach tendencjê do tworzenia publicznych i niepublicznych zak³adów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jako wiadczeniodawców (kontrahentów kasy), w których lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej, lekarze specjalici, diagnoci znajduj¹ zatrudnienie w ró¿nych
formach prawnych (jako pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy), pod
warunkiem stosowania zasad rzetelnoci, celowoci i gospodarnoci oraz
przestrzegania zakazu konkurencji przez zatrudniony personel. Szersze
omówienie tego zagadnienia musimy w tym miejscu pomin¹æ. Ograniczymy siê zatem do przytoczenia jednego tylko, ale wa¿kiego argumentu na
rzecz organizacyjnej integracji rozproszonych dot¹d wiadczeniodawców.
Chodzi o zapewnienie zintegrowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
przez jeden podmiot, do czego ubezpieczony/pacjent ma prawo i w tym
celu w sensie prawnym wybiera wiadczeniodawcê, a nie lekarza. Pierwotna koncepcja wolnego wyboru lekarza zosta³a w 2001 r. zast¹piona w³anie
22
wolnym wyborem wiadczeniodawcy , czyli kogo, kto zapewni wiadczenie opieki zdrowotnej, obejmuj¹cej ró¿ne procedury medyczne, paramedyczne i administracyjne w zale¿noci od konkretnego przypadku. Ka22
Dokonano tego w nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. 2001, nr 88,
poz. 961.
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tegoria wiadczenia zdrowotnego w medycznym tylko sensie, czyli wykonania poszczególnych procedur medycznych, jest podrzêdna wobec prawa do opieki zdrowotnej. wiadczeniodawc¹ powinien byæ wiêc, co do zasady, taki podmiot, który ma zdolnoæ wiadczenia opieki zdrowotnej, a nie
taki, który mo¿e wykonaæ tylko okrelone procedury medyczne. Innymi
s³owy, wiadczeniodawc¹ powinien byæ zak³ad ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zatrudniaj¹cy personel medyczny odpowiednich specjalnoci, albo
w razie potrzeby, zak³ad stacjonarnej opieki zdrowotnej, np. szpital, który
w³aciwoæ wiadczeniodawcy w szerszym aspekcie opieki zdrowotnej na
ogó³ posiada. Potrzeba koncentracji ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wynika wiêc z przes³anek merytorycznych, z odniesieniem do konstytucyjnej
zasady zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 68 ust. 2), które w III RP zosta³y zagubione wskutek rozproszenia i fragmentacji ambulatoryjnych wiadczeñ zdrowotnych. Wysuniêty przez NFZ pomys³ aby wiadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zorganizowaæ przy szpitalach, mo¿na traktowaæ tylko jako posuniêcie tymczasowe i taktyczne w celu os³abienia zorganizowanej akcji rozproszonych wiadczeniodawców: szpital jest bowiem
bardzo drogim wiadczeniodawc¹, ma wysokie koszty sta³e23, wiêc udzielanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w szpitalach (chc¹ tego w szpitalach w celu utrzymania stanu zatrudnienia) jest niegospodarne, sprzeczne
z ustaw¹ o NFZ. Nie znaczy to jednak, ¿e nie jest potrzebna koordynacja
ambulatoryjnej i zamkniêtej opieki zdrowotnej, s³abo dot¹d zbadana i praktykowana.

7. Wykonywanie zawodu i wiadczenie pracy
Zdecydowana wiêkszoæ lekarzy wykonuje swój zawód w ramach pracowniczego lub niepracowniczego zatrudnienia (jest to zreszt¹ europejski
standard), a takie zatrudnienie wy³¹cza zatrudnionego z krêgu wiadczeniodawców: lekarz nie mo¿e ³¹czyæ ról wiadczeniodawcy i wykonawcy
zawodu u wiadczeniodawcy (art. 5 pkt 8 ustawy o NFZ). Regu³y wykonywania zawodu i zatrudnienia nie s¹ takie same, a w kluczowej kwestii s¹
kolizyjne: wykonywanie zawodu podlega regu³om wiedzy, sztuki i etyki,
23

Szacuje siê, ¿e w kosztach wiadczeñ zdrowotnych 80-85% to koszty sta³e dotycz¹ce utrzymania siedziby,
wyposa¿enia, p³ac personelu itp. (por. D. Korbasiñska, Zmiany w lokalnej opiece zdrowotnej, Polityka Spo³eczna
1997, nr 1), wiêc ró¿nica kosztu ambulatoryjnego wiadczenia udzielonego w szpitalu i poza nim jest du¿a.
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w zatrudnieniu natomiast istotne jest stosowanie siê do poleceñ prze³o¿onego, które dotycz¹ pracy (art. 100 k.p.  ta regu³a pracowniczego zatrudnienia ma swój odpowiednik w zatrudnieniu niepracowniczym). Jest to kolizja norm, która ulega wzmocnieniu przez kolizjê interesu, gdy lekarz zajmuje u pracodawcy-wiadczeniodawcy stanowisko kierownicze.
Poruszony tu problem ochrony zdrowia jest ma³o zbadany i nierozwi¹zany. Nie istnia³ w PRL w systemie s³u¿by zdrowia z uwagi na jej hierarchiczn¹ strukturê, pojawi³ siê natomiast w III RP i nasili³ siê na zasadzie
reakcji: d¹¿enia lekarzy do podporz¹dkowania regu³ zatrudnienia regu³om
wykonywania zawodu, chronionym przez samorz¹d zawodowy i inne organizacje personelu medycznego. Nie chodzi oczywicie o powrót do stanu
poprzedniego (sprzed 1990 r.), pal¹cy jest natomiast problem ustalenia kolizyjnego prawa ochrony zdrowia, a wiêc podstawy rozstrzygania kolizji
regu³, zw³aszcza regu³ wykonywania zawodu i regu³ zatrudnienia. Nie nale¿y czekaæ na zmiany legislacyjne, bo uchwalenie takiego kolizyjnego prawa jest zreszt¹ ma³o prawdopodobne (czy wrêcz niepo¿¹dane), wiele zale¿y natomiast od doktrynalnej i s¹dowej wyk³adni prawa.

8. Odpowiedzialnoæ cywilna za szkodê/krzywdê pacjenta
24

Utrwala siê w Polsce stereotyp ozdrowieñczych procesów lekarskich ,
szybko te¿ rosn¹ ¿¹dania pacjentów z tytu³u szkody/krzywdy poniesionej
lub doznanej w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ z ubezpieczenia zdro25
wotnego . Problem rosn¹cych lawinowo wydatków na wyp³atê zas¹dzanych kwot i pokrycia kosztów zastêpstwa prawnego i procesu s¹dowego
jest znany w wielu krajach i jest przedmiotem badañ w poszukiwaniu racjo26
nalnego rozwi¹zania. W Polsce powiêca mu siê ma³o uwagi, za ma³o w
stosunku do jego znaczenia: trzeba sobie w koñcu uwiadomiæ, ¿e omawia24
Ozdrowieñcze procesy, Rzeczpospolita z 29.10.1999 r.; Podobnie M. Nesterowicz, w glosie do wyroku
SA w sprawie ACa 576/01, Orzecznictwo S¹dów Polskich 2003, poz. 23.
25
W porównaniu z praktyk¹ z 1997 r. (patrz D. Safjan, J. Brol, Odpowiedzialnoæ cywilna Skarbu Pañstwa
za szkody wyrz¹dzone przez publiczn¹ s³u¿bê zdrowia  wyniki badnia akt s¹dowych z 1997 r., Instytut Badania
Wymiaru Sprawiedliwoci 2000) mo¿na wnosiæ z medialnego przekazu, ¿e piêæ lat póniej ¿¹dane i zas¹dzane
kwoty s¹ wielekroæ wy¿sze.
26
Na przyk³ad: H. Barta, Medizinhaftung, Veroeffentlichungen der Universitaet Innsbruck 1995; J. Kruse,
Das Krankenversicherungssystem der USA. Ursache seiner Krise und Reformversuche, Nomos Verlagsgesellschaft 1997; P. Koehler, Die Patientenversicherung in Daenemark, Finnland, Norwegen und Schweden, Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht 1994, No 3.
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ne tu wydatki s¹ porednio wydatkami na ochronê zdrowia, tzn. na finansowanie skutków niew³aciwej ochrony i w coraz wiêkszym stopniu bêd¹
obci¹¿aæ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne (porednio za koszty zatrudnienia).
Jest to zagadnienie obszerne i skomplikowane. W szczególnoci chodzi
o zmianê ukszta³towanego w PRL paradygmatu odpowiedzialnoci cywilnej lekarza wzbogaconego w III RP  zmianê, która jest konieczna z uwagi
na instytucjê ubezpieczenia zdrowotnego. Pojawienie siê podmiotu zwanego wiadczeniodawc¹, udzielaj¹cego wiadczenia opieki zdrowotnej o charakterze zobowi¹zaniowym, ponosz¹cego zatem w³asn¹ odpowiedzialnoæ
w razie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania, jak równie¿ odrêbne uregulowanie przes³anek zadoæuczynienia za krzywdê (w razie
zawinionego naruszenia okrelonych praw pacjenta wed³ug art. 19a ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej)  te i inne nowe okolicznoci prawne przemawiaj¹ za koncepcj¹ kontraktowej odpowiedzialnoci wiadczeniodawcy, wyj¹tkowej natomiast odpowiedzialnoci deliktowej lekarza oraz ogra27
niczonej co do przes³anek odpowiedzialnoci za krzywdê pacjenta .
Nie podzielaj¹c pogl¹du o ozdrowieñczych procesach lekarskich odnotujmy wypowied A. Szpunara o gwarancyjnej funkcji odpowiedzialno28
ci odszkodowawczej . Chodzi o rosn¹ce znaczenie ubezpieczenia skutków ryzyka szkody/krzywdy w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych, w którym to zakresie preferencja nale¿y siê niew¹tpliwie dla ubezpieczenia typu NW, czyli ubezpieczenia ryzyka pacjenta, przed ubezpieczeniem typu OC, czyli ubezpieczeniem ryzyka wyrz¹dzenia szkody przez
wiadczeniodawcê lub/i lekarza. To drugie ubezpieczenie jest atrakcyjne
w sensie gospodarczym, ale budzi w dziedzinie ochrony zdrowia spo³eczne
i moralne w¹tpliwoci: jest to mechanizm zwiêkszaj¹cy pozamedyczne
wydatki efektywnie w ciê¿ar sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, w których do kosztu roszczeñ pacjenta oraz zastêpstwa prawnego i procesu dochodz¹ jeszcze koszty i zysk zak³adu ubezpieczeñ. Pod wzglêdem spo³ecznym sensowniejszy by³by rozwój ubezpieczenia pacjenta (jego rodziny) od
nastêpstw nieszczêliwego wypadku przy udzieleniu wiadczenia zdrowotnego. Mo¿e to byæ samoubezpieczenie w ramach NFZ, mo¿e te¿ mieæ
formê masowego ubezpieczenia grupowego, a wiêc odpowiednio taniego,
27

Szerzej o tym  J. Joñczyk, Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w zwi¹zku z ubezpieczeniem zdrowotnym, Przegl¹d S¹dowy 2003, nr 9.
28
Uwagi o funkcjach odpowiedzialnoci odszkodowawczej, Pañstwo i Prawo 2003, z. 1.
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u wybranego ubezpieczyciela albo w stworzonym specjalnie w tym celu
konsorcjum ubezpieczeniowym, uzupe³nione uproszczonym i sprawnym
postêpowaniem likwidacji odszkodowania/zadoæuczynienia. Takie rozwi¹zanie mia³oby kilka du¿ych zalet: lepsza gwarancja ochrony zdrowia, tanioæ ubezpieczenia, szybka kompensacja szkody/krzywdy, dopuszczenie
uzupe³niaj¹cej odpowiedzialnoci na ogólnych zasadach prawa cywilnego,
uwolnienie personelu medycznego od koszmaru naci¹ganych zarzutów co
do winy lub b³êdu, jako przes³anki odpowiedzialnoci cywilnej. Wydaje
siê, ¿e wiele mo¿na by zrobiæ w tym kierunku na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa, bez interwencji ustawodawcy.

9. Ochrona s¹dowa  wieloæ dróg i procedur
Przejcie od administracyjnoprawnej s³u¿by zdrowia do ubezpieczenia
zdrowotnego, w którym s¹ elementy kilku dziedzin prawa, wraz z ewolucj¹
prawa do s¹du, stworzy³o tak¿e problemy w zakresie procesu i w³aciwoci
s¹dowej nie najlepiej, jak siê wydaje, rozwi¹zane w obowi¹zuj¹cym prawie.
W ustawie o NFZ ustalono dwa tryby (i dwie w³aciwoci) w sprawach
z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego: indywidualne sprawy ubezpieczonych podlegaj¹ przepisom k.p.c. o postêpowaniu w sprawach z zakresu
ubezpieczeñ spo³ecznych i odpowiednio z w³aciwoci¹ s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, które rozpatruj¹ odwo³ania od decyzji Prezesa NFZ
(art. 148). W sprawach dotycz¹cych zawarcia umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych obowi¹zuje postêpowanie wewnêtrzne z mo¿liwoci¹
skargi do S¹du Okrêgowego w Warszawie, bez mo¿liwoci wniesienia skargi
kasacyjnej (art. 95). Do umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych (poza
procedur¹ ich zawierania) stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego (art. 96),
z dorozumian¹ w³aciwoci¹ s¹dów powszechnych i przepisami k.p.c. o
postêpowaniu w sprawach ze stosunków prawa cywilnego. Jest to wiêc trzeci
tryb w sprawach spornych. Do s¹dowej ochrony zdrowia w³¹czy³o siê tak¿e s¹downictwo administracyjne jako czwarty tryb, jak to wynika z intere29
suj¹cego wyroku Sk³adu Siedmiu Sêdziów NSA w sprawie OSA 1/03 .
W sprawie OSA 1/03 chodzi³o o odmowê udostêpnienia przez szpital
dokumentacji dotycz¹cej pacjenta, naruszaj¹c¹ art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy o
29
Wyrok Sk³adu Siedmiu Sêdziów NSA z 19.5.2003 r. w sprawie OSA 1/03, z aprobuj¹c¹ glosa B. Adamiak, Orzecznictwo S¹dów Polskich 2003, poz. 136.
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z.o.z. i rozstrzygniêcie zagadnienia prawnego, czy i jaka droga s¹dowa przys³uguje w takim przypadku. NSA uzna³, ¿e szpital jest zak³adem administracyjnym, który, jako publiczny zak³ad opieki zdrowotnej, wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, co podlega kontroli s¹du administracyjnego. Uzna³ roszczenie pacjentki o udostêpnienie pe³nej, bez ograniczeñ, dokumentacji medycznej. Glosatorka podzieli³a w ca³oci pogl¹d o
w³aciwoci NSA w tej sprawie.
W argumentacji w omawianej sprawie, w uzasadnieniu wyroku i w glosie powo³ano siê na pogl¹dy doktryny w przedmiocie w³adztwa administracyjnego szpitala nad pacjentem, ¿e mianowicie szpital jest typowym zak³adem administracyjnym, ¿e jego organ jest powo³any do wykonania zadañ
administracji publicznej  doktryny dominuj¹cej w II RP i w PRL. Pominiêto natomiast konstrukcjê uprawnienia wed³ug ustawy o ubezpieczeniu
zdrowotnym, wedle której ubezpieczony/pacjent korzysta ze wiadczenia
opieki zdrowotnej, do którego obowi¹zany jest wiadczeniodawca, a stosunek prawny miêdzy pacjentem i wiadczeniodawc¹ ma charakter zobowi¹zania, obejmuj¹cego tak¿e prawo do udostêpnienia dokumentacji medycznej dotycz¹cej udzielonego wiadczenia zdrowotnego. Wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego zmieni³o charakter stosunków miêdzy podmiotami
tego ubezpieczenia (nale¿y do nich tak¿e szpital jako wiadczeniodawca),
z odpowiednimi konsekwencjami w zakresie postêpowania i w³aciwoci
s¹du. W tym punkcie rozwinie siê interesuj¹ca, zapewne niejednolita praktyka s¹dowa, chyba odmienna od stanowiska Siedmiu z NSA (i glosatorki), z dobrymi widokami na wzbogacenie doktryny prawnej oraz dla dobra
sprawy  ochrony praw pacjenta.
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Odpowiedzialność cywilna lekarza, szpitala, apteki,
producenta i państwa za szkody wyrządzone przez leki*

1. Uwagi ogólne
1. Prawo farmaceutyczne (ustawa z 6 IX 2001 r., Dz. U. Nr 126, poz.
1381 z pón. zm.), dostosowane do standardów Unii Europejskiej okrela
zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzglêdnieniem w szczególnoci wymagañ dotycz¹cych jakoci, skutecznoci i
bezpieczeñstwa ich stosowania oraz warunki wytwarzania produktów leczniczych. Leki s¹ produktami leczniczymi. Ustawa wyró¿nia trzy rodzaje
leków: 1) lek gotowy, wprowadzony do obrotu pod okrelon¹ nazw¹ i w
okrelonym opakowaniu; 2) lek apteczny, sporz¹dzony w aptece zgodnie z
przepisem przygotowania zawartym w Farmakopei Polskiej lub w farmakopeach uznawanych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej przeznaczony do wydawania bezporednio w tej aptece; 3) lek recepturowy,
sporz¹dzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej.
Do leków sensu largo zaliczyæ tak¿e nale¿y: takie produkty lecznicze,
jak: 1) produkty immunologiczne (w szczególnoci surowicê, szczepionkê,
alergen lub toksynê), 2) produkty krwiopochodne, przygotowane z krwi
lub jej sk³adników (w szczególnoci albuminê, czynniki krzepniêcia, immunologlobuliny, które s¹ przemys³owo wytwarzane lub przetwarzane), 3)
produkty homeopatyczne (przygotowane z ró¿nych sk³adników lub ich mieszanin, zwanych surowcami homeopatycznymi), oraz 4) tak¹ substancjê,
jak krew ludzk¹, jej elementy i sk³adniki.
* Artyku³ ten jest uaktualnionym tekstem: Odpowiedzialnoæ cywilna za szkody wyrz¹dzone przez leki,
opublikowanym w Studiach z prawa cywilnego i gospodarczego, Kraków 2000.
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Zasady pobierania, przechowywania i przetwarzania krwi ludzkiej, obrotu krwi¹ i preparatami krwiopochodnymi okrela ustawa z 22 VIII 1997 r.
o publicznej s³u¿bie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681). Banki krwi oraz
jednostki organizacyjne publicznej s³u¿by krwi, wytwarzaj¹ce preparaty
1
krwiopochodne nale¿y uznaæ za producentów .
Do leków w podanym wy¿ej znaczeniu nie zalicza siê rodków antykoncepcyjnych (prezerwatyw, pigu³ek antykoncepcyjnych, pigu³ek powoduj¹cych poronienie itp.), jednak¿e jest to niew¹tpliwie produkt, za który we2
d³ug ogólnych zasad odpowiedzialnoci powinien ponosiæ producent , a nie3
kiedy równie¿ lekarz czy zak³ad opieki zdrowotnej, zapisuj¹ce je pacjentom .
Do obrotu w Polsce dopuszczone s¹ produkty lecznicze, na które pozwolenie wyda³ Prezes Urzêdu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Prezes Urzêdu), oraz takie
które uzyska³y pozwolenie Rady lub Komisji Europejskiej. Pozwolenia nie
wymagaj¹ leki recepturowe, leki apteczne, krew i osocze w pe³nym sk³adzie lub komórki krwi pochodzenia ludzkiego.
Do obrotu dopuszczone s¹ bez koniecznoci uzyskania zezwolenia leki
sprowadzone z zagranicy, je¿eli ich zastosowanie jest niezbêdne dla ratowania i ¿ycia pacjenta, pod warunkiem, ¿e dany lek jest dopuszczony do
obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany i posiada tam aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu. Lek taki mo¿e byæ sprowadzony na
wniosek szpitala lub lekarza prowadz¹cego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (art. 4 ust. 1 i 2
prawa farmaceutycznego).
1

Co do uznania krwi i preparatów krwiopochodnych za produkt pogl¹dy s¹ jednak rozbie¿ne  zob. M.
Jagielska, Odpowiedzialnoæ za produkt, Kraków 1998, s. 132. Dyrektywa EWG nr 374/85 z 25 lipca 1985 r. o
odpowiedzialnoci za wadliwe produkty krwi spod pojêcia produktu nie wy³¹cza. W USA dostarczenie krwi i
preparatów krwiopochodnych z banku krwi do szpitala traktuje siê jako us³ugê, do której nie stosuje siê zaostrzonej odpowiedzialnoci za produkt (strict liability in tort)  Por. M. Nesterowicz, Niektóre problemy prawne
zwi¹zane z AIDS w Stanach Zjednoczonych Ameryki, PiP 4/1998, s. 41. We Francji ¿aden lek, w tym krew
i preparaty krwiopochodne nie zosta³y wy³¹czone spod pojêcia produktu, którego wadliwoæ prowadzi do
zaostrzonej odpowiedzialnoci  Por. A. Laude, La responsabilité de produits de santé, D. 1999. Chron. 189.
2
W USA odnotowaæ mo¿na liczne procesy skierowane przeciwko producentom pigu³ek antykoncepcyjnych, g³ównie ze wzglêdu na niedo³¹czenie szczegó³owych informacji o stosowaniu tych rodków, ich dzia³aniu,
przeciwwskazaniach, ryzyku powik³añ i skutków ubocznych  Por. M. Nesterowicz, Regulacja prawna leków
w USA, Polski Tygodnik Lekarski 35/1983, s. 1096-1097; P.R. Ferguson, Liability for Pharmaceutical Products:
A Critique of the Learned Intermediary Rule, Oxford Journal of Legal Studies 12/1992, s 74 i n.
3
Np. pigu³ki poronne ( RU 486  mifegyne) mog¹ byæ podawane kobietom w wieku do 35 lat, najdalej do
49 dnia ci¹¿y tylko pod kontrol¹ lekarza, wy³¹cznie w klinikach i gabinetach ginekologicznych przez kilka dni
w odpowiednich dawkach, ³¹cznie z prostaglandyn¹. Jeli lekarz nie bêdzie przestrzega³ tych zasad, poniesie
odpowiedzialnoæ za wyrz¹dzon¹ pacjentce szkodê.
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Lek dopuszczony do obrotu podlega wpisowi do Rejestru Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Rejestr prowadzi Prezes Urzêdu.
Lek powinien byæ oznakowany, wymieniaæ producenta i zawieraæ na
opakowaniu lub w formie ulotki, w jêzyku polskim, odpowiednie informacje dla pacjentów (szczegó³owe dane ilociowe i jakociowe, wskazania,
przeciwwskazania, dzia³ania niepo¿¹dane, interakcje z innymi lekami, specjalne ostrze¿enia i rodki ostro¿noci dotycz¹ce stosowania, wp³yw na
zdolnoæ prowadzenia pojazdów mechanicznych, sposób stosowania, dawkowanie, przedawkowanie, postaæ farmaceutyczn¹, sposób przechowywa4
nia, okres wa¿noci .
Odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone przez leki ponosiæ mo¿e wiele podmiotów: producent (importer, dystrybutor), apteka jako sprzedawca
leku gotowego lub jako wytwórca i sprzedawca leku aptecznego lub recepturowego, lekarz zapisuj¹cy lek (i zak³ad leczniczy), a nawet Pañstwo.
Odrêbne zasady odpowiedzialnoci dotyczyæ bêd¹ leków nie wprowadzonych do obrotu, lecz testowanych klinicznie na pacjentach lub ochotnikach w ramach eksperymentu leczniczego lub badawczego.

2. Odpowiedzialnoæ producenta leków
1. Rynek leków jest olbrzymi, ci¹gle pojawiaj¹ siê nowe leki b¹d udoskonalone, nowszej generacji. Wiêksza skutecznoæ niesie za sob¹, co wydaje siê paradoksalne, wiêksze ryzyka i niebezpieczeñstwa.
Nie ka¿dy lek mo¿e byæ wprowadzony do obrotu, jeli nawet przynosi
pewne korzyci. W USA widaæ wyran¹ tendencjê s¹dów do przyjmowania
odpowiedzialnoci producenta za lek, którego ryzyko daleko przewy¿sza
korzyci. I tak w sprawie Tobin v. Astra Pharmaceutical Products, Inc. (6th
Cir. 1993) s¹d zas¹dzi³ odszkodowanie na rzecz powódki, która na skutek
za¿ywania leku, maj¹cego zapobiec przedwczesnemu porodowi, dozna³a choroby naczyniowej, wynikiem czego by³a transplantacja serca. Zdaniem s¹du
rozs¹dny producent wiedz¹cy o niebezpieczeñstwie w ogóle nie wprowadzi³4

Pomijamy tu kwestiê odpowiedzialnoci za reklamê leku, wprowadzaj¹c¹ w b³¹d b¹d reklamê nierzeteln¹ lub niedozwolon¹ (zob. art. 58-63 prawa farmaceutycznego), na skutek czego osoby, do których reklama
jest kierowana ponosz¹ szkodê (np. przez unikanie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, b³êdn¹ autodiagnozê i zapewnienie przez reklamodawcê, ¿e lek jest bezpieczny, skuteczny i nie wywo³uje ¿adnych objawów niepo¿¹danych).
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by takiego leku na rynek5. Podobnie by³o z lekami flekainidem i enkainidem,
które mia³y zmniejszaæ ryzyko nag³ego zgonu sercowego. Stosowane przez
10 lat ostatecznie zosta³y usuniête z rynku amerykañskiego, gdy okaza³o siê,
¿e z uwagi na swoje w³aciwoci toksyczne trzykrotnie zwiêkszaj¹ miertel6
noæ chorych . W 2001 r. firma Bayer wycofa³a ze sprzeda¿y lek Kogenate,
specyfik szeroko stosowany w leczeniu hemofilii z powodu zanieczyszczenia bakteriami oraz Lipobay, który w wielu przypadkach powodowa³ ciê¿k¹
niewydolnoæ nerek prowadz¹c¹ do zgonów.
W³aciwie nie ma leków bezpiecznych. Ka¿dy mo¿e wyrz¹dziæ szkodê.
Dlatego tak wa¿ne jest ich nale¿yte przygotowanie, prowadzenie badañ na
zwierzêtach, hodowanych komórkach, wreszcie badania kliniczne na ludziach w fazie eksperymentu, a po dopuszczeniu do obrotu do³¹czenie do
nich odpowiednich informacji o stosowaniu i skutkach ubocznych leku.
Wadliwoæ leku mo¿e polegaæ na wadzie konstrukcyjnej (tzn. wadzie w
projekcie, który wykorzystano do wytworzenia leku, np. co do sk³adników
czy kompozycji leku), wadzie produkcyjnej (np. lek w trakcie produkcji
zosta³ zanieczyszczony szkodliw¹ substancj¹, bakteriami, wirusami) czy
wadzie instrukcyjnej (braku koniecznych informacji i ostrze¿eñ do³¹czonych do leku lub skierowanych do lekarzy co do stosowania leku, wskazaniach terapeutycznych, przeciwwskazaniach, interakcjach z innymi lekami, reakcjach ubocznych, dzia³aniach niepo¿¹danych, rodkach ostro¿noci). Wada konstrukcyjna najczêciej wynika z braku odpowiedniej wiedzy
co do w³aciwoci leku i jego skutków ubocznych, czego przyczyn¹ mog¹
byæ niewystarczaj¹ce badania kliniczne b¹d stan nauki i techniki, który
nie pozwala wady wykryæ, a ujawni³ j¹ dopiero postêp nauki.
Producent powinien odpowiadaæ za ka¿d¹ wadê konstrukcyjn¹, produkcyjn¹ czy instrukcyjn¹, na skutek czego pacjent dozna³ szkody. Rozbie¿noci istniej¹ jedynie co do odpowiedzialnoci za ryzyko rozwoju, gdy w
chwili wprowadzenia leku do obrotu niebezpieczeñstwo by³o nieznane i
niewykrywalne (o czym dalej).
Trzeba pamiêtaæ, i¿ producenci leków osi¹gaj¹ z ich sprzeda¿y olbrzymie
7
zyski, co ma równie¿ znaczenie dla odpowiedzialnoci za szkody . Zasada
5

Zob. J. Henderson, Prescription drug design liability under the proposed Restatement (Third) of Torts: A
Reporter s perspective, Rutgers Law Review 48/1996, s. 475 i n.
6
J. Sp³awiñski, J. Kuniar, Niepo¿¹dane dzia³ania leków, S³u¿ba Zdrowia 49-50/1999, s. 25.
7
Zu¿ycie leków, coraz zreszt¹ dro¿szych, gdy¿ producenci wliczaj¹ w cenê koszty badañ, informacji i
reklamy, jest ogromne  np. w Polsce wydano na leki w 2000 r.  14 mld z³, a w USA wydaje siê na leki od 70 do
100 mld $ rocznie  Por. Tamar V. Terzian, Direct-to-Consumer Prescription Drug Advertising, American Journal of Law and Medicine 25/1999, s. 151. Bran¿a farmaceutyczna jest na wiecie jedyn¹, gdzie o stratach nigdy
nie s³yszano.
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eius damnum cuius commodum le¿¹ca u podstaw odpowiedzialnoci obiektywnej, bez winy, tu w szczególnoci powinna znaleæ zastosowanie.
8
Lista szkód, które wyrz¹dzaj¹ leki, jest przera¿aj¹ca i niekoñcz¹ca siê .
Producenci po wprowadzeniu leków na rynek nie s¹ ju¿ zainteresowani
dalszymi badaniami, które mog³yby wykazaæ zbytni¹ toksycznoæ leku, jego
szkodliwoæ, niepo¿¹dane skutki uboczne, gdy¿ mog³oby to spowodowaæ
wycofanie leku i niemo¿noæ zwrotu poniesionych, czêsto olbrzymich nak³adów, nie mówi¹c ju¿ o oczekiwanych zyskach. Jak twierdz¹ specjalici
dzia³ania niepo¿¹dane stanowi¹ wiêc cenê szybkiego postêpu farmakoterapii. Mo¿liwoæ wykrycia takich dzia³añ jest stosunkowo niewielka, a zapotrzebowanie na skuteczne leki olbrzymie i coraz wiêksze. Nie da siê wiêc
unikn¹æ dzia³añ niepo¿¹danych, odkrywanych najczêciej po wprowadze9
niu leku na rynek... . W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat leki wyrz¹dzi³y
olbrzymie szkody, niekiedy nawet w drugim pokoleniu. Wystarczy wymie10
11
niæ Thalidomid , DES , niektóre antybiotyki, szczepionki, leki przeciwarytmiczne, leki przeciwhistaminowe. Powodowa³y one liczne przypadki
12
mierci, powa¿ne szkody w organizmie pacjentów, szkody neurologiczne .
Na wiatowym Kongresie Chorób P³uc we Florencji w 2000 r. ostrze¿ono, ¿e ponad 300 powszechnie u¿ywanych leków na schorzenia serca,
nadcinienie têtnicze krwi, alergie, reumatyzm i wiele innych chorób mo¿e
wywo³ywaæ  wkrótce po ich zastosowaniu lub po kilku latach  powa¿ne
13
schorzenia p³uc i inne powik³ania . Nawet krew i preparaty krwiopochodne okaza³y siê zaka¿one wirusem HIV, co poci¹gnê³o za sob¹ tysi¹ce osób
poszkodowanych. We Francji dla zaspokojenia ich roszczeñ tradycyjne zasady odpowiedzialnoci przesta³y wystarczaæ. Powo³ano wiêc specjalny Fun8

W USA tylko z powodu niepo¿¹danych skutków ubocznych leków umiera rocznie 100 tys. chorych, 1
milion wymaga hospitalizacji, a ok. 2 mln dowiadcza toksycznoci leków w trakcie pobytu w szpitalu  podajê
za J. Sp³awiñskim, J. Kuniar, op.cit., s. 27.
9
Ibidem, s. 25.
10
Thalidomid, lek uspokajaj¹cy dla kobiet w ci¹¿y, wynaleziony w RFN w 1956 r., produkowany na licencji w USA i wielu innych krajach. W 1961 r. zauwa¿ono u niemowl¹t powa¿ne skutki uboczne stosowania tego
leku. Ponad 10. 000 dzieci urodzi³o siê martwych lub umiera³o po porodzie, albo te¿ mia³o powa¿ne zniekszta³cenia genetyczne (RFN  4000, Anglia  ok. 400, Kanada  115).
11
DES (Diethylstibestrol), dopuszczony do obrotu w USA w 1946 r. i szeroko stosowany w leczeniu ró¿nych chorób kobiecych. W 1971 r. badania angielskie ujawni³y, ¿e lek ten powoduje raka narz¹dów p³ciowych
w drugim pokoleniu, u osi¹gaj¹cych dojrza³oæ p³ciow¹ dziewczynek, których matki za¿ywa³y DES bêd¹c w
ci¹¿y. Rak ujawnia³ siê w liczbie  wed³ug ró¿nych danych od 1: 250 do 1:10.000 osób. Poniewa¿ DES by³
stosowany przez oko³o 3 mln kobiet, to liczba poszkodowanych by³a ogromna.
12
Zob. J. Huet, Le paradoxe des médicaments: responsabilité pharmaceutique et risques de développement,
RTD civ. 1986, s. 777 i n.; J. Sp³awiñski, J. Kuniar, op.cit., s. 25.
13
Z. Wojtasiñski, Uboczne dzia³anie leków, Rzeczpospolita (Nauka) z 5 IX 2001 r.
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dusz Wynagradzania Zaka¿onych14. W USA lek DES spowodowa³ stworzenie przez S¹d Najwy¿szy Kalifornii nowej zasady odpowiedzialnoci
producenta  market share liability (rynkowej wspó³odpowiedzialnoci pro15
ducentów danego produktu) . W Anglii na skutek Thalidomidu uchwalono w 1972 r. specjaln¹ ustawê Dangerous and Disabled Children Bill, zast¹pion¹ w 1976 r. przez Congenital Disabilities (Civil Liability) Act16.
W RFN uchwalono w 1976 r. ustawê o lekach (zmienion¹ w 1990 r.),
która wprowadza odpowiedzialnoæ producentów leku na zasadzie ryzyka
za szkody na osobie: w przypadkach indywidualnych do 500.000 DM, gdy
przyznano odszkodowanie jednorazowe, albo te¿ nie wiêcej ni¿ 30.000 DM
rocznie; za szkody seryjne wyrz¹dzone przez jeden lek  200 mln DM globalnie lub 12 mln DM rocznie17.
Powszechnie zaczêto przyjmowaæ, ¿e odpowiedzialnoæ producenta leku
opiera siê na zasadzie ryzyka. W USA leki objête s¹ cis³¹ regulacj¹ federaln¹. Federal Food, Drug and Cosmetic Act zakazuje sprzeda¿y nowego
leku, jeli nie przeszed³ on pozytywnie testu bezpieczeñstwa i skutecznoci. Naruszenie obowi¹zuj¹cych przepisów przy wprowadzaniu leku do
18
obrotu stanowi negligence per se, rodz¹ce odpowiedzialnoæ producenta .
Leki dostêpne w wolnej sprzeda¿y (OTC drugs ) podlegaj¹ zasadom ogólnym, a odpowiedzialnoæ producenta za wyrz¹dzone przez nie szkody mo¿e
byæ oparta na ró¿nych podstawach prawnych. Natomiast leki dostêpne na
receptê w³¹cza siê do kategorii produktów niebezpiecznych (zgodnie z §
402 Drugiego Restatement of Torts), jeli maj¹ wadê konstrukcyjn¹, produkcyjn¹ lub instrukcyjn¹, które mog¹ poci¹gn¹æ za sob¹ odpowiedzial19
noæ obiektywn¹ producenta .
W Europie zasada ryzyka sta³a siê powszechn¹ podstaw¹ odpowiedzialnoci producenta leków pocz¹wszy od implementacji przez pañstwa cz³on14

Por. M. Nesterowicz, Odpowiedzialnoæ cywilna za szkody wyrz¹dzone wirusem HIV na skutek transfuzji
krwi w prawie francuskim (w:) Studia z prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, £ód 1997, s. 137 i n.
15
Por. M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruñ 1999, s. 52 i n.
16
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. V, Toruñ 2001, s. 183-184.
17
Por. V. I. Schwenzer, L adaptation de la directive communautaire du 25 juill. 1985 sur responsabilité du fait
de produits défectueux en Allemagne fédérale, Rev. Intern. Droit Comparé 1991, s. 60; M. Jagielska, op. cit., s. 186.
18
Por. M. Nesterowicz, Ochrona konsumenta w USA (¿ywnoæ, lekarstwa, kosmetyki), NP 6/1983, s. 92 i n.;
ten¿e, Prawo cywilne USA, Toruñ 1999, s. 66 i n.
19
Zob. D. Owen, J. Montgomery, W. P. Keeton, Products liability and safety, N. Y. 1996, s. 522 i n. Wa¿n¹
spraw¹ jest informacja o leku. S¹d w Anchorage (Alaska 2001) orzek³, ¿e producent preparatów wspomagaj¹cych odchudzanie ponosi odpowiedzialnoæ za niedostateczn¹ informacjê o sk³adzie swoich produktów. Klienci
s¹dzili, ¿e jest to lek zio³owy i naturalny, tymczasem zawiera³ efedrynê, która w du¿ych ilociach jest niebezpieczna dla osób z chorobami p³uc i serca.
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kowskie Unii Europejskiej Dyrektywy EWG nr 374/85 z 25 lipca
20
1985 r. o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty .
We Francji, która implementowa³a dyrektywê dopiero 19 maja 1998 r.,
orzecznictwo zmierza³o do odpowiedzialnoci obiektywnej producenta, in21
terpretuj¹c odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego . Nak³ada³o na producenta zobowi¹zanie rezultatu zapewnienia pacjentowi bezpieczeñstwa
u¿ycia leku. Przyjmowa³o, ¿e producent leku musi zachowaæ ostro¿noæ
wyj¹tkow¹, przekraczaj¹c¹ zwykle zobowi¹zanie starannoci i nie mo¿e
zwolniæ siê od odpowiedzialnoci dowodem upowa¿nienia administracyjnego wprowadzenia leku do obrotu, gdy¿ tworzy ono jedynie minimum
kontroli ze strony Pañstwa. W licznych procesach s¹dy odrzuca³y jakiekolwiek zarzuty braku winy ze strony pozwanych zak³adów farmaceutycznych,
a nawet, ¿e ryzyko szkody by³o nieprzewidywalne, a wiêc ¿e by³o to ryzy22
ko rozwoju . W wyroku z 3 III 1998 r. (D. 1999 J. 37) Cour de cassation
orzek³, ¿e producent jest zobowi¹zany dostarczyæ produkt wolny od wszelkich wad mog¹cych stwarzaæ niebezpieczeñstwo dla osób lub rzeczy, tzn.
produkt, który zapewnia bezpieczeñstwo, jakiego mo¿na prawnie oczekiwaæ. W danej sprawie wadliwy nie by³ zreszt¹ sam lek (kaléorid), lecz opakowanie leku  kapsu³ka, która tworzy³a masê niestrawn¹, nie poddaj¹c¹
siê absorpcji, maj¹c¹ wyjæ drogami naturalnymi. Masa ta zalega³a jednak w organizmie powoda, spowodowa³a stan zapalny narz¹dów wewnêtrznych i koniecznoæ interwencji chirurgicznej. S¹d uzna³ odpowiedzialnoæ
producenta, mimo ¿e kaléorid jest przepisywany czêsto (ok. 2.500.000 rocznie) i u innych pacjentów nie stwierdzono tego rodzaju objawów. Byæ mo¿e
wiêc szkoda powsta³a na skutek predyspozycji osobistych organizmu powoda, lecz s¹d obj¹³ to ryzykiem producenta.
Natomiast w wyroku z 5 VI 1998 r. (D. 1999. Somm 246) Tribunal de
grande instance Nanterre powiedzia³ wprost, ¿e producent szczepionki (w
danym przypadku przeciwko wirusowi typu B), jako profesjonalista bierze
na siebie obowi¹zek rezultatu, polegaj¹cy na zapewnieniu ka¿demu konsumentowi bezpieczeñstwa, jakiego mo¿na prawnie oczekiwaæ. Szczepionka
jest produktem finalnym i nie modyfikowalnym zarówno w jej substancji,
jak i sposobie stosowania a¿ do iniekcji. Producent musi wiêc ponosiæ odpowiedzialnoæ za wszelkie szkodliwe jej nastêpstwa.
20

Por. M. Jagielska, op. cit., s. 180 i n. ; B. Gnela, Odpowiedzialnoæ za produkt, Kraków 1998, s. 75
M. Nesterowicz, Odpowiedzialnoæ za produkt w prawie francuskim. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia
pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, Gdañskie Studia Prawnicze, t. V, Gdañsk 1999, s. 256 i n.
22
J. Huet, op. cit., s. 778 i n.
21
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2. Szczególny problem wywo³uje odpowiedzialnoæ za ryzyko rozwoju, na które czêsto w procesach powo³uj¹ siê producenci. Przez lata stosunek s¹dów do takiego zarzutu by³ zró¿nicowany  od uwzglêdniania a¿ do
odrzucania (np. w USA czy Francji). Problem w Europie rozwi¹za³a Dyrektywa EWG nr 314/85 z 1985 r. Art. 7. e. Dyrektywy pozwala producentowi zwolniæ siê od odpowiedzialnoci opartej na zasadzie ryzyka, jeli
udowodni³, ¿e stan nauki i techniki w chwili wprowadzania danego produktu do obrotu nie pozwala³ na wykrycie wady. Jest to jednak postanowienie dyspozytywne. Pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej mo¿e nie wprowadzaæ takiej regulacji do swojego prawa wewnêtrznego albo je zeñ usun¹æ. W konsekwencji w kilku pañstwach Unii nie przyjêto mo¿liwoci powo³ania siê na ryzyko rozwoju (Luksemburg, Finlandia, Norwegia, Hiszpania, Grecja), a w pozosta³ych przyjêto. Polska przyjê³a ryzyko rozwoju
w ustawie z 2 III 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.
U. Nr 22, poz. 271), stanowi¹cej implementacjê cytowanej dyrektywy EWG.
Stan wiedzy i techniki musi byæ ustalany wed³ug kryteriów obiektywnych przy wziêciu pod uwagê najwy¿szego poziomu wiedzy i techniki na
wiecie, a nie w danej ga³êzi przemys³u w danym kraju. Nieodpowiedzialnoæ za ryzyko rozwoju dotyczy tylko wykrycia wady, a nie jej zapobie¿enia. Jeli wada leku by³a producentowi znana, lecz w danym stanie techniki i wiedzy nie móg³ jej unikn¹æ, nie bêdzie podstaw do wy³¹czenia jego
odpowiedzialnoci. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w orzeczeniu
z 27 V 1997 r. w sprawie Komisji Europejskiej przeciwko Wielkiej Brytanii
(CC-300/95) wyjani³, i¿ na producencie ci¹¿y obowi¹zek wykazania, ¿e
obiektywny stan wiedzy technicznej i naukowej, w³¹czaj¹c w to najbardziej zaawansowany poziom wiedzy istniej¹cej w chwili wprowadzania
produktu do obrotu, nie pozwala³ na wykrycie wady (...). Wiedza ta musi
23
byæ dostêpna producentowi w chwili wprowadzania produktu do obrotu .
3. Odpowiedzialnoæ producenta leku w Polsce opiera³a siê na art. 415
i n. k.c. Przes³ank¹ odpowiedzialnoci by³a jego wina. Od dnia 1 VII 2000 r.
odpowiedzialnoæ ta oparta jest na zasadzie ryzyka, wprowadzonej przez
24
cytowan¹ ustawê z 2 III 2000 r. Producent leku (podobnie dystrybutor,
23

Por. M. Jagielska, Ryzyko rozwoju jako przes³anka zwalniaj¹ca od odpowiedzialnoci za produkt wadliwy, PiP 3/1998, s. 73; A. Laude, op. cit., s. 193.
24
Zob. E. £êtowska, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów  Komentarz, Warszawa 2000, s.
110 i n. ; E. Bagiñska, Nowe unormowanie odpowiedzialnoci za produkt, PS 9/2000.
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dostawca, importer bêdzie odpowiada³ na zasadzie ryzyka, a zwolniæ siê
bêdzie móg³ od odpowiedzialnoci jedynie przez dowód jednej z przes³anek egzoneracyjnych, a mianowicie, ¿e:
 nie wprowadzi³ leku do obrotu handlowego (np. przeznaczy³ tylko do
badañ klinicznych w szpitalach) albo, gdy wprowadzenie leku nast¹pi³o
poza zakresem jego dzia³alnoci gospodarczej;
 wada, która spowodowa³a szkodê, nie istnia³a w chwili wprowadzenia
leku do obrotu, chyba ¿e wynika³a z przyczyny tkwi¹cej poprzednio w
3
produkcie (art. 449 i n. k.c.).
 wada pozostaje w zgodnoci z imperatywnymi, reguluj¹cymi dopuszczalnoæ leku do obrotu.
Za producenta uwa¿any jest importer. Obrót hurtowy lekami w Polsce,
w tym równie¿ przywo¿onymi z zagranicy i wywo¿onymi za granicê mog¹
prowadziæ wy³¹cznie hurtownie farmaceutyczne, sk³ady celne i konsygnacyjne produktów leczniczych (art. 72 ustawy  prawo farmaceutyczne). W
sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje siê ustawê z 19 XI 1999 r. 
prawo dzia³alnoci gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pon. zm.).

3. Odpowiedzialnoæ apteki
Apteki mog¹ byæ ogólnodostêpne, prowadzone na podstawie uzyskanego zezwolenia przez przedsiêbiorcê w rozumieniu ustawy z 19 XI 1999 r. 
prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pon. zm.) lub
25
zak³adowe (art. 78 i n. prawa farmaceutycznego) .
Apteka, która sprzedaje leki gotowe odpowiada wobec kupuj¹cego, jeli lek jest niezgodny z umow¹ (ustawa z 27 VII 2002 r. o szczegó³owych
warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
Dz. U. Nr 141, poz. 1176), tak jak ka¿dy inny sprzedawca rzeczy ruchomej
25

Wed³ug nowomowy polskiego ustawodawcy apteka nie sprzedaje leków, lecz jest wy³¹cznie miejscem wiadczenia us³ug farmaceutycznych obejmuj¹cych wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporz¹dzanie leków recepturowych i aptecznych, udzielanie informacji o produktach leczniczych i
wyrobach medycznych... (art. 86 ust. 2 prawa farmaceutycznego). W aptekach ogólnodostêpnych sprzedawaæ
mo¿na na wydzielonych stoiskach tylko produkty okrelone w art. 72 ust. 5 prawa farmaceutycznego ( a wiêc
wyroby medyczne, rodki kosmetyczne z wy³¹czeniem kosmetyków przeznaczonych do perfumowania lub upiêkszania, rodki higieniczne, przedmioty do pielêgnacji niemowl¹t i chorych...), posiadaj¹ce wymagane prawem
atesty bez zezwolenia, pod warunkiem, ¿e ich przechowywanie i sprzeda¿ nie bêd¹ przeszkadzaæ w podstawowej
dzia³alnoci apteki (art. 86 ust. 8 prawa farmaceutycznego). Z powy¿szego wynika absurdalny wniosek, ¿e za
leki siê w aptece nie p³aci, a tylko za us³ugê polegaj¹c¹ na wydaniu leku. Po co wiêc ró¿nicowaæ ceny leków,
skoro wed³ug tej ustawy maj¹ byæ za darmo?
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osobie fizycznej. Za wyrz¹dzone przez leki szkody mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ deliktow¹ tylko w razie swojej winy (art. 415 k. c.), np. w razie
z³ego przechowywania leku, co doprowadzi³o do zmiany jego w³aciwoci,
sprzeda¿y leku przeterminowanego, pomy³kowego wydania innego leku
b¹d o innej dawce ni¿ lekarz zapisa³ na recepcie. Czynem niedozwolonym
ze strony apteki bêdzie równie¿ sprzeda¿ leku niedopuszczonego do obrotu
w Polsce b¹d z obrotu wycofanego. Nie mo¿na wówczas wykluczyæ odpowiedzialnoci podmiotu prowadz¹cego aptekê za szkodliwe skutki dzia³ania leku tak jak producenta.
Gdy chodzi o leki apteczne lub leki recepturowe, apteka odpowiada ³agodniej ni¿ producent leków gotowych. Je¿eli wytwarza je zgodnie z recept¹
lekarsk¹, to nie mo¿na jej przypisaæ ¿adnej winy, a w konsekwencji odpowiedzialnoci. Wydaje siê jednak, ¿e apteka zatrudniaj¹ca profesjonalistów (farmaceutów) powinna kontrolowaæ prawid³owoæ wystawienia recepty pod
wzglêdem farmakologicznym. Gdyby recepta zawiera³a b³êdy, dostrzegalne
przy do³o¿eniu nale¿ytej starannoci, mog¹ce naraziæ pacjenta na szkodê,
aptekarz (farmaceuta) powinien odmówiæ jej realizacji b¹d skontaktowaæ
siê z lekarzem. W przeciwnym razie podmiot prowadz¹cy aptekê mo¿e odpowiadaæ tak¿e za wynik³¹ st¹d dla u¿ytkownika leku szkodê.
Je¿eli lek jest wytwarzany w aptece szpitalnej (zak³adowej) szpital jest
jego producentem. Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich w
Luksemburgu w wyroku z 10 V 2001 r. (D. 2001. J. comm. 3065) orzek³, ¿e
dyrektywa z 25 VII 1985 r. musi byæ interpretowana w tym sensie, ¿e odpowiedzialnoæ za wadliwy produkt stosuje siê do produkcji i stosowania przez
lekarzy produktów wadliwych w celach terapeutycznych. Szpital nie mo¿e
zwolniæ siê od odpowiedzialnoci twierdz¹c, ¿e leku pacjentowi nie sprzedaje, ¿e lek nie jest wprowadzony do obrotu, a jedynie przeznaczony do
u¿ytku wewnêtrznego w szpitalu. Trybuna³ uzna³, ¿e poniewa¿ lek jest u¿ywany podczas wiadczenia us³ug medycznych, to tym samym jest wprowadzony do obrotu niezale¿nie od tego czy szpital jest prywatny, czy publiczny, który wiadczy us³ugi finansowe z funduszy publicznych.

4. Odpowiedzialnoæ lekarza i szpitala
Lekarz nie odpowiada za szkodliwe skutki leku. Je¿eli jednak nie zbada³ nale¿ycie pacjenta i postawi³ wadliw¹ diagnozê, skutkiem czego zapisa³ mu niew³aciwy lek, mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ za wyrz¹dzon¹
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przez to szkodê. Taka sama bêdzie sytuacja, gdy lekarz na skutek braku
wiedzy o w³aciwociach leku lub jego skutkach ubocznych, o czym móg³
26
i powinien by³ wiedzieæ, ordynuje pacjentowi lek b¹d kilka leków, które
27
na skutek interakcji powoduj¹ szkodê . Lekarz móg³by równie¿ odpowiadaæ, gdy zapisuje pacjentowi lek niedozwolony lub wysoko toksyczny wówczas, gdy nie by³o to konieczne i powinien by³ wiedzieæ, ¿e mo¿e to wywo28
³aæ dla chorego powa¿ne, niepo¿¹dane skutki . Odpowiedzialnoæ lekarza
mo¿e powstaæ tak¿e w razie nieudzielania pacjentowi informacji i ostrze¿eñ o stosowaniu leku, zw³aszcza niebezpiecznego. Informacje i ostrze¿enia podane przez producenta na ulotce do³¹czonej do leku, mog¹ nie zwolniæ lekarza od odpowiedzialnoci, gdy¿ nie ka¿dy pacjent ze wzglêdu na
wykszta³cenie, stan psychiczny i stan zdrowia mo¿e siê z nimi zapoznaæ i je
zrozumieæ. Ponadto dany lek mo¿e byæ stosowany w ró¿nych dawkach, o
czym decyduje lekarz uwzglêdniaj¹c stan zdrowia pacjenta, zaawansowanie choroby i potrzeby terapeutyczne. W USA orzecznictwo stworzy³o teoriê poinformowanego (uczonego) porednika (learned intermediary, informed intermediary). Po raz pierwszy sformu³owano j¹ w precedensie Sterling Drug, Inc. v. Cornish (8 th Cir. 1966), gdzie powiedziano, ¿e producent
nie ma obowi¹zku bezporedniego ostrzegania pacjentów co do niebezpiecznych skutków ubocznych leków, je¿eli poinformowa³ o tym i w³aciwie
ostrzeg³ porednika, z regu³y lekarza. Ciê¿ar udzielenia informacji przenosi siê wówczas na lekarza, który musi to uczyniæ bior¹c pod uwagê posta26

Np. w USA w sprawie Richards v. Upjohn Co. (New Mexico 1980) s¹d przyj¹³ odpowiedzialnoæ lekarza,
który przepisa³ pacjentowi lek bez zapoznania siê z aktualnym pakietem informacji farmaceutycznej nakazuj¹cej
w myl najnowszych badañ zaniechanie stosowania leku w chorobie, jak¹ mia³ powód.
27
Przyk³adem niech bêdzie neomecyna, wchodz¹ca w sk³ad ró¿nych leków z³o¿onych. Ma ona szerokie
zastosowanie przeciwbakteryjne. Jest jednak przeciwwskazana w leczeniu ogólnym z powodu nefro- i ototoksycznoci. Nie powinna byæ ³¹czona z niektórymi innymi antybiotykami (jak streptomycyna, kanamycyna, gentamycyna, polimyksyna). W orzecznictwie amerykañskim spotyka siê wiele procesów odszkodowawczych za
utratê s³uchu przez chorych na skutek niew³aciwego stosowania neomycyny. Na przyk³ad w sprawie Thompson
v. Kaiser Foundation Health Plan ( Kalifornia 1973) 7  letniej chorej z pêkniêtym wyrostkiem robaczkowym i
zapaleniem otrzewnej zastosowano jednoczenie neomycynê i streptomycynê. Skutkiem tego by³a utrata s³uchu.
S¹d orzek³, ¿e dawka neomycyny by³a zbyt du¿a i stosowana zbyt d³ugo, nie powinna byæ tak¿e stosowana
³¹cznie ze streptomycyn¹. W sprawie Pertis v. U. S. (Virginia 1973) 15  miesiêcznej dziewczynce, przyjêtej do
szpitala w celu operacyjnego udro¿nienia jelit, przed operacj¹ zastosowano 1 g neomycyny co 6 h we wstrzykniêciach (zamiast doustnie). U dziecka stwierdzono uszkodzenie nerek, które zosta³o nastêpnie wyleczone. W
wieku 5 lat dziecko zaczê³o traciæ s³uch i og³uch³o z powodu uszkodzenia nerwu s³uchowego w wyniku podawania neomycyny we wstrzykniêciach. Por. M. Nesterowicz, Regulacja prawna leków w USA, Polski Tygodnik
Lekarski 35/1983, s. 1097.
28
S¹d Okrêgowy w Poznaniu w wyroku z 8 XII 2002 r. skaza³ w procesie karnym lekarza ginekologa za
nieumylne spowodowanie mierci noworodka na skutek podania mu niedozwolonego dla niego leku Cytotek.
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wion¹ diagnozê i indywidualne cechy organizmu pacjenta. Jakkolwiek teoria ta jest krytykowana, obowi¹zuje w wiêkszoci jurysdykcji29.
Lekarz mo¿e te¿ ponieæ odpowiedzialnoæ za b³êdnie wystawion¹ receptê, na skutek czego pacjent otrzyma lek dla niego szkodliwy. Zasada
wystawiania recept i ich treæ reguluje rozporz. MZiOS z 29 XI 2000 r (Dz.
U. Nr 107, poz. 1146). Dla przyk³adu, S¹d Najwy¿szy w orzecz. z 3 XII
1958 r. (PiP 1/1960, s. 200) uzna³ odpowiedzialnym za zgon pacjentki lekarza, który pomy³kowo zapisa³ jej lek Astmosan zamiast Pectosan, na
recepcie nie zamieci³ (wbrew zarz¹dzeniu Ministra Zdrowia) sposobu u¿ycia i poucza³ j¹ o stosowaniu leku wed³ug zasad przewidzianych dla Pectosanu. Na skutek tego pacjenta uleg³a zatruciu i zmar³a. Belgijski Tribu30
nal Civil de Premiere Instance de Dinant w wyroku z 22 XI 1994 r. orzek³,
¿e lekarz nie mo¿e skryæ siê za obowi¹zkiem farmaceuty dokonania kontroli recepty, nawet jeli ten pope³ni³ kolejny b³¹d, a wina lekarza by³a poredni¹ przyczyn¹ szkody.
Odpowiedzialnoæ lekarza mo¿e opieraæ siê na art. 415 k.c., a jeli leczy³ pacjentów w ramach prywatnej praktyki  zachodziæ bêdzie wówczas
jego odpowiedzialnoæ kontraktowa (art. 471 k.c.) przy zbiegu z odpowiedzialnoci¹ deliktow¹ (art. 415 k.c.).
Jeli szkoda zosta³a wyrz¹dzona pacjentowi w podanych wy¿ej okolicznociach przez lekarza zatrudnionego w zak³adzie leczniczym, odpowiedzialnoæ za ni¹ poniesie ten zak³ad. Podstawy prawne odpowiedzialnoci zak³adu zale¿eæ bêd¹ od rodzaju zak³adu i stosunku ³¹cz¹cego go z
31
pacjentem . Jeli chodzi o publiczny zak³ad opieki zdrowotnej, odpowiedzialnoæ opieraæ siê bêdzie na zasadzie winy b¹d wyj¹tkowo na zasadzie s³usznoci  art. 419 k.c. Jako przyk³ad warto wskazaæ wyrok S¹du
Najwy¿szego z 20 VIII 1968 r. (II CR 310/68, OSN 2/1969, poz. 38) uznaj¹cy odpowiedzialnoæ szpitala (Skarbu Pañstwa) z art. 419 k.c. za szkody, jakich dozna³ ma³oletni powód na skutek przymusowego szczepienia
przeciwko ospie (zapalenia mózgu, skutkiem czego by³o trwa³e kalectwo), chocia¿by nawet szczepienie przeprowadzone by³o w sposób prawid³owy. W innej sprawie S¹d Wojewódzki w Bydgoszczy w wyroku z
26 X 1994 r. (IC 1805/93) przyj¹³ odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa z
29

Por. P. R. Ferguson, op. cit., s. 66 i n.
Revue de Droit de la Santé 1/19951996, s. 129.
31
Por. M. Nesterowicz, Podstawy prawne odpowiedzialnoci cywilnej zak³adu leczniczego i lekarza, Prawo
i Medycyna 1/1999, s. 110 i n.
30
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art. 419 k.c. za zapalenia mózgu u 8  miesiêcznego dziecka spowodowane szczepionk¹ DIPER.

5. Odpowiedzialnoæ Pañstwa
Pañstwo powinno ponieæ odpowiedzialnoæ w razie bezprawnego dopuszczenia do obrotu leku przez Prezesa Urzêdu (art. 417 § 1 k.c. w zw. z
art. 77 ust. 1 Konstytucji RP), co mo¿e mieæ miejsce w razie naruszenia
przepisów prawa farmaceutycznego (art. 8 i n. ustawy), np. w razie niestarannego zbadania wniosku i dokumentacji medycznej, odrzucenia bez merytorycznych podstaw negatywnej opinii lub zastrze¿eñ Komisji do Spraw
Produktów Leczniczych. Poszkodowany ma wówczas roszczenie o wynagrodzenie szkody na skutek stosowania leku, który wyrz¹dzi³ mu szkodê, a
nie powinien byæ dopuszczony do obrotu. Prezes Urzêdu ma bowiem obowi¹zek dbaæ o to, aby jak najpe³niej by³y przestrzegane wymagania ustawy
dotycz¹ce zw³aszcza bezpieczeñstwa stosowania leków. Odpowiedzialnoæ
Pañstwa nie uchyla oczywicie odpowiedzialnoci producenta (importera)
na innych podstawach prawnych.
Oprócz tego Pañstwo powinno odpowiadaæ za szkody wyrz¹dzone przez
leki, których zastosowanie jest dla obywateli przymusowe, jak ma to zw³aszcza miejsce w szczepieniach ochronnych. Obowi¹zek poddania siê szczepieniom ochronnym wynika z licznych aktów prawnych, w szczególnoci
gdy chodzi o dzieci. S¹dzê, ¿e powinno to dotyczyæ tak¿e szczepieñ dobrowolnych, lecz zalecanych i propagowanych przez Pañstwo w ramach programów profilaktycznych s³u¿¹cych ochronie zdrowia (np. szczepieñ przeciwko ¿ó³taczce czy grypie). Taka odpowiedzialnoæ Pañstwa, maj¹ca cha32
rakter gwarancyjny, istnieje ju¿ w wielu pañstwach . Przyk³adem mo¿e
byæ równie¿ USA, gdzie ustawa federalna  National Childhood Vaccine
Injury Act (1986) przyjê³a wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ Pañstwa na zasadach, na jakich odpowiada³by producent szczepionki lub inny promotor
programu powszechnych szczepieñ w danej jurysdykcji za wszelkie szkody wyrz¹dzone szczepieniem. Po zaspokojeniu roszczeñ poszkodowanych
Rz¹d federalny mo¿e wyst¹piæ z regresem do wymienionych podmiotów,
jeli ich dzia³anie by³o zawinione.
32
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6. Odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone podczas
badañ klinicznych leków
Badania kliniczne leków na pacjentach lub ochotnikach mog¹ byæ podjête tylko zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza (art. 21-29),
dotycz¹cymi eksperymentu medycznego. Podmiot odpowiedzialny lub podejmuj¹cy badanie kliniczne leku ma obowi¹zek zg³osiæ to do Centralnej
Ewidencji Badañ Klinicznych prowadzonej przez Prezesa Urzêdu (art. 6
33
prawa farmaceutycznego) .
Powinny byæ wiêc przestrzegane wszelkie zasady dopuszczalnoci eksperymentu, w tym zachowanie proporcji pomiêdzy dopuszczalnym ryzykiem, a oczekiwanymi korzyciami i zgoda Komisji Etycznej. W stosunku
do pacjentów, poddanych leczeniu w szpitalu psychiatrycznym nie wolno
stosowaæ ¿adnych badañ klinicznych leków czy materia³ów medycznych
dla celów czysto badawczych. G³osi tak Rekomendacja nr R(83)2 dotycz¹ca ochrony prawnej osób cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne przymusowo umieszczonych w zak³adach leczniczych, przyjêta przez Komitet Ministrów Rady Europy dn. 22 II 1983 r. Dopuszczalne s¹ jedynie badania kliniczne maj¹ce cel terapeutyczny, w tym stosowanie leków psychotropowych. Gdy pacjenci, chorzy psychicznie, nie mog¹ udzieliæ na badanie niewadliwej zgody, konieczne bêdzie zezwolenie s¹du opiekuñczego dla osób
ubezw³asnowolnionych i ma³oletnich pozostaj¹cych pod opiek¹ lub zgoda
rodziców osób ma³oletnich.
Badania kliniczne na osobach, które same nie mog¹ wiadomie wyraziæ
zgody, powinny byæ stosowane wyj¹tkowo, przy braku skutecznych dopuszczonych do obrotu leków i przy niewielkim ryzyku tych badañ.
W obecnym systemie prawnym w Polsce brak jest szczegó³owych regulacji dotycz¹cych odszkodowañ za szkody poniesione przez osoby poddane eksperymentom. Odpowiedzialnoæ eksperymentatora (lekarza, kliniki)
opieraæ siê wiêc bêdzie na ogólnych zasadach (art. 415 i n. k.c.). S¹ to z
pewnoci¹ podstawy niewystarczaj¹ce, gdy¿ z regu³y wymagaæ siê bêdzie
winy eksperymentatora, podczas gdy ryzyko szkody ponosi osoba poddana
badaniom. Z regu³y odpowiedzialnoæ poniesie podmiot zlecaj¹cy badanie
leku (producent) na zasadzie ryzyka z tytu³u odpowiedzialnoci za produkt.
Jest on obowi¹zany zawrzeæ umowê ubezpieczenia OC. Rekomendacja Nr
33

Ibidem, s. 157.
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R (90) 3 Komitetu Rady Ministrów Rady Europy z 6 II 1990 r. dotycz¹ca
eksperymentów na istotach ludzkich ustala, ¿e osoby poddane badaniom
medycznym oraz osoby bêd¹ce na ich utrzymaniu powinny uzyskaæ odszkodowanie w razie doznania szkód na osobie lub innych strat spowodowanych badaniami, co pañstwa cz³onkowskie powinny zagwarantowaæ poprzez unormowania prawne. Polska powinna wiêc uchwaliæ odpowiedni¹
ustawê, aby zrealizowaæ powy¿sz¹ rekomendacjê.
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Aktualne zagadnienia procesów
lekarskich
1
(przegląd orzecznictwa)

Orzecznictwo s¹dów z zakresu spraw o naprawienie szkody wyrz¹dzonej w zwi¹zku z leczeniem jest dla nauki prawa ciekawym materia³em badawczym i ród³em informacji o aktualnych trendach w rozpoznawaniu tzw.
procesów lekarskich. Ju¿ w uzasadnieniu jednego orzeczenia przedstawiane s¹ bowiem stanowiska w wielu spornych, a interesuj¹cych teoriê prawa
kwestiach: od okrelenia podstawy prawnej odpowiedzialnoci, przez stwierdzenie, czy i w jaki sposób wykazane zosta³y fakty warunkuj¹ce tê odpowiedzialnoæ, a¿ do wskazania, w jakim zakresie ¿¹danie pozwu by³o zasadne i powinno byæ uwzglêdnione. Tym ciekawsze jest przeledzenie kierunków wnioskowania przedstawionych w uzasadnieniach szeregu orzeczeñ zapad³ych w tym samym okresie czasu w okrêgu jednego s¹du apelacyjnego. Dostrzec wtedy mo¿na zarówno utrwalone tendencje w orzecznictwie, jak i stanowiska nowatorskie, podejmuj¹ce aktualne zagadnienia
wyk³adni przepisów reguluj¹cych odpowiedzialnoæ cywiln¹ i uwzglêdniaj¹ce specyfikê spraw o zas¹dzenie odszkodowania i zadoæuczynienia za
szkody lekarskie.
Poni¿ej na tle jedenastu orzeczeñ s¹du apelacyjnego, zapad³ych na przestrzeni 2,5 roku (do grudnia 2002 roku) w ramach rozpoznawania apelacji
od wyroków s¹dów okrêgowych, przeledzone zostan¹ sporne w nauce prawa i w praktyce zagadnienia podstaw odpowiedzialnoci odszkodowawczej (w tym  winy jako przes³anki tej odpowiedzialnoci), wysokoci zg³aszanych ¿¹dañ i przedawnienia roszczeñ o naprawienie szkody. Przed omówieniem tych kwestii zarysowany za zostanie przedmiot postêpowañ ze
1

Sk³adam serdeczne podziêkowania Pani Przewodnicz¹cej Wydzia³u I Cywilnego S¹du Apelacyjnego w
Warszawie SSA Marii Szulc za udostêpnienie orzeczeñ S¹du Apelacyjnego wraz z uzasadnieniami, które stanowi³y przedmiot niniejszej analizy.
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wskazaniem, w zwi¹zku z jakimi zdarzeniami dosz³o do wyst¹pienia z powództwem, jakie ¿¹dania zg³aszano, przeciwko komu i w jakiej wysokoci.

1. Przedmiot sporów
2

Sporód jedenastu badanych przypadków a¿ osiem dotyczy³o zaka¿enia wirusowym zapaleniem w¹troby typu B. Pozosta³e trzy postêpowania
toczy³y siê z zwi¹zku z zaka¿eniem gronkowcem z³ocistym, w zwi¹zku z
zarzutem nieprawid³owo przeprowadzonej operacji torbieli bocznej szyi,
która zdaniem pacjentki (powódki) spowodowa³a uszkodzenie splotu szyjnego oraz w zwi¹zku z doprowadzeniem do oko³oporodowych uszkodzeñ
u dziecka. We wszystkich przypadkach zachorowañ na ¿ó³taczkê typu B
podnoszono, i¿ do zara¿enia dosz³o w czasie pobytu w szpitalu, spowodowanego inn¹ chorob¹ wywo³uj¹c¹ potrzebê hospitalizacji.
Postêpowanie s¹dowe dotyczy³o przypadków zaistnia³ych w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku. W zasadniczej czêci spraw szkoda wi¹zana
by³a z dzia³aniem lub zaniechaniem funkcjonariuszy w czasie pozostawania jednostek s³u¿by zdrowia w strukturze organizacyjnej Skarbu Pañstwa,
tote¿ w dziesiêciu przypadkach postêpowanie toczy³o siê przeciwko Skarbowi Pañstwa, reprezentowanemu przez w³aciwego wojewodê. Wprawdzie pozywane by³y równie¿ funkcjonuj¹ce obecnie, wyodrêbnione ju¿ samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej, w których dosz³o do wykonania wadliwej us³ugi medycznej, jednak w ¿adnym z analizowanych orzeczeñ nie
nast¹pi³o zas¹dzenie odszkodowania od tych zak³adów. Przyjmowano bowiem, ¿e za szkody wyrz¹dzone w pañstwowych placówkach opieki zdrowotnej Skarb Pañstwa kontynuuje odpowiedzialnoæ równie¿ po przekszta³ceniach organizacyjnych s³u¿by zdrowia, prowadz¹cych do usamodzielnienia siê tych placówek.
2
Analiza objê³a wstêpnie jeszcze jedno orzeczenie, zapad³e w sprawie z powództwa szpitala przeciwko
Skarbowi Pañstwa o zap³atê rodków na podwy¿szenie p³ac pracownikom. Sprawa nie dotyczy³a jednak kwestii
odpowiedzialnoci za szkody lekarskie, ale odpowiedzialnoci za niewydanie aktów prawnych wskazuj¹cych
ród³a finansowania podwy¿ek p³ac, przewidzianych ustaw¹ z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o
negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw i ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2001, nr 5, poz.45). Z uwagi na odmienn¹
tematykê, tego orzeczenia nie w³¹czono do dalszej analizy. Na marginesie podam jedynie, i¿ powództwo zosta³o
oddalone przez s¹d okrêgowy; takie rozstrzygniêcie sprawy podzieli³ s¹d apelacyjny, oddalaj¹c apelacjê od wyroku s¹du pierwszej instancji. Natomiast S¹d Najwy¿szy orzeczeniem z dnia 24 wrzenia 2003 roku uchyli³
wyrok i sprawê przekaza³ do ponownego rozpoznania.
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W prawomocnie zakoñczonych jedenastu postêpowaniach dziesiêciokrotnie orzeczono o przynajmniej czêciowym uwzglêdnieniu powództwa,
w tym dziewiêæ razy  przeciwko Skarbowi Pañstwa. Oznacza to, ¿e w
prawie ka¿dym przypadku uznawano zasadnoæ ¿¹dañ pacjenta o naprawienie wyrz¹dzonej mu szkody. W jednym przypadku wyrok zas¹dzaj¹cy
zapad³ przeciwko gminie, której statio stanowi³ szpital w chwili zaka¿enia
powoda ¿ó³taczk¹ typu B. Interesuj¹ce jest, ¿e w tej sprawie pierwotnie
obowi¹zkiem zap³aty obci¹¿ony zosta³ szpital, w którym dosz³o do zaka¿enia chorob¹. W wyniku apelacji sprawa zosta³a przekazana do ponownego
rozpoznania w³anie z uwagi na dostrze¿on¹ wadliwoæ w okreleniu podmiotu zobowi¹zanego do naprawienia szkody. Za kryterium rozstrzygaj¹ce
o podmiocie odpowiedzialnym s¹d apelacyjny przyj¹³ okrelenie, w ramach
jakiej struktury (Skarbu Pañstwa, gminy itd.) dzia³a³ zak³ad opieki zdrowotnej w momencie powstania szkody spowodowanej zawinionym dzia³aniem pracownika. Poniewa¿ w chwili zara¿enia wirusem zapalenia w¹troby szpital pozostawa³ elementem struktury gminy, po ponownym rozpoznaniu sprawy to gmina zosta³a prawomocnie zobowi¹zana do naprawienia
szkody poniesionej przez pacjenta.
W dziesiêciu sprawach zg³oszono ¿¹danie odszkodowania, a w dwu przypadkach  renty. Prawie wszystkie powództwa (dziesiêæ spraw na jedenacie analizowanych) obejmowa³y ¿¹danie zap³aty zadoæuczynienia, przy
czym wysokoæ kwot ¿¹danych z tego tytu³u waha³a siê od 2200 z³otych do
150 000 z³otych. Najwiêksza ¿¹dana i jednoczenie zas¹dzona by³a kwota
zadoæuczynienia w sprawie z powództwa dziecka w zwi¹zku z doznanymi
przez nie uszkodzeniami oko³oporodowymi.

2. Podstawa odpowiedzialnoci
1. We wszystkich sprawach odpowiedzialnoæ pozwanych podmiotów
badano w wietle przepisów o czynach niedozwolonych, jako podstawê tej
odpowiedzialnoci w sprawach przeciwko Skarbowi Pañstwa przyjmuj¹c
3
art. 417 k.c. i zawinione dzia³anie funkcjonariusza. W ¿adnym z orzeczeñ
3

W myl art. 417 § 1 i 2 k.c. Skarb Pañstwa ponosi odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez funkcjonariusza pañstwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynnoci. Funkcjonariuszami pañstwowymi w rozumieniu niniejszego tytu³u s¹ pracownicy organów w³adzy, administracji lub gospodarki pañstwowej. Za funkcjonariuszy pañstwowych uwa¿a siê równie¿ osoby dzia³aj¹ce na zlecenie tych organów, osoby powo³ane z
wyboru, sêdziów i prokuratorów oraz ¿o³nierzy si³ zbrojnych.
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nie rozwa¿ano natomiast kwestii odpowiedzialnoci kontraktowej, np. za
niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie us³ugi medycznej. Charakterystyczne dla uzasadnieñ wyroków jest, ¿e niejednokrotnie odpowiedzialnoæ
na podstawie art. 417 k.c. przyjmowano za oczywist¹ na tyle, ¿e w analizie
prawnej skupiano siê jedynie na omówieniu spornych miêdzy stronami przes³anek zastosowania art. 417 k.c., nie umiejscawiaj¹c ich w szerszym kontekcie zasad odpowiedzialnoci.
W ka¿dej ze spraw winê funkcjonariusza uznawano za niezbêdn¹ przes³ankê odpowiedzialnoci deliktowej Skarbu Pañstwa (a w jednym przypadku  gminy). Orzeczenia zapada³y ju¿ w czasie obowi¹zywania nowej
4
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku , a nawet w trakcie tocz¹cej siê w literaturze prawniczej dyskusji o potrzebie nowego spojrzenia
5
na dotychczasow¹ wyk³adniê art. 417 k.c. , uwzglêdniaj¹cego treæ art. 77
6
Konstytucji . Pomimo to, tylko w jednej sprawie strona powodowa podnios³a, ¿e wina funkcjonariusza nie musi byæ przes³ank¹ odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa, poniewa¿ wspomniany wy¿ej art. 77 przewiduje naprawienie szkody ju¿ w zwi¹zku z niezgodnym z prawem (a nie  zawinionym) dzia³aniem organów w³adzy publicznej. W wietle takiej argumentacji Skarb Pañstwa odpowiada³by za naprawienie szkody pacjentowi nawet
wtedy, gdy lekarzowi (personelowi medycznemu) nie mo¿na by³oby postawiæ zarzutu winy. S¹d apelacyjny nie podzieli³ jednak takiego stanowiska
uznaj¹c, ¿e by³oby ono trafne w przypadku odpowiedzialnoci za wyrz¹dzenie szkody w³adczym dzia³aniem pañstwa (imperium). Natomiast co
dotyczy dzia³añ w³acicielskich (tzn. podejmowanych w sferze dominium),
aktualny jest ten nurt wyk³adni art. 417 k.c., który wymaga udowodnienia
winy funkcjonariusza.
Poniewa¿ wykonywanie zadañ z zakresu s³u¿by zdrowia zaliczone zosta³o do ostatniej z wymienionych, dominialnej grupy dzia³añ pañstwa, s¹d
4

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Z 16 lipca 1997 r., Nr 78, poz. 483.
Por. M. Safjan: Odpowiedzialnoæ pañstwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 1999, nr 4, str. 3
i nast., A. Szpunar: O odpowiedzialnoci odszkodowawczej pañstwa, PiP 1999, nr 6, str. 86 i nast., E. £êtowska:
W kwestii zmian przepisów k.c. o odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone dzia³aniem w³adzy publicznej, PiP
1999, nr 7, str. 75 i nast., M. Safjan: Jeszcze o odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa na podstawie art. 77 Konstytucji (W odpowiedzi prof. Adamowi Szpunarowi), PiP 1999, nr 9, str. 79 i nast., M. Kêpiñski, R. Szczepaniak:
O bezporednim stosowaniu artyku³u 77 ust. 1 Konstytucji, PiP 2000, nr 3, str. 79 i nast.; P. Granecki: Odpowiedzialnoæ cywilna Skarbu Pañstwa za szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem swojego funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), Palestra 2000, z. 11-12, s. 16 i nast..
6
Art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: Ka¿dy ma prawo do wynagrodzenia
szkody, jaka zosta³a mu wyrz¹dzona przez niezgodne z prawem dzia³anie organu w³adzy publicznej. Ustawa nie
mo¿e nikomu zamykaæ drogi s¹dowej dochodzenia naruszonych wolnoci lub praw.
5
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uwzglêdnienie powództwa o odszkodowanie i zadoæuczynienie uzale¿ni³
od wykazania winy. Nie znajduj¹c za podstaw do przypisania winy lekarzowi przeprowadzaj¹cemu operacjê torbieli bocznej szyi (przypadek ten
zostanie omówiony poni¿ej) uznano, ¿e czêciowe uwzglêdnienie powódz7
twa mo¿e nast¹piæ jedynie na podstawie art. 419 k.c. , to znaczy na zasadzie s³usznoci. Ostatecznie przyjêto wiêc, i¿ Skarb Pañstwa obowi¹zany
jest do czêciowego naprawienia szkody nie z powodu zawinionego dzia³ania funkcjonariusza, ale dlatego, ¿e z uwagi na uszkodzenie cia³a i rozstrój
zdrowia pacjentki naprawienia szkody wymagaj¹ zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
2. Ten kierunek wnioskowania warto podkreliæ. Po wejciu w ¿ycie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku powsta³y w¹tpliwoci,
jak w tym nowym stanie normatywnym okreliæ zasady odpowiedzialnoci
Skarbu Pañstwa. Czy jak dotychczas powinna to byæ odpowiedzialnoæ za
dzia³ania zawinione, czy te¿ odpowiedzialnoæ zobiektywizowana  np. za
dzia³ania bezprawne (w ujêciu Konstytucji niezgodne z prawem). Z treci opisywanego uzasadnienia wyroku s¹du apelacyjnego, zapad³ego w grudniu 2002 roku mo¿na wnioskowaæ, ¿e sporód proponowanych kierunków
wyk³adni przepisów reguluj¹cych odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa, w
orzecznictwie aprobatê znajduje ten, który rozdziela dzia³anie art. 417 k.c.
na dwie ró¿ne sfery funkcjonowania pañstwa: dominium i imperium. Jedynie w pierwszej z nich (m.in. w zakresie szkód wyrz¹dzonych w zwi¹zku z
8
leczeniem ), odpowiedzialnoæ bêdzie warunkowana wykazaniem winy
funkcjonariusza. W pozosta³ych przypadkach ¿¹danie naprawienia szkody
mog³oby byæ uwzglêdnione ju¿ w razie ustalenia, ¿e dzia³anie by³o bezprawne (czy niezgodne z prawem).
3. Dla dalszych wywodów podstawowe znaczenie ma konstatacja, ¿e w
badanych przypadkach zarówno w sprawach niepodejmuj¹cych zagadnie7
Zgodnie z treci¹ art. 419 k.c. w wypadku, gdy Skarb Pañstwa nie ponosi wed³ug przepisów niniejszego
tytu³u odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez funkcjonariusza pañstwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynnoci, poszkodowany mo¿e ¿¹daæ ca³kowitego lub czêciowego naprawienia szkody przez
Skarb Pañstwa, je¿eli dozna³ uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia albo utraci³ ¿ywiciela, a z okolicznoci,
zw³aszcza ze wzglêdu na niezdolnoæ poszkodowanego do pracy albo ze wzglêdu na jego ciê¿kie po³o¿enie
materialne, wynika, ¿e wymagaj¹ tego zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
8
Wydaje siê, ¿e zakwalifikowanie czynnoci leczniczych do kategorii dzia³añ dominium nie powinno byæ
ujmowane zbyt generalnie. Mo¿na sobie bowiem wyobraziæ tak¹ sytuacjê, ¿e w zwi¹zku z zagro¿eniem epidemiologicznym kraju pañstwo wprowadza przymusowe szczepienia ludnoci, podczas których albo w wyniku
których dochodzi do powstania uszczerbku na zdrowiu obywateli. W takim przypadku z uwagi na charakter
w³adczy podjêtych dzia³añ i niemo¿noæ legalnego przeciwstawienia siê im mo¿na by³oby rozwa¿aæ przypisanie
czynnoci pañstwa do sfery imperium.
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nia aktualnej wyk³adni art. 417 k.c. na tle art. 77 Konstytucji, jak i w omawianym ostatnio orzeczeniu wyranie rozstrzygaj¹cym tê kwestiê na korzyæ zasady winy, przyjmowano, ¿e odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa
uzale¿niona jest od udowodnienia zawinionego dzia³ania lub zaniechania
funkcjonariusza. Zagadnienie dowodzenia winy jest zreszt¹ w analizowanych sprawach jednym z najciekawszych w¹tków rozwa¿añ s¹dów, wskazuje bowiem na pe³n¹ paletê metod wnioskowania o winie: od precyzyjnego wyjanienia, dlaczego fakt zawinienia zosta³ uznany za udowodniony
lub nieudowodniony, do niejako automatycznego przyjmowania winy ju¿ z
uwagi na fakt zachorowania pacjenta w placówce s³u¿by zdrowia, z pominiêciem szczegó³owego wyjanienia, z jakimi okolicznociami s¹d wi¹¿e
spe³nienie przes³anki winy9 .
A. Na tle wszystkich badanych spraw na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
dwa uzasadnienia orzeczeñ, w których obszernie omówiono zagadnienie
zawinionego doprowadzenia do powstania szkody. W pierwszym przypadku zas¹dzaj¹c odszkodowanie i zadoæuczynienie w zwi¹zku z zaka¿eniem
¿ó³taczk¹ typu B, s¹d okrêgowy ustalenie winy sprowadzi³ do stwierdzenia, ¿e ród³a zaka¿enia powoda nale¿y upatrywaæ w czasie jego d³ugiej
hospitalizacji (...), gdzie winno siê przestrzegaæ zasad higieny, a to oznacza, ¿e naruszono nale¿yt¹ starannoæ przy wykonywaniu czynnoci zwi¹zanych z leczeniem. Za dzia³anie zawinione uznano organizacjê s³u¿by
zdrowia, która nie zapewnia odizolowania pacjentów lub personelu stanowi¹cych ród³o zaka¿enia wirusem HBV. Na tej podstawie s¹d stwierdzi³,
¿e istnieje zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy szkod¹, jakiej dozna³ powód a
zaka¿eniem. Podkrelenia wymagaj¹ tu dwa fragmenty wywodu s¹du okrêgowego. Po pierwsze, ustalenie, i¿ do zaka¿enia wirusowym zapaleniem
w¹troby dosz³o w szpitalu, powi¹zano bezporednio z za³o¿eniem, ¿e skoro
mia³o miejsce zaszczepienie choroby, musia³o dojæ do nieprzestrzegania
zasad higieny, co jest równoznaczne z naruszeniem nale¿ytej starannoci w
10
trakcie leczenia . Po drugie, zastosowano swoiste domniemanie faktyczne
winy, oparte na stwierdzeniu, i¿ jeli pacjent zarazi³ siê, a nie mo¿na wskazaæ innego konkretnego ród³a zaka¿enia ¿ó³taczk¹, nale¿y przyj¹æ, ¿e do
9

Zaznaczenia wymaga jednak, ¿e jeli ju¿ wystêpowa³o skrótowe odniesienie siê do przes³anki winy, mia³o
ono miejsce jedynie we wnioskowaniu s¹dów okrêgowych. Orzeczenia s¹du apelacyjnego w ka¿dym przypadku
odnosi³y siê do kwestii wykazania/ niewykazania winy  albo poprzez przedstawienie w tym punkcie w³asnej
argumentacji, albo poprzez zaaprobowanie wnioskowania przeprowadzonego przez s¹d okrêgowy.
10
W kwestii zwi¹zku miêdzy ustaleniem faktu wyrz¹dzenia szkody oraz winy w jej wyrz¹dzeniu zob. m.in.
B. Janiszewska, Dowodzenie winy w procesach lekarskich, Przegl¹d S¹dowy 2001, z. 11-12, s. 197 i nast..
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zdarzenia tego dosz³o w szpitalu, a jego przyczyn¹ by³y zaniedbania ze
strony personelu.
Takie wnioskowanie s¹du okrêgowego zosta³o poddane gruntownej krytyce s¹du apelacyjnego, który wskaza³, ¿e powód zgodnie z art. 6 k.c. obarczony by³ dowodem faktów wiadcz¹cych o winie jako przes³ance odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa, adekwatny zwi¹zek przyczynowy musi
bowiem istnieæ miêdzy szkod¹ i zawinionym dzia³aniem funkcjonariusza,
nie za jakimkolwiek zachowaniem siê funkcjonariusza. S¹d ten uzna³, ¿e
nie jest wystarczaj¹ce wykazanie, nawet z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa zwi¹zku miêdzy samym pobytem w szpitalu i zachorowaniem. By³oby to bowiem równoznaczne z przyjêciem, ¿e na Skarbie Pañstwa ci¹¿y
odpowiedzialnoæ absolutna, zwi¹zana z samym wyst¹pieniem skutku, je¿eli w czasie, w którym mo¿liwy by³ prowadz¹cy do zaka¿enia kontakt z
wirusem, poszkodowany pozostawa³ pod opiek¹ pañstwowej s³u¿by zdrowia. Jednoczenie wobec braku dowodów porednich pozwalaj¹cych wnioskowaæ o zawinionym dzia³aniu funkcjonariusza, czy te¿ szpitala jako struktury organizacyjnej, s¹d apelacyjny zmieni³ zas¹dzaj¹cy wyrok s¹du okrêgowego i oddali³ powództwo.
Przedstawiony wy¿ej model analizy przes³anek odpowiedzialnoci deliktowej Skarbu Pañstwa sk³ania do zaakcentowania kilku elementów. Przede
wszystkim  warto zauwa¿yæ, ¿e podkrelenie koniecznoci udowodnienia
zawinionego dzia³ania funkcjonariusza jest symptomem odejcia od czêstego w praktyce orzeczniczej pierwszej po³owy lat dziewiêædziesi¹tych
za³o¿enia, ¿e musia³o dojæ do zaniedbañ epidemiologicznych w zak³adzie
s³u¿by zdrowia, skoro prawdopodobne jest zaszczepienie przez ten zak³ad
¿ó³taczki u pacjenta. Takie wnioskowanie aprobowa³o silny splot faktu zaka¿enia wirusowym zapaleniem w¹troby (ustalanego najczêciej na podstawie oceny czasu pobytu w szpitalu, czasu wylêgania siê choroby, wystêpowania w szpitalu innych przypadków zachorowañ) z przypisaniem zawinionego dzia³ania funkcjonariuszom danej jednostki s³u¿by zdrowia lub
wadliwej organizacji tej jednostki. Obecnie oprócz zarzutu winy, opartego
na przekonaniu, i¿ skoro hospitalizowany pacjent zachorowa³ na ¿ó³taczkê,
musia³o to byæ wynikiem domniemanych zaniedbañ ze strony personelu
szpitala, wymagane jest wskazanie konkretnych okolicznoci, potwierdzaj¹cych trafnoæ takiego wnioskowania. Prawdopodobnie ród³a ró¿nic w
poprzednim i aktualnym podejciu do wykazywania winy jako przes³anki
odpowiedzialnoci deliktowej nale¿y doszukiwaæ siê w polepszeniu stanu
sanitarnego zak³adów s³u¿by zdrowia, który nie pozwala na przyjêcie ge-
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neralnego za³o¿enia o notoryjnoci przypadków zaszczepienia w tych zak³adach choroby zakanej.
Drugim istotnym akcentem jest, ¿e opisywane orzeczenie potwierdza
podstawow¹ rolê zasady rozk³adu ciê¿aru dowodu, wyra¿onej w art. 6 k.c.
i wi¹¿¹cej wynik sporu s¹dowego z udowodnieniem przez strony faktów, z
których wywodzone s¹ okrelone skutki prawne. Przyczyn¹ oddalenia powództwa by³o w omawianej sprawie w³anie niewykazanie okolicznoci,
pozwalaj¹cych przypisaæ funkcjonariuszowi winê w dzia³aniu. Wprawdzie
ró¿norodne s¹ rodki, którymi w postêpowaniu dowodowym dysponuj¹
adwersarze (dowody porednie, domniemania faktyczne, a w przypadkach
wskazanych w ustawie równie¿ domniemania prawne), jednak po wykorzystaniu dostêpnych metod dowodzenia zasadnicze znaczenie zawsze przypisywane jest okreleniu, kogo obarcza³ dowód przes³anki odpowiedzialnoci i czy dowód ten zosta³ pomylnie przeprowadzony.
B. Bardzo ciekaw¹ analizê przedstawi³ tak¿e s¹d apelacyjny w uzasadnieniu drugiego z wybranych orzeczeñ, dobitnie zaznaczaj¹c koniecznoæ
wykazania zawinionego dzia³ania funkcjonariusza Skarbu Pañstwa. W odró¿nieniu od poprzedniego przypadku, w którym praktycznie nie by³o mo¿liwe ustalenie, w jakich okolicznociach dosz³o do zaszczepienia pacjentowi
wirusa ¿ó³taczki typu B, w obecnie omawianej sytuacji ustalona by³a zarówno osoba funkcjonariusza, jak i jego dzia³anie, poddawane ocenie pod k¹tem
zawinienia. W sprawie (wzmiankowanej ju¿ wczeniej przy okrelaniu podstawy odpowiedzialnoci) badano prawid³owoæ przeprowadzenia operacji
usuniêcia torbieli bocznej szyi. S¹d stwierdzi³, ¿e po wybudzeniu z narkozy
pacjentka nie mia³a czucia skórnego na g³owie w okolicy potylicy, na szyi i w
górnej czêci klatki piersiowej. Po stronie usuniêcia torbieli bola³a j¹ ma³¿owina uszna i wyrostek sutkowaty, niesprawna by³a równie¿ rêka z uwagi na
znacznie ni¿sze ustawienie barku. Stan chorej nie tylko nie poprawi³ siê pomimo rehabilitacji, ale przeciwnie  w dwa miesi¹ce po operacji dosz³o do
zawrotów i zaburzeñ równowagi, a nastêpnie wyst¹pi³y napady tê¿yczki.
Badania wykaza³y, ¿e u powódki wyst¹pi³y objawy uszkodzenia splotu szyjnego (korzenia C2-C4), objawy podra¿nienia górnego zwoju szyjnego oraz
podejrzenie zaburzeñ ze strony nerwu dodatkowego. Uwzglêdniaj¹c tak¿e
wyst¹pienie miernych zaników miêni w okolicy nadobojczykowej i miêni
barku ustalono, ¿e powódka dozna³a 30  procentowego uszczerbku na zdrowiu, ponadto w¹tpliwe s¹ rokowania co do jej wyleczenia.
Na podstawie powy¿szych ustaleñ s¹d okrêgowy uzna³, ¿e pomiêdzy
operacj¹ usuniêcia torbieli bocznej szyi i odczuwanymi po niej dolegliwo46
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ciami pacjentki wyst¹pi³ zwi¹zek przyczynowy. Dla przypisania Skarbowi Pañstwa odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwolonym niezbêdne by³o jednak przypisanie winy lekarzowi przeprowadzaj¹cemu zabieg. Oceniaj¹c kwestiê zawinienia lekarza rozwa¿ono (co z uwagi
na specyfikê okreleñ medycznych przytaczam in extenso z uzasadnienia
wyroku s¹du apelacyjnego przedstawiaj¹cego stanowisko s¹du okrêgowego), ¿e lekarz podejrzewa³a przerzut guza mieszanego przyusznicy wêz³a
ch³onnego szyi i sugerowa³a wykonanie biopsji cienkoig³owej, na co powódka siê nie zgodzi³a, albowiem przeprowadzi³a wczeniej samodzielnie
badania USG. Z uwagi na umiejscowienie guza w zrostach przeprowadzenie operacji by³o trudne i guz zosta³ odpreparowany, nie tak jak w przypadku zwyk³ych torbieli, które daj¹ siê wy³uszczyæ. Taki sposób usuniêcia
guza oraz stwierdzone w badaniu histopatologicznym intensywne nacieki
limfocytarne w cianie torbieli mog¹ sugerowaæ stan zapalny ciany torbieli z naciekaniem otaczaj¹cych tkanek i wci¹ganiem do nacieku nerwów biegn¹cych w tych tkankach, który to stan móg³ spowodowaæ koniecznoæ
przeprowadzenia operacji z naruszeniem pnia nerwu. Jednak¿e w opisie
operacji nie ma wzmianki o istnieniu stanu zapalnego.
Rozstrzygaj¹c na tej podstawie kwestiê winy lekarza S¹d stwierdzi³, ¿e
nie mo¿na lekarzowi operatorowi przypisaæ b³êdu w sztuce lekarskiej, gdy¿
w czasie zabiegu mog³y wyst¹piæ trudnoci w oddzieleniu torbieli guza od
pod³o¿a ze wzglêdu na zrosty i w takich warunkach mog³o dojæ do uszkodzenia splotu szyjnego. Jak wczeniej wzmiankowano, ostatecznie nast¹pi³o zas¹dzenie na rzecz pacjentki zadoæuczynienia, jednak podstaw¹ odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa by³a jedynie zasada s³usznoci, przewiduj¹ca naprawienie szkody doznanej poprzez uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia, jeli z okolicznoci wynika, ¿e wymagaj¹ tego zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 419 k.c.).
W apelacji od tego orzeczenia powódka zakwestionowa³a, i¿by odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa by³a w tym przypadku warunkowana zawinionym dzia³aniem funkcjonariusza (jak wczeniej wyjaniano, pacjentka
obowi¹zek naprawienia szkody wi¹za³a z naruszeniem prawa, choæby niezawinionym  art. 77 Konstytucji). Ponadto za podnios³a, ¿e chocia¿ biegli unikali jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o zawinienie chirurga w
zwi¹zku z uszkodzeniem nerwów szyi, jednak wnioski mo¿na wywodziæ
tak¿e z niecodziennego charakteru takiego uszkodzenia nerwów w tego typu
operacjach. Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa powinna byæ zreszt¹, zdaniem powódki, wi¹zana tak¿e z zaniechaniem w³aciwego dzia³ania leka-
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rzy, m.in. zaniechaniem konsultacji z neurochirurgiem mimo dolegliwoci
zg³aszanych przez pacjentkê bezporednio po operacji, a tak¿e z nieprzeprowadzeniem w szpitalu rehabilitacji pooperacyjnej. Skar¿¹ca podnios³a
poza tym, ¿e nie ustalono, i¿ normalnym efektem zabiegu usuniêcia torbieli ma byæ powa¿ne uszkodzenie nerwów szyi skutkuj¹ce 30% stopniem
utraty zdrowia, natomiast sam stopieñ trudnoci operacji nie zwalnia operatora z jego odpowiedzialnoci za wynik operacji.
Rozpoznaj¹c apelacjê s¹d apelacyjny nie podzieli³ tej argumentacji po11
wódki i stan¹³ na reprezentowanym w nauce prawa stanowisku , ¿e zawinienia lekarza nale¿y upatrywaæ w pope³nieniu b³êdu w sztuce lekarskiej,
tj. niezgodnoci zachowania siê lekarza z podstawowymi i ogólnie przyjêtymi w medycynie sposobami postêpowania fachowego. Najistotniejsze z
punktu widzenia innych postêpowañ s¹dowych, w których rozstrzygana
mo¿e byæ wina lekarza, jest dokonane przez s¹d apelacyjny podsumowanie
uwag na temat granicy miêdzy zachowaniem lekarza zawinionym (a w konsekwencji rodz¹cym odpowiedzialnoæ) i niezawinionym. S¹d wyjani³, ¿e
¿aden z bieg³ych nie stwierdzi³ (...), aby operacja zosta³a wykonana z naruszeniem zasad fachowoci, a mo¿liwoæ zaistnienia komplikacji tak w
trakcie samego wykonywania zabiegu operacyjnego, jak i po jego wykonaniu, jest niejako wpisana w ryzyko jego wykonywania (oczywicie przy
wykluczeniu ewidentnie b³êdnego postêpowania lekarza), gdy¿ nawet przy
najlepszym stanie wiedzy nie mo¿na do koñca przewidzieæ, na jakie trudnoci napotka operator przy otwarciu pola operacyjnego i jaka mo¿e nast¹piæ reakcja pacjenta na zastosowane leczenie.
4. Ta wypowied sk³ania do szerszej refleksji, i¿ granica przypisania
winy odnoszona byæ powinna do mo¿liwych do przewidzenia przez lekarzy konsekwencji przyjêtej metody leczenia oraz reakcji organizmu chorego na podjête dzia³ania medyczne  oczywicie z za³o¿eniem nale¿ytej starannoci lekarzy w tym dzia³aniu. W tych przypadkach, w których mimo
do³o¿enia nale¿ytej starannoci, ocenianej przez pryzmat wysokich, zawodowych wymagañ stawianych lekarzom, nie by³o mo¿liwe okrelenie dostatecznie realnego prawdopodobieñstwa zaistnienia i charakteru komplikacji, lekarzowi nie sposób przypisaæ winy. Doszukiwanie siê w takiej sytuacji podstaw odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa by³oby równoznaczne z
poci¹gniêciem do odpowiedzialnoci za skutek, obejmuj¹cy równie¿ ryzyko anormalnych reakcji organizmu na zastosowane leczenie lub w³¹czenia
11
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siê innych przyczyn wywo³uj¹cych uszkodzenie cia³a czy rozstrój zdrowia.
Nawet tych niemo¿liwych do ustalenia mimo starannego dzia³ania lekarzy
i rozs¹dnej, zgodnej z ich najlepsz¹ wiedz¹ oceny sytuacji.
Podkrelam istotê stanowiska s¹du apelacyjnego, poniewa¿ obserwowana jest obecnie tendencja do pewnej obiektywizacji winy w ujêciu subiektywnym. Polega ona m.in. na badaniu zawinienia w silnym odniesieniu
do zobiektywizowanego (modelowego) wzorca nale¿ytej starannoci, do
którego przyrównywane jest dzia³anie konkretnego podmiotu w konkretnych okolicznociach. Ta technika oceny powoduje przesuniêcie granicy
dzia³ania zawinionego m.in. dlatego, ¿e z retrospektywnego punktu widzenia (np. oceny dokonywanej po interwencji medycznej) zwykle inaczej okrela siê standard w³aciwego dzia³ania lekarza, stawiaj¹c za normê wymagania szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, zachowania wszystkich
zasad ostro¿noci, pe³nej wiedzy o sztuce medycznej itd.. Wypowied s¹du
apelacyjnego absolutnie nie rezygnuje z takich wymagañ wzglêdem lekarzy, ale dostrzega granice tych wymagañ, a w konsekwencji granice odpowiedzialnoci z zwi¹zku z nieprzewidzianymi i realnie niemo¿liwymi do
przewidzenia skutkami dzia³añ medycznych  teoretycznie prawid³owych,
a w praktyce, w przypadku konkretnego pacjenta prowadz¹cych do powstania szkody.

3. Zadoæuczynienie
1. Jak wczeniej wspomniano, w dziesiêciu z analizowanych spraw zg³oszono ¿¹danie zadoæuczynienia za krzywdê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwolonym (zawinionym dzia³aniem lub zaniechaniem funkcjonariusza), w
tym  za ból fizyczny i cierpienia psychiczne spowodowane uszczerbkiem
na zdrowiu lub doprowadzeniem do rozstroju zdrowia. Wysokoæ ¿¹danych
w tytu³u kwot by³a bardzo ró¿na  w przypadku zaka¿enia ¿ó³taczk¹ typu B
wnioskowano o zas¹dzenie kwot od 2200 do 100 000 z³otych. W zasadniczej liczbie tych spraw kwota, której domagali siê poszkodowani, wynosi³a
oko³o 30 000 z³otych. Najwy¿szej sumy z tytu³u zadoæuczynienia
(150 000 z³otych) ¿¹dano w zwi¹zku z zaistnieniem oko³oporodowych
uszkodzeñ u dziecka.
W ostatnim z wymienionych postêpowañ zas¹dzona te¿ zosta³a przez
s¹d okrêgowy najwy¿sza kwota z tego tytu³u  70 000 z³otych. Towarzyszy³o jej zas¹dzenie na rzecz ma³oletniego odszkodowania i renty w kwo-
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cie 1000 z³otych miesiêcznie. Rozstrzygaj¹c o zadoæuczynieniu s¹d okrêgowy wzi¹³ tu pod uwagê, ¿e powód jest dotkniêty sta³ym kalectwem. Od
urodzenia przebywa³ w szpitalach, gdzie poddawany by³ ci¹g³emu leczeniu. Obecnie poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym. Ma ograniczone
mo¿liwoci ¿yciowe; jego lewa rêka jest niesprawna, krótsza, szczuplejsza,
d³oñ jest zasinia³a, a palce pokrzywione. Wymaga sta³ej opieki i rehabilitacji. Pierwotnie zas¹dzona kwota zadoæuczynienia zosta³a wskutek apelacji strony powodowej zwiêkszona o 10 % (7 000 z³otych)  z uwagi na
utrzymuj¹c¹ siê od urodzenia niesprawnoæ fizyczn¹ powoda oraz fakt, ¿e
doznane obra¿enia zak³óci³y ca³e jego dzieciñstwo, pozbawiaj¹c go wiele
radoci, jakie zazwyczaj s¹ udzia³em równie¿ ma³ych dzieci. W chwili
wyrokowania s¹du apelacyjnego dziecko mia³o nieca³e 5 lat.
2. Co dotyczy przypadków zaka¿enia wirusowym zapaleniem w¹troby
typu B, zas¹dzane tytu³em zadoæuczynienia kwoty oscylowa³y wokó³
20 000 z³otych. W przypadku bezobjawowego przejcia lub lekkiego przebiegu choroby u osoby doros³ej, krótkiego czasu choroby, ca³kowitego wyleczenia i braku negatywnych skutków w organizmie sumy te by³y mniejsze (w takich okolicznociach zas¹dzone zosta³o najni¿sze zadoæuczynienie  2200 z³otych). Natomiast w razie zaka¿enia dziecka, ciê¿kiego przebiegu choroby, jej d³ugotrwa³oci, powik³añ (np. w zwi¹zku z innymi schorzeniami, na które cierpia³ pacjent) i utrzymywania siê skutków zapalenia
w¹troby, zas¹dzane kwoty siêga³y 30 00035 000 z³otych.
W jednej z takich spraw osob¹ dotkniêt¹ w 1990 roku przewlek³ym
zapaleniem w¹troby by³ 15-letni ch³opiec; zaka¿enie nast¹pi³o w czasie
jego pobytu w szpitalu wywo³anego innymi schorzeniami, powoduj¹cymi koniecznoæ wykonania zabiegu operacyjnego. S¹d wzi¹³ pod uwagê,
¿e przewlek³a choroba wirusowego zapalenia w¹troby na³o¿y³a siê na
inn¹, ciê¿k¹ kardiologiczn¹ dolegliwoæ dziecka. Zas¹dzeniu kwoty
30 000 z³otych tytu³em zadoæuczynienia towarzyszy³o stwierdzenie, ¿e
powód musi prowadziæ higieniczny tryb ¿ycia, na pogorszenie stanu zdrowia wp³ywaj¹ dodatkowo infekcje, przyjmowanie leków, wp³yw chemicznych rodków ochrony rolin, alkohol. Powód musi poddawaæ siê okresowym, sta³ym badaniom co 3-6 miesiêcy, bezwzglêdnie konieczne jest stosowanie sta³ej diety w¹trobowej. Dolegliwoci, zwi¹zane z pobytami
w szpitalu ograniczaj¹ mo¿liwoci ¿yciowe m³odego cz³owieka, jakim
jest powód, narzucaj¹ mu swego rodzaju re¿im ¿yciowy, fakt zaka¿enia
ogranicza relacje miêdzyludzkie, ponadto powód ma wiadomoæ dalszego, niekorzystnego rozwoju choroby.
50
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Zbli¿ona kwota (30 000 z³otych) zas¹dzona zosta³a równie¿ w sprawie
z powództwa ma³oletniej, która zosta³a zara¿ona wirusem wzw w wieku 1
roku, w zwi¹zku z hospitalizacj¹ spowodowan¹ w okresie niemowlêcym
innymi chorobami. Leczenie hospitalizacyjne trwa³o kolejne trzy lata. S¹d
wzi¹³ pod uwagê dolegliwoæ zwi¹zan¹ z roz³¹k¹ z rodzicami oraz fakt, ¿e
dziecko przesz³o bolesne iniekcje, kuracja interferonem spowodowa³a
powa¿ne skutki uboczne i nie mo¿na wykluczyæ dalszych  wzrost 3-4 
letniego dziecka w wieku 7 lat. Ponadto za uwzglêdniono, i¿ wielokrotne pobyty w szpitalu mia³y wp³yw na zaburzenia rozwoju intelektualnego i
psychicznego dziecka, za zapalenie w¹troby doprowadzi³o  wobec innych chorób: zespo³u z³ego wch³aniania, zapalenia p³uc, salmonellozy  do
powa¿nego os³abienia ogólnego stanu odpornoci organizmu. Fakt zachorowania na zapalenie w¹troby w sytuacji, gdy ma³oletnia powódka cierpia³a ju¿ na inne schorzenia, zosta³ przez s¹d uznany za okolicznoæ niepomniejszaj¹c¹ odpowiedzialnoci pozwanego Skarbu Pañstwa. Skoro bowiem, jak stwierdzi³ s¹d, dziecko zosta³o przyjête do szpitala z licznymi
schorzeniami, w tym zapaleniem p³uc i salmonelloz¹, to powinno to spowodowaæ zwiêkszon¹ ostro¿noæ w celu wyeliminowania dodatkowego zaka¿enia, skoro z tego powodu mia³o obni¿on¹ odpornoæ.
3. Analiza rozstrzygniêæ s¹dów w czêci dotycz¹cej zadoæuczynienia
pozwala stwierdziæ, ¿e klaruje siê w tej kwestii pewien model orzekania o
zasadnoci ¿¹dania oraz o wysokoci nale¿nych kwot. Zas¹dzane zadoæuczynienia nie s¹ nadmierne  nawet jeli zwa¿yæ, ¿e suma wyp³acana pacjentowi obejmuje tak¿e odsetki za kilka lat zw³oki (o czym poni¿ej), tote¿
realnie jest wy¿sza o dwu, a nawet trzykrotnoæ zas¹dzanej nale¿noci g³ównej. Z drugiej strony dostrzegana jest tak¿e potrzeba rzeczywistego, a nie
symbolicznego zadoæuczynienia poszkodowanemu za doznane cierpienia,
w zwi¹zku za ukszta³towane mo¿na uznaæ stanowisko, i¿ kwota nale¿na z
tego tytu³u nie powinna byæ zbyt niska.
W jednej ze spraw pacjentowi zara¿onemu ¿ó³taczk¹ zas¹dzone zosta³o
przez s¹d okrêgowy zadoæuczynienie w wysokoci 5 900 z³otych. Rozpoznaj¹c apelacjê powoda od wyroku s¹du pierwszej instancji, s¹d apelacyjny uzna³, ¿e nie jest to suma odpowiednia w rozumieniu art. 445 § 1 k.c..
Uwzglêdniono, i¿ pacjent jest niewidomy i schorowany (cierpi na przewlek³e zapalenie trzustki). Okolicznoci te powodowa³y, zdaniem s¹du, ¿e ka¿da kolejna choroba, szczególnie zawiniona przez placówkê, której powód
powierza³ swoje zdrowie, stanowi³a dla niego szczególn¹ dolegliwoæ psychiczn¹. Ten stan rzeczy uzasadnia³ podwy¿szenie kwoty zadoæuczynie-
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nia do 20 000 z³otych oraz  co by³o orzeczeniem z urzêdu ponad zg³oszone
¿¹danie  zas¹dzenia odsetek za czas od dorêczenia Skarbowi Pañstwa odpisu pozwu do dnia zap³aty, czyli za okres ponad 5 lat. Znamienne jest tu
wyjanienie s¹du apelacyjnego, ¿e pierwotnie zas¹dzona kwota 5 900 z³otych jest ni¿sza ni¿ zwykle zas¹dzane w podobnych procesach. Taka argumentacja wskazuje bowiem na ukszta³towanie siê zarówno wyobra¿enia
o kwotach nale¿nych tytu³em zadoæuczynienia, jak i praktyki zas¹dzania
tych kwot na okrelonym poziomie.
4. Wspomniano wczeniej, ¿e w okrelaniu wysokoci realnie wyp³acanych kwot zadoæuczynienia (równie¿ odszkodowania) nale¿y uwzglêdniæ
odsetki za zw³okê w spe³nieniu wiadczenia. Ta kwestia  wymagalnoci
roszczeñ o naprawienie szkody  by³a rozwa¿ana w szeregu uzasadnieñ
wyroków oraz stanowi³a przedmiot wielu zarzutów apelacji. Ostatnio wskazana okolicznoæ nie dziwi, jeli wzi¹æ pod uwagê, ¿e od momentu zg³oszenia ¿¹dania zap³aty do chwili uprawomocnienia siê orzeczenia zas¹dzaj¹cego nale¿noæ up³ywa niejednokrotnie kilka lat (w badanych sprawach
58 lat). Wynika to zarówno z faktu niewnoszenia pozwów bezporednio
po wezwaniu do naprawienia szkody, jak i z czasu trwania postêpowania
s¹dowego. W tzw. procesach lekarskich ma zwykle miejsce obszerne postêpowanie dowodowe, obejmuj¹ce przeprowadzenie dowodów z zeznañ
wiadków, stron oraz pisemnych i ustnych opinii bieg³ych. Powoduje to
wyd³u¿enie postêpowania, a w konsekwencji  w razie prawomocnego
uwzglêdnienia powództwa  stwarza ryzyko istotnego wyd³u¿enia siê czasu pozostawania przez pozwanego w zw³oce z zap³at¹, rodz¹cego koniecznoæ uiszczenia odsetek.
Przeprowadzona analiza orzeczeñ s¹du apelacyjnego wskazuje, ¿e odsetki s¹ zas¹dzane od czasu, kiedy nast¹pi³o wezwanie do zap³aty: przeds¹dowe albo dokonane w toku postêpowania s¹dowego przez dorêczenie pozwanemu odpisu pozwu. Wprawdzie w niektórych przypadkach strona pozwana przegrywaj¹c spór w pierwszej instancji podnosi³a, ¿e wysokoæ zadoæuczynienia zosta³a ustalona dopiero moc¹ orzeczenia s¹du, tote¿ dopiero od daty wydania wyroku winny byæ zas¹dzane odsetki, jednak argumentacja taka nie znalaz³a aprobaty w orzecznictwie s¹du apelacyjnego. Po
pierwsze, s¹d stwierdzi³, ¿e nie mo¿na uznaæ, i¿ wyrok w sprawie o zadoæuczynienie ma charakter konstytutywny, a zatem wiadczenie zas¹dzone
takim wyrokiem staje siê wymagalne dopiero w chwil¹ jego uprawomocnienia. Po drugie za, zdaniem organu orzekaj¹cego, zgodnie z art. 445 §
1 k.c. s¹d mo¿e przyznaæ poszkodowanemu zadoæuczynienie, lecz nie
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wiadczy to o niemo¿noci oceny przez d³u¿nika przed wydaniem wyroku,
czy zadoæuczynienie siê nale¿y i w jakiej wysokoci. W konsekwencji,
jeli pozwany chce unikn¹æ zap³aty odsetek za opónienie w uiszczeniu
zadoæuczynienia, winien po wezwaniu go do zap³aty samodzielnie oszacowaæ, w jakiej czêci zadoæuczynienie jest nale¿ne i  choæby do wysokoci niespornej, przez siebie zaakceptowanej  uiciæ je pacjentowi. Ryzyko zap³aty odsetek za wieloletni¹ zw³okê minimalizowane jest wtedy do
kwoty rzeczywicie spornej miêdzy stronami, dochodzonej na drodze postêpowania s¹dowego.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e nawet w postêpowaniach, w których materia³ sprawy jednoznacznie przemawia³ za uwzglêdnieniem powództwa, strona pozwana niejednokrotnie do ostatniego posiedzenia kwestionowa³a zasadnoæ ¿¹dañ pozwu. Charakterystyczne jest, ¿e we wszystkich badanych sprawach, z których tylko jedna zakoñczy³a siê ca³kowitym
oddaleniem ¿¹dañ pacjenta, pozwani wnosili o oddalenie powództwa  nawet wbrew dowodom, w tym czêsto jednoznacznym opiniom bieg³ych.

4. Przedawnienie roszczeñ
1. W toku kilku postêpowañ podnoszony by³ przez pozwanych zarzut
przedawnienia roszczeñ z uwagi na up³yw terminów okrelonych w art.
442 § 1 zd. 1 i 2 k.c.. Zgodnie z treci¹ tych przepisów roszczenie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu
z up³ywem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia³ siê o
szkodzie i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia. Jednak¿e w ka¿dym
wypadku roszczenie przedawnia siê z up³ywem lat dziesiêciu od dnia, w
którym nast¹pi³o zdarzenie wyrz¹dzaj¹ce szkodê. Kontrowersje zwi¹zane
z wyk³adni¹ przytoczonych przepisów s¹ od lat podnoszone w nauce prawa
i praktyce. Specyfik¹ tzw. szkód lekarskich s¹ bowiem trudnoci zarówno z
okreleniem, kiedy dosz³o do powstania szkody (np. czy w chwili zaszczepienia wirusa, czy te¿ rozwoju choroby do jej pe³nej postaci), jak i ze wskazaniem, kto jest obowi¹zany do naprawienia szkody (np. który z kilku zak³adów s³u¿by zdrowia, lecz¹cych pacjenta).
Jednoczenie postêpowania rozstrzygaj¹ce o odpowiedzialnoci za wyrz¹dzenie pacjentom szkód w zwi¹zku z leczeniem poruszaj¹ bardzo dra¿liwe spo³ecznie kwestie, czêsto decyduj¹c o dalszym ¿yciu i rodkach utrzymania osób poszkodowanych wadliwym dzia³aniem opieki zdrowotnej. St¹d
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wyk³adni przepisów o przedawnieniu roszczeñ w sprawach lekarskich towarzyszy przekonanie, ¿e szczególnie ra¿¹ce i niesprawiedliwe by³oby oddalenie powództwa pacjenta poszkodowanego przez jednostkê s³u¿by zdrowia tylko dlatego, ¿e regulacja prawna nie uwzglêdnia charakterystycznych
dla procesów lekarskich trudnoci w ustaleniu czasu powstania szkody i
odpowiedzialnego za ni¹ podmiotu. Oceniaj¹c skutecznoæ zarzutów
przedawnienia roszczeñ s¹dy obszernie wypowiada³y siê o obu wymienionych wczeniej spornych kwestiach (okrelenia momentu dowiedzenia siê
o szkodzie i dowiedzenia siê o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia),
przedstawiaj¹c moim zdaniem bardzo ciekawy i godny aprobaty kierunek
wyk³adni przytoczonego wy¿ej art. 442 § 1 k.c..
Wyprzedzaj¹c bli¿sz¹ analizê tej argumentacji podam jedynie, ¿e w ¿adnym z postêpowañ zarzut przedawnienia nie zosta³ uznany za skuteczny. W
czêci spraw przyjêta przez s¹d interpretacja art. 442 § 1 zd. 1 k.c. powodowa³a, ¿e termin przedawnienia w ogóle nie up³yn¹³, przez co zarzut przedawnienia stawa³ siê bezprzedmiotowy. Natomiast w jednej sprawie oceniono,
i¿ termin dochodzenia roszczeñ wprawdzie up³yn¹³, jednak podniesienie
zarzutu przedawnienia stanowi nadu¿ycie prawa podmiotowego i jako niezgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego nie podlega ochronie. W rezultacie równie¿ w tym ostatnim przypadku uwzglêdniono powództwo pacjenta
o zas¹dzenie odszkodowania i zadoæuczynienia.
2. Aprobowana przez s¹dy wyk³adania art. 442 § 1 k.c. wskazuje, ¿e
bieg terminu przedawnienia rozpoczyna siê w razie spe³nienia obu przes³anek wymienionych w zdaniu 1: dowiedzenia siê o szkodzie i dowiedzenia
siê o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia. Co dotyczy ostatniej z wymienionych okolicznoci, obszernie omówiona ona zosta³a w sprawie, w której
w³anie trudnoci w okreleniu osoby obowi¹zanej do naprawienia szkody w zwi¹zku z zaka¿eniem powoda ¿ó³taczk¹ by³y powodem dwukrotnego przeprowadzania postêpowania s¹dowego. Pierwotnie powództwo zosta³o czêciowo uwzglêdnione przeciwko szpitalowi  Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej. Na skutek apelacji, w której szpital
podniós³ b³êdne okrelenie strony pozwanej, sprawa zosta³a ponownie rozpoznana i obowi¹zkiem naprawienia szkody obci¹¿ono gminê, której szpital by³ wewnêtrzn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ w dacie zara¿enia wirusem
choroby. Wezwana w toku sprawy (po kilku latach postêpowania) gmina
podnios³a zarzut przedawnienia roszczeñ. Zosta³ on jednak przez s¹d uznany za nieskuteczny wobec tego, ¿e pacjent o drugiej z przes³anek warunkuj¹cych bieg terminu przedawnienia (dowiedzenie siê o osobie obowi¹za54
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nej do naprawienia szkody) uzyska³ wiadomoæ dopiero w toku procesu
s¹dowego. Wobec tego w tym momencie rozpocz¹³ bieg termin przedawnienia roszczeñ przeciwko gminie, który to  skoro wynosi 3 lata  w sposób oczywisty jeszcze nie up³yn¹³.
Takie stanowisko zosta³o nastêpnie podzielone przez s¹d apelacyjny,
który zauwa¿y³, ¿e osoba zobowi¹zana do naprawienia szkody nie zawsze
jest to¿sama z osob¹ szkodê wyrz¹dzaj¹c¹. Za ustaleniem up³ywu trzyletniego terminu przedawnienia z art. 442 § 1 k.c. nie mo¿e za, zdaniem s¹du,
przemawiaæ bezsporna w sprawie nieznajomoæ przez powoda struktury
organizacyjnej (gminy  dop. B.J.) i usytuowania w tej strukturze szpitala.
W efekcie stwierdzono, ¿e moment dowiedzenia siê o osobie zobowi¹zanej
do naprawienia szkody nale¿y wi¹zaæ z poczynionymi przy ponownym rozpoznaniu sprawy ustaleniami s¹du okrêgowego, czyj¹ jednostk¹ organizacyjn¹ by³ szpital, który szkodê wyrz¹dzi³, w chwili zaka¿enia powoda wirusem ¿ó³taczki. Wydaje siê, ¿e zw³aszcza w czasach licznych zmian koncepcji funkcjonowania i organizacji s³u¿by zdrowia ta argumentacja ma istotne znaczenie. Wymaganie od pacjenta pe³nej znajomoci zasad przekszta³ceñ podmiotowych zak³adów opieki zdrowotnej by³oby bowiem nierealne i
upoledza³oby sytuacjê chorego, który zwykle potrafi jedynie wskazaæ, w
jakim szpitalu dozna³ uszczerbku, nie zawsze natomiast  kto jest obowi¹zany do naprawienia wyrz¹dzonej mu szkody.
3. Przechodz¹c do omówienia stanowiska s¹du w kwestii pojmowania
drugiej z przes³anek wskazanych w art. 442 § 1 zd. 1 k.c. (od kiedy poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie) nale¿y zauwa¿yæ, ¿e spory o okrelenie tego momentu uwidacznia³y siê zw³aszcza w sprawach o zara¿enie
wirusowym zapaleniem w¹troby. Pomiêdzy zaszczepieniem wirusa, a rozwojem ¿ó³taczki, wymagaj¹cym podjêcia leczenia up³ywa³ bowiem niejednokrotnie okres oko³o dwu lat, czyli ponad po³owa terminu prowadz¹cego
do przedawnienia roszczeñ o naprawienie szkody. Ustalaj¹c kiedy nast¹pi³o uzyskanie przez pacjenta wiedzy o szkodzie, s¹d reprezentowa³ stanowisko, i¿ nie wystarczy stwierdzenie istnienia w organizmie wirusa, które
mo¿na ujmowaæ jako podejrzenie istnienia zaka¿enia. Niezbêdna jest natomiast wiadomoæ choroby. Jak w uzasadnieniu jednego z orzeczeñ wskaza³ s¹d, w (dniu  dop. B.J.) ustalono tylko, ¿e w surowicy krwi powoda
pojawi³ siê antygen HBS, co nie musi byæ uto¿samiane z wiedz¹ i wiadomoci¹ powoda, ¿e poniós³ szkodê. Jest to uzasadnione szczególnie w sytuacji, gdy zosta³ wypisany ze szpitala (...) bez ¿adnych zaleceñ w zwi¹zku ze
stwierdzeniem wirusa, odczuwane dolegliwoci (wysok¹ gor¹czkê w dwa
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tygodnie po ewakuacji chirurgicznej krwiaka op³ucnej) móg³ ³¹czyæ z zabiegami operacyjnymi i schorzeniem kardiologicznym, choroba pocz¹tkowo przebiega³a bezobjawowo.
A. Jeszcze dobitniej zagadnienie dowiedzenia siê o szkodzie przedstawione zosta³o w sprawie, w której rozstrzygniêto o odpowiedzialnoci
Skarbu Pañstwa za zaka¿enie dziecka wirusowym zapaleniem w¹troby.
Dziecko to od urodzenia by³o chorowite, z powodu nie¿ytów oskrzeli by³o
wielokrotnie hospitalizowane. Wirus zosta³ mu zaszczepiony w wieku 1,5
roku, w czasie pobytu w szpitalu zwi¹zanego z wczeniejszymi dolegliwociami. W wieku 2 lat, wobec pogorszenia siê stanu zdrowia, ma³oletni zosta³ umieszczony w oddziale zakanym szpitala, gdzie w trakcie prawie
pó³rocznego pobytu rozpoznano u niego obraz przemawiaj¹cy za hepatitis
chronica agressiva. Jak ustali³ s¹d, badanie histopatologiczne z biopsji
w¹troby nie wykaza³o zmian w¹trobowych przemawiaj¹cych za cechami
przebudowy marskiej, stwierdzono jednak niewielkie nacieki z komórek
wnikaj¹ce w g³¹b mi¹¿szu. Szpital zaleci³ matce stosowanie wobec powoda
diety ma³ego dziecka i zaordynowa³ leki i witaminy.
Poniewa¿ stan zdrowia dziecka nie normalizowa³ siê, w wieku oko³o 5
lat podjêto u niego leczenie interferonem (48 iniekcji w czasie czteromiesiêcznego pobytu w szpitalu). W 1,5 roku póniej przeprowadzono kolejne
leczenie interferonem, nie doprowadzi³o to jednak do zatrzymania aktywnego zapalenia w¹troby. Wobec przewlek³ego postêpuj¹cego zapalenia
w¹troby o miernej aktywnoci w nastêpnym roku leczenie dziecka kontynuowano w Warszawie, najpierw sterydami, a po wypisaniu ze szpitala encortonem. Pacjent mia³ wtedy 8 lat. Wykonane w wieku 10 lat badanie
USG jamy brzusznej wykaza³o u powoda  jak ustalono w postêpowaniu
s¹dowym  obecnoæ z³ogów w mi¹¿szu nerek. Kamica nerkowa jest efektem sterydoterapii. Aktualnie (...) utrzymuj¹ siê ca³y czas cechy biochemicznego uszkodzenia w¹troby z aktywn¹ replikacj¹ w¹troby. Wirus nie
zosta³ ca³kowicie zniszczony. Wci¹¿ dochodzi do rozpadu w¹troby.
Odnosz¹c siê do podniesionego w tych okolicznociach zarzutu przedawnienia, s¹d da³ wiarê twierdzeniom przedstawicielki ustawowej (matki)
ma³oletniego pacjenta, ¿e dopiero w czasie jego pobytu w szpitalu w Warszawie zrozumia³a istotê choroby dziecka, a tak¿e zagro¿enia, jakie ta choroba niesie dla zdrowia dziecka. S¹d pierwszej instancji wzi¹³ pod uwagê,
¿e matka powoda od urodzenia syna by³a przyzwyczajona do czêstych
pobytów dziecka w szpitalu. Ch³opiec czêsto bowiem zapada³ na zapalenia
p³uc i oskrzeli. Kiedy zatem zachorowa³ na w¹trobê uzna³a, i¿ urodzi³ siê
56
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z t¹ przypad³oci¹. Ponadto kolejne rozpoznania i epikryzy nie wywietla³y ani istoty, ani przyczyn zaistnienia choroby, za na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wiedza na temat odmian wirusowego zapalenia w¹troby i
róde³ jego zaka¿enia by³a niewielka. W zwi¹zku z powy¿szym s¹d okrêgowy uzna³, ¿e za moment dowiedzenia siê matki o chorobie syna nie mo¿e
byæ uznany czas pobytu w szpitalu w wieku 2 lat (kiedy to dziecko zosta³o
umieszczone w oddziale zakanym), m.in. dlatego, ¿e rozpoznanie choroby zapisane po ³acinie zawiera³o (...) stwierdzenie obraz przemawiaj¹cy
za..., co oznacza, ¿e rozpoznanie nie jest ostateczne, o ile w ogóle jest
zrozumia³e.
Tê argumentacjê podzieli³ s¹d apelacyjny stwierdzaj¹c, ¿e dopiero intensywne, obejmuj¹ce 48 iniekcji leczenie lekiem Intron A w sytuacji braku poprawy zdrowia wskutek wczeniejszych zabiegów oraz drugi pobyt
dziecka na oddziale zakanym powinny spowodowaæ po stronie matki
powoda zainteresowanie i pog³êbienie wiedzy o chorobie syna. W ocenie
s¹du, skoro w rezultacie tej kuracji powód nadal nie wyzdrowia³, nale¿y
uznaæ, i¿ wtedy matka ma³oletniego powoda wiedzia³a zarówno o szkodzie, jakiej dozna³ jej syn na skutek zara¿enia wzw typu B i o osobie zobowi¹zanej do jej naprawienia.
B. Warto zauwa¿yæ, ¿e stanowisko to opiera siê na zsubiektywizowanej ocenie dowiedzenia siê i wymaga wiadomoci poszkodowanego,
¿e zaistnia³a szkoda (wiedzia³ lub musia³ wiedzieæ). Za nadal aktualn¹
w tej kwestii uznana zosta³a wypowied S¹du Najwy¿szego, i¿ momentem dowiedzenia siê o szkodzie jest moment, gdy poszkodowany zdaje
sobie sprawê z ujemnych nastêpstw zdarzenia wskazuj¹cych na fakt powstania szkody (uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 11 lutego
1963 roku, III PO 6/ 62, opubl. OSNCP 1964, poz. 87). Ju¿ na tle przytoczonych wy¿ej okolicznoci sprawy widaæ zatem, jak oceniane jest i czym
skutkuje niepe³ne wyjanienie pacjentowi jego sytuacji zdrowotnej, w tym
 nieprzyznanie siê, jakie by³y przyczyny zachorowania. W omawianym
przypadku praktycznie od chwili stwierdzenia faktu choroby mo¿liwe by³o
okrelenie, kto doprowadzi³ do tego zdarzenia, dziecko w okresie zaka¿enia leczono bowiem stale w tym samym szpitalu. Pomimo to matka dziecka dopiero kilka lat po zaka¿eniu swego syna uzyska³a informacje o rzeczywistym stanie zdrowia ma³oletniego powoda i o przyczynach tego stanu. W konsekwencji za dopiero wtedy mia³a mo¿liwoæ dochodzenia
nale¿nych dziecku wiadczeñ w zwi¹zku z zara¿eniem go ¿ó³taczk¹ w
placówce s³u¿by zdrowia.
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Zapewne spojrzenie na sprawê uwiadomienia pacjenta jest przez zak³ady opieki zdrowotnej postrzegane inaczej, ni¿ przez s¹d i byæ mo¿e traktowane nie jako naturalna koniecznoæ, ale przeciwnie  jako okolicznoæ
nara¿aj¹ca na odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹. Jednak w moim odczuciu z
uwagi na spo³eczny wymiar pracy lekarza owo poinformowanie winno
byæ przez lekarzy postrzegane nie jedynie przez pryzmat odpowiedzialnoci cywilnej, ale szerzej rozumianej odpowiedzialnoci za swoje dzia³anie
 nie tylko przed pacjentem. Analizowane przypadki postêpowañ wskazuj¹
natomiast, ¿e nawet w sytuacji ewidentnego wyrz¹dzenia szkody podmiot
odpowiedzialny do koñca wysuwa argumenty, które daj¹ mu nadziejê na
unikniêcie  zasadnego przecie¿  naprawienia uszczerbku doznanego przez
pacjenta w zwi¹zku z zawinionym dzia³aniem personelu medycznego.
C. W najbardziej jaskrawy sposób takie dzia³anie strony pozwanej by³o
widoczne w innej sprawie, w której ustalono, ¿e up³yn¹³ wprawdzie termin
przedawnienia, jednak podniesienie zarzutu przedawnienia stanowi nadu¿ycie przez Skarb Pañstwa prawa podmiotowego. Takie dzia³anie pozwanego uznane zosta³o za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, tzn.
zosta³o negatywnie ocenione z punktu widzenia funkcjonuj¹cych i aprobowanych w spo³eczeñstwie zasad moralnych. W przedmiotowej sprawie badany by³ (opisywany wczeniej) przypadek zaka¿enia rocznej dziewczynki
wirusem ¿ó³taczki typu B. Wielokrotna hospitalizacja dziecka doprowadzi³a do intelektualnych i psychicznych zaburzeñ w jego rozwoju, pomimo to,
jak równie¿ pomimo niewyjanienia matce dziecka istoty choroby, na któr¹
zapad³a jej córka wskutek zawinionego dzia³ania s³u¿by zdrowia, pozwany
Skarb Pañstwa podniós³ zarzut przedawnienia. Nastêpnie za w apelacji od
niekorzystnego dla siebie wyroku zas¹dzaj¹cego wiadczenie akcentowa³
b³êdnoæ uznania przez s¹d okrêgowy, ¿e zarzut przedawnienia stanowi w
okolicznociach sprawy nadu¿ycie prawa podmiotowego.
S¹d apelacyjny w ¿adnej mierze nie podzieli³ tej argumentacji Skarbu
Pañstwa uznaj¹c, ¿e sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego by³oby uniemo¿liwienie powódce uzyskania zadoæuczynienia za doznan¹
krzywdê poprzez skorzystanie z zarzutu przedawnienia. Po pierwsze bowiem, zdaniem s¹du opónienie w wyst¹pieniu na drogê postêpowania
s¹dowego nie by³o du¿e (niepe³ny rok). Po drugie za, oceniaj¹c zarzut
przedawnienia nale¿a³o uwzglêdniæ wiek powódki, która z powodu ¿ó³taczki maj¹c 1 rok ¿ycia zosta³a umieszczona w szpitalu i by³a leczona w
formie hospitalizacji przez trzy nastêpne lata. Zdaniem S¹du, ma równie¿ znaczenie fakt, ¿e matka dziecka nie by³a wiadoma skutków choro58

Prawo i Medycyna 1/2004, (14, vol. 6)

Aktualne zagadnienia procesów lekarskich

by traktuj¹c zaka¿enie na równi z zachorowaniem na ¿ó³taczkê pokarmow¹. Skoro nie zosta³a poinformowana o ewentualnych konsekwencjach
zaka¿enia wirusem typu B, to opónienie z wniesieniem pozwu nale¿y
uznaæ za usprawiedliwione.

Zakoñczenie
Przedstawiona wy¿ej analiza orzeczeñ zapad³ych w sprawach o naprawienie szkody wyrz¹dzonej w zwi¹zku z leczeniem pozwala stwierdziæ, ¿e
w zasadniczych kwestiach (zasad odpowiedzialnoci, pojmowania winy,
wysokoci i podstaw ustalania zadoæuczynienia, biegu terminu przedawnienia) orzecznictwo s¹dów jest spójne i wykazuje zbli¿one kierunki wnioskowania. Stwarza to stan pewnoci prawnej, pozwalaj¹cej stronom w trakcie postêpowania dowodowego, a przed wyrokiem s¹du oszacowaæ, jakie
orzeczenie mo¿e zapaæ i czy warto kontynuowaæ proces, czy te¿ szukaæ
mo¿liwoci jego polubownego zakoñczenia. Wypada wyraziæ nadziejê, ¿e
realnie oceniaj¹c sw¹ sytuacjê procesow¹ i dysponuj¹c wiedz¹ o przyjêtych
w orzecznictwie tendencjach w rozpoznawaniu tzw. procesów lekarskich,
strony bêd¹ czêciej korzystaæ z wymienionej ostatnio, ugodowej formy
rozstrzygania tego typu sporów.
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Organizacja odpowiedzialności zawodowej
pracowników służby zdrowia
(uwagi krytyczne)

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez s¹dy korporacyjne w s³u¿bie zdrowia od pocz¹tku ich istnienia natrafia³o na rafy wynikaj¹ce z niedostatków legislacyjnych aktów wykonawczych do ustaw s¹dy te eryguj¹1
cych. Dotyczy to rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z
dnia 26 wrzenia 1990 r.  w sprawie postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy,2 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 19 stycznia 1993 r.  w sprawie postêpowania w przed3
miocie odpowiedzialnoci zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych i rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja 1993 r. w
sprawie szczegó³owych przepisów dotycz¹cych postêpowania w sprawach
4
odpowiedzialnoci zawodowej aptekarzy. Problemy te sygnalizowa³em
wczeniej w publikacji: Profesjonalista w jednym, amator w drugim na
5
³amach Rzeczpospolitej.
Mimo nowelizacji, które na przestrzeni ostatnich 12 miesiêcy zosta³y
wprowadzone do ustaw o samorz¹dzie tych korporacji, ¿adne z aktów okrelaj¹cych postêpowanie w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej apteka1
Chodzi tu o ustawy: z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158), z 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179), z 19 kwietnia 1991 roku o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych
(Dz. U. nr 41 poz. 178). Pomijam tu odnosz¹ce siê do lekarzy weterynarii ustawê z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. nr 8 poz. 27) i wydane, jako akt wykonawczy do tej ustawy rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej z 29 lipca 1993 r. w
sprawie postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy weterynarii (Dz. U. nr 79 poz.
371), z tych wzglêdów, ¿e kwestie do których odnosz¹ siê te ostatnie dwa akty prawne wykraczaj¹ poza resort
zdrowia.
2
Dz. U. nr 69 poz. 406.
3
Dz. U. nr 9 poz. 45.
4
Dz. U. nr 63 poz. 305.
5
Rzeczpospolita z 15 kwietnia 1999 r., nr 88, dodatek Prawo co dnia.
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rzy, lekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych, jako aktów wykonawczych do tych
ustaw, nie zas³uguj¹ na uznanie, ¿e s¹ one przejrzyste pod wzglêdem prawnym i w pe³ni kompatybilne z zasadniczymi przepisami, do których siê odwo³uj¹ i na których bazuj¹, mianowicie z kodeksem postêpowania karnego.
Ka¿da z ustaw reguluj¹cych samorz¹d wymienionych korporacji, a wiêc
6
z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich , z 19 kwietnia 1991 r. o samorz¹dzie
7
8
pielêgniarek i po³o¿nych i z tej samej daty o izbach aptekarskich , stanowi³y, ¿e w s¹dach II instancji tych grup zawodowych, w sk³adzie orzekaj¹cym
musi zasiadaæ sêdzia S¹du Najwy¿szego. Najwczeniej zosta³o to zmienione w Naczelnym S¹dzie Aptekarskim, w którego sk³adzie, w wyniku nowelizacji z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz
ustawy  Prawo farmaceutyczne9 zasiadaæ musi obecnie sêdzia s¹du apelacyjnego. W pozosta³ych s¹dach korporacyjnych drugiej instancji a to w
Naczelnym S¹dzie Lekarskim i Naczelnym S¹dzie Pielêgniarek i Po³o¿nych obowi¹zek zasiadania w sk³adzie odwo³awczym sêdziego SN zosta³
10
zmieniony ustaw¹ z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym . Regulacja ta jest konsekwencj¹ zasady, ¿e sêdzia SN mo¿e orzekaæ tylko w
tym s¹dzie. Sêdziów SN nie bêdzie zatem w sk³adach orzekaj¹cych s¹dów
samorz¹dów zawodowych s³u¿by zdrowia, natomiast orzeczenia tych s¹dów wydane w drugiej instancji a opiewaj¹ce na zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu s¹ od 1 stycznia 2003 r. zaskar¿ane do
s¹du apelacyjnego (s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych) w³aciwego
wed³ug miejsca zamieszkania obwinionego. W zwi¹zku z tym, wspomnian¹ ustaw¹ o SN znowelizowano ustawy o korporacjach s³u¿by zdrowia.
Rzecz jednak w tym, ¿e ani w niej, ani w ¿adnej innej nie zosta³a uregulowana kwestia czy w s¹dach odwo³awczych tych dwóch korporacji zawodowych w ogóle ma zasiadaæ sêdzia zawodowy. Jak w powy¿szego wynika
tylko Naczelny S¹d Aptekarski jest w tym korzystnym po³o¿eniu (w stosunku do pozosta³ych dwóch wczeniej wymienionych), ¿e wydane przezeñ orzeczenie nie bêdzie dotkniête bezwzglêdn¹ przes³ank¹ odwo³awcz¹ z
art. 439 § 1 pkt 2 kpk. W tej sytuacji, wobec braku wyranego ustawowego
6

Dz. U. nr 30 poz. 158.
Dz. U. nr 41 poz. 178.
8
Dz. U. nr 41 poz. 179.
9
Dz. U. nr 141 poz. 1181.
10
Dz. U. nr 240 poz. 2052. Treci¹ art. 77 pkt 3 wskazanej ustawy w odniesieniu do Naczelnego S¹du
Lekarskiego i treci¹ art. 79 pkt 3 w stosunku do Naczelnego S¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych (Dz. U. nr 240 poz.
2052) zosta³y uchylone przepisy, i¿ w sk³ad wymienionych s¹dów orzekaj¹cych w II instancji wchodz¹ równie¿
sêdziowie SN wskazani przez I Prezesa S¹du Najwy¿szego.
7
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okrelenia, jaki ma byæ sk³ad Naczelnego S¹du Lekarskiego i Naczelnego
S¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych orzekaj¹cych w drugiej instancji (problem ten
nie wystêpuje, je¿eli wymienione s¹dy orzekaj¹ jako pierwsza instancja w
sprawie osoby wyranie okrelonej w odpowiedniej dla niej ustawie samorz¹dowej, ze wzglêdu na sprawowan¹ funkcjê), ka¿de orzeczenie wydane
przez nie w trybie odwo³awczym jest bezprawne. Wobec tego, ¿e dotychczasowe przepisy rozporz¹dzeñ odnosz¹cych siê do postêpowania w sprawie
odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy oraz odpowiedzialnoci zawodowej
pielêgniarek i po³o¿nych wskazuj¹ jako na adresata za¿alenia w kwestii wznowienia postêpowania na S¹d Najwy¿szy, to wobec treci ustawy o tym s¹dzie
z dnia 23 listopada 2002 r., przepisy te pozostaj¹ martwe.
Wprawdzie w przedstawionej wy¿ej kwestii akurat postêpowanie w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej aptekarzy pozostaje bez zarzutu, jednak¿e wiele innych uregulowañ z zakresu tego postêpowania, zarówno w odniesieniu do tej grupy zawodowej, jak równie¿ lekarzy oraz pielêgniarek i po³o¿nych, budzi w¹tpliwoci, b¹d musi byæ wrêcz uznane za sprzeczne z prawem. W¹tpliwoci te podnosi³em ju¿ we wskazanej na wstêpie publikacji
zamieszczonej w Rzeczpospolitej, ale obecnie, wobec daleko id¹cej nowelizacji kodeksu postêpowania karnego, nachodz¹ mnie nowe, a poprzednie
rysuj¹ siê ze szczególn¹ ostroci¹. ¯a³owaæ nale¿y, ¿e nie skorzystano z tej
okazji, by w aktach prawnych odnosz¹cych siê do odpowiedzialnoci zawodowej okrelonych korporacji, które to akty jako bazowe przepisy procesowe
dla prowadzenia postêpowañ w tych sprawach traktuj¹ Kodeks postêpowania karnego, dokonaæ stosownych zmian, które by zapewni³y wzajemn¹ spójnoæ rozwi¹zañ ustawowych z przepisami aktów wykonawczych.
Zwa¿ywszy, ¿e postêpowanie w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej ma, generalnie rzecz bior¹c, charakter uproszczony, trudno sobie wyobraziæ, by w porównaniu do uproszczonego postêpowania karnego, niektóre z rozwi¹zañ zawartych w aktach prawnych odnosz¹cych siê w³anie
do cigania, czy orzekania w trybie przepisów samorz¹dowych, mia³y
pozostaæ bardziej sformalizowane ani¿eli te, które oferuje Kodeks postêpowania karnego. Inne za z przepisów reguluj¹cych postêpowanie w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej w ogóle rozchodz¹ siê z kpk, która to
ustawa przewidziana jest jako wzorzec postêpowania procesowego. Mo¿na
akceptowaæ dalsze uproszczenie instytucji postêpowania przygotowawczego
czy s¹dowego przez powo³ane do tego organy samorz¹dowe ale za niedopuszczalne uwa¿am takie ich funkcjonowanie, które w ogóle nie znajduje
oparcia w przyjêtych ustawowych instytucjach procesowych.
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Poniewa¿ wszystkie trzy rozporz¹dzenia ówczesnego ministra zdrowia
i opieki spo³ecznej (wg obecnej nomenklatury: ministra w³aciwego w sprawie ochrony zdrowia) zawieraj¹ identyczne rozwi¹zania odnosz¹ce siê zarówno do postêpowania wyjaniaj¹cego, jak i regu³ procesu przed s¹dem
korporacyjnym (z ró¿nicami numeracyjnymi poszczególnych przepisów
korporacyjnych odnosz¹cych siê jednak do tej samej instytucji), wystarczy
operowaæ przyk³adami zaczerpniêtymi z jednego tylko z tych trzech rozporz¹dzeñ. Ka¿dy z tych przyk³adów, przyjmijmy tu za p³aszczyznê rozwa¿añ rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 19 stycznia 1993 r.  w sprawie postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoci
zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych, ma swoje odbicie w rozporz¹dzeniu
wymienionego ministra reguluj¹cym tê sam¹ kwestiê w odniesieniu do lekarzy, czy aptekarzy.
W¹tpliwoci pojawiaj¹ siê ju¿ w zestawieniu treci § 19, § 20 i § 28
rozporz¹dzenia. I tak: je¿eli rzecznik odpowiedzialnoci zawodowej wszczyna postêpowanie wyjaniaj¹ce dopiero wówczas kiedy uzyska³ w i a r y g o d n ¹ informacjê o przewinieniu, to dlaczego czas trwania postêpowania wyjaniaj¹cego nale¿y liczyæ od z a w i a d o m i e n i a rzecznika o
pope³nieniu zawiadomienia a nie od momentu, kiedy po zweryfikowaniu
materia³ów, które do niego wp³ynê³y, dopiero postanowi³ w s z c z ¹ æ
postêpowanie. Nasuwa siê równie¿ pytanie, dlaczego postêpowanie wyjaniaj¹ce w sprawie przewinienia zawodowego mo¿e byæ prowadzone o
miesi¹c d³u¿ej ani¿eli dochodzenie o wystêpek (zestawienie treci § 28 ust.
1 rozporz¹dzenia z art. 325 i § 1 zdanie pierwsze kpk). Je¿eli te¿ w postêpowaniu prowadzonym w trybie dochodzenia nie wymaga siê  stosownie do
treci art. 325g § 1 kpk  sporz¹dzenia postanowienia o przedstawieniu
zarzutów, poprzestaj¹c na powiadomieniu o ich treci wpisanego do protoko³u przes³uchania oraz nie wymaga siê wydania postanowienia o zamkniêciu dochodzenia (wyj¹wszy przypadek, ¿e podejrzany jest zatrzymany lub
tymczasowo aresztowany, co oczywicie nie dotyczy postêpowañ prowadzonych przez organy korporacyjne), to za ca³kowicie niezrozumia³e przyj¹æ nale¿y to, ¿e takiego uproszczenia procedury nie wprowadzono do rozporz¹dzenia. Odpowiednio bowiem do § 22 rozporz¹dzenia, pielêgniarce
lub po³o¿nej, której dotyczy postêpowanie, przed jej przes³uchaniem w tym
charakterze, nale¿y przedstawiæ najpierw pisemne postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
Obowi¹zek wydania postanowienia o zakoñczeniu postêpowania wyjaniaj¹cego i uprawnieniu osoby, której to postêpowanie dotyczy, oparto na
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treci § 24 rozporz¹dzenia (tu akurat zbie¿noæ numeracji przepisu we
wszystkich trzech przedmiotowych rozporz¹dzeniach) budzi istotne zastrze¿enia natury praworz¹dnociowej. Dla jasnoci wywodu przytoczê treæ
tego przepisu: Je¿eli nie zachodzi potrzeba uzupe³nienia postêpowania
wyjaniaj¹cego, rzecznik odpowiedzialnoci zawodowej wydaje postanowienie o jego zamkniêciu, o czym powiadamia pielêgniarkê lub po³o¿n¹,
której dotyczy postêpowanie, udostêpnia jej zebrane dowody oraz umo¿liwia z³o¿enie dodatkowych wyjanieñ i wniosków dowodowych, w terminie 14 dni od daty dorêczenia postanowienia. Zastanówmy siê wobec tego
nad treci¹ tego przepisu w zestawieniu z treci¹ art. 321 kpk w zw. z art.
325 a kpk. Norma kodeksowa stanowi, ¿e je¿eli istniej¹ podstawy do zamkniêcia postêpowania przygotowawczego, to podejrzanemu umo¿liwia siê
zaznajomienie z jego materia³ami; w terminie trzech dni od daty zaznajomienia ze wskazanymi materia³ami mo¿e on z³o¿yæ wniosek o uzupe³nienie postêpowania (§ 5). Gdy to nie nast¹pi, zostanie wydane postanowienie
o jego zamkniêciu (§ 6).
Logika przytoczonych przepisów jest oczywista. Prowadz¹cemu postêpowanie wydaje siê, ¿e zebra³ ju¿ wszystkie dowody w sprawie, by na ich
podstawie oskar¿yæ podejrzanego. Realizuj¹c zatem fundamentaln¹ zasadê
procesu, tj. obiektywizm przejawiaj¹cy siê tu w obowi¹zku badania i
uwzglêdniania okolicznoci przemawiaj¹cych tak¿e na korzyæ osoby podejrzanej, daje jej, jeszcze w toku postêpowania, szansê obrony, przez stworzenie mo¿liwoci wyczerpania przez ni¹ rodków dowodowych. Dopiero po
up³ywie okrelonego w ustawie czasu stosowne postanowienie zamyka postêpowanie przygotowawcze. Prowadz¹cy je dopiero teraz mo¿e przyst¹piæ
do aktu oskar¿enia i skierowaæ sprawê do s¹du. Treæ art. 321 kpk odnosi siê
oczywicie do organu profesjonalnego, jakim jest prokurator czy osoba prowadz¹ca postêpowanie przygotowawcze pod jego nadzorem.
Regu³y zamkniêcia postêpowania wyjaniaj¹cego w sprawach prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej s¹ inne i trudno
zrozumieæ, jakie znaczenie procesowe mo¿e mieæ wniosek o uzupe³nienie
postêpowania z³o¿ony po jego zamkniêciu. To nie kwestia innego terminu
reguluj¹cego tê czynnoæ. Problem w tym, ¿e z³o¿enie wniosków dowodowych po zamkniêciu postêpowania przygotowawczego, a przed rozpraw¹
przed s¹dem, nie mo¿e przecie¿ wywrzeæ ¿adnych, oczekiwanych przez
sk³adaj¹cego skutków procesowych. Pojawia siê tu, wynikaj¹ce z logiki
zdarzeñ pytanie: jak ma post¹piæ rzecznik odpowiedzialnoci zawodowej,
jeli po zamkniêciu przez niego postêpowania dodatkowe wyjanienia i
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wnioski dowodowe w owym terminie 14 dni zostan¹ z³o¿one? ¯adne z trzech
przedmiotowych rozporz¹dzeñ nie wskazuje stosownej drogi procesowej.
Gdyby za³o¿yæ, ¿e niezale¿nie od treci z³o¿onych w tym trybie wniosków
rzecznik przele je do s¹du w³aciwego dla swojej korporacji samorz¹dowej niejako obok wniosku o ukaranie, to materia³ ten, jako nieobjêty postêpowaniem, jest ca³kowicie nieprzydatny. Chyba ¿e s¹d, po zorientowaniu siê, i¿ materia³ mo¿e byæ pomocny w dojciu do prawdy materialnej
przeka¿e ca³oæ sprawy rzecznikowi odpowiedzialnoci zawodowej do uzupe³nienia postêpowania przygotowawczego.
Co zatem mo¿na zaproponowaæ rzecznikowi koñcz¹cemu postêpowanie
wyjaniaj¹ce? Otó¿ zanim w miejsce dotychczasowych, omawianych rozporz¹dzeñ zostan¹ wydane nowe, w pe³ni kompatybilne z ogólnymi regu³ami
postêpowania karnego, nale¿y stosowaæ takie istniej¹ce rozwi¹zania kodeksowe, które chroni³yby rzecznika przed zarzutem postêpowania sprzecznego
z prawem. Najpierw zatem odpowiednio do treci art. 321 kpk w zw. z art.
325a kpk zapoznanie osoby, której postêpowanie dotyczy, z zebranymi dowodami, sporz¹dzenie z tej czynnoci protoko³u, wyznaczenie terminu na
z³o¿enie dodatkowych wyjanieñ i wniosków dowodowych i dopiero wówczas, po wykonaniu ewentualnych dodatkowych czynnoci odpowiednio do
z³o¿onych wniosków, wydanie postanowienia o zamkniêciu postêpowania
wyjaniaj¹cego. Tylko takie usystematyzowanie dowodów pozwoli na zachowanie obiektywizmu wzglêdem zarzutów, a po potwierdzeniu ich zasadnoci  na wyst¹pienie z wnioskiem o ukaranie. Dotychczasowy brak w przepisach o postêpowaniu w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy,
aptekarzy, czy pielêgniarek i po³o¿nych rozwi¹zania zwalniaj¹cego, wzorem
treci art. 325g § 1 kpk, od obowi¹zku wydania postanowienia o zamkniêciu
dochodzenia, wymusza  ze wzglêdów praworz¹dnociowych  stosowanie
regu³ wynikaj¹cych z treci art. 321 kpk.
Nastêpnym krokiem procesowym rzecznika by³oby sporz¹dzenie wniosku o ukaranie. I znów siêgaj¹c do wzorów postêpowania karnego i potrzeby odformalizowania postêpowania korporacyjnego, nale¿a³oby domagaæ
siê, by wniosek o ukaranie w takim postêpowaniu, podobnie jak akt oskar¿enia sporz¹dzony w trybie art. 332 § 3 kpk, nie musia³ zawieraæ uzasadnienia. Dotychczasowe przepisy postêpowañ w sprawie odpowiedzialnoci
zawodowej nie przewiduj¹ takiego uproszczenia. Z osobistego dowiadczenia (kilka lat by³em konsultantem prawnym naczelnego rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych i Naczelnego S¹du PiP) wiem, na jakie trudnoci napotykaj¹ rzecznicy stoj¹cy
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przed obowi¹zkiem formu³owania uzasadnieñ do wydawanych przez siebie decyzji. Dotyczy to zarówno uzasadnieñ do postanowieñ o przedstawieniu zarzutów, jak i uzasadnieñ do wniosków o ukaranie. Sugerowa³bym
w obydwu tych czynnociach procesowych ograniczenie obowi¹zku rzecznika do dok³adnego okrelenia zarzucanego przewinienia zawodowego ze
wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okolicznoci jego pope³nienia oraz
skutków z niego wynikaj¹cych.
Choæ wszystkie trzy rozporz¹dzenia wskazuj¹ na mo¿liwoæ z³o¿enia
za¿alenia, to ¿adne nie okrela terminu tego rodka odwo³awczego. Mówi
siê tylko, i¿ rzecznikowi odpowiedzialnoci zawodowej i osobie obwinionej przys³uguje prawo odwo³ania od orzeczeñ i postanowieñ koñcz¹cych
postêpowanie w pierwszej instancji w terminie 14 dni od daty dorêczenia
orzeczenia lub postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwo³ania. Wskazuje to na zamierzone, choæ trudno
wyt³umaczalne, odstêpstwo od ogólnego standardu instytucji za¿alenia, w
której przyjêto termin tygodniowy. Taki w³anie jest zawarty w trzech podstawowych obszarach postêpowania prawnego, a to: art. 460 kpk, cywilnego  art. 394 § 2 kpc i administracyjnego  art. 141 § 2 kpa.
Wszystkie trzy omawiane rozporz¹dzenia nie by³yby mo¿e tak kulej¹ce
w swoich rozwi¹zaniach prawnych, gdyby bez zarzutu pod tym wzglêdem
by³y ustawy, dla których owe rozporz¹dzenia s¹ aktami wykonawczymi. Niew¹tpliwie te trzy korporacje zawodowe, a wiêc lekarzy, aptekarzy oraz pielêgniarek i po³o¿nych s¹ tymi trzema filarami, na których opiera siê s³u¿ba
zdrowia. Z niezrozumia³ych powodów i w oczywistej sprzecznoci z treci¹
art. 32 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, ustawodawca, na p³aszczynie odpowiedzialnoci zawodowej tych grup przed w³aciwymi dla nich s¹dami
korporacyjnymi, zró¿nicowa³ je pod wzglêdem ich prawa do obrony. I tak:
Obwiniony lekarz stosownie do art. 53 ustawy o izbach lekarskich ...
mo¿e przybraæ w postêpowaniu dotycz¹cym odpowiedzialnoci zawodowej obroñców sporód lekarzy lub adwokatów
Obwiniony aptekarz, zgodnie z treci¹ art. 58 ustawy o izbach aptekarskich ... mo¿e przybraæ w postêpowaniu dotycz¹cym odpowiedzialnoci
zawodowej obroñców sporód cz³onków izby aptekarskiej lub adwokatów.
A wiêc ju¿ nie sporód wszystkich reprezentuj¹cych ten zawód lecz tylko z
krêgu cz³onków izby.
Obwiniona pielêgniarka lub po³o¿na natomiast, wed³ug art. 50 ustawy o
samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych ... mo¿e przybraæ w postêpowaniu
w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej obroñców.
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Przyj¹æ nale¿y, ¿e gdyby obwiniona jednak przybra³a sobie zawodowego obroñcê w rozumieniu art. 82 kpk, to zapewne przez s¹d pielêgniarek
i po³o¿nych zosta³by on do obrony dopuszczony, niemniej jednak ten przyk³ad wskazuje jak nieprecyzyjnie by³y opracowywane akty prawne odnosz¹ce siê do samorz¹dowych uprawnieñ korporacji zawodowych s³u¿by
zdrowia.
Na zasadzie ceterum censeo ponownie wrócê do propozycji, z któr¹
11
wystêpowa³em ju¿ kiedy na ³amach Rzeczpospolitej . Otó¿ egzekwowanie odpowiedzialnoci zawodowej przez s¹dy korporacyjne opiera siê
na podstawowych zasadach prawa karnego materialnego i formalnego.
Nale¿y przyj¹æ zatem, ¿e nie ma formalnoprawnych przeszkód, by takie
nowe instytucje prawa karnego procesowego jak mediacja, dobrowolne
poddanie siê karze czy ugoda z s¹dem wesz³y równie¿ do instrumentów
oddzia³ywania rzeczników odpowiedzialnoci zawodowej oraz s¹dów bêd¹cych organami izb samorz¹dowych. Sugestia taka nie jest sprzeczna z
delegacj¹ zawart¹ w ka¿dej z ustaw dotycz¹cych trzech wymienionych korporacji, i¿ w sprawach nie uregulowanych w tych aktach prawnych do postêpowania w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej stosuje siê odpowiednio przepisy kpk.
Podsumowuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e treæ art. 6 europejskiej konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (prawo do niezawis³ego i bezstronnego s¹du) nie ogranicza siê do oddzia³ywania jedynie w sferze funkcjonowania s¹dów pañstwowych. Pojêcie praworz¹dnoæ nie podlega stopniowaniu. Ma ono takie samo naczelne znaczenie
w postêpowaniu przed samorz¹dowymi organami wymiaru sprawiedliwoci, jak w s¹dach profesjonalnych. St¹d koniecznoæ spiesznego uporz¹dkowania przepisów dotycz¹cych odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy, aptekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych zawartych zarówno w dotycz¹cych tych grup zawodowych ustawach o ich samorz¹dzie, jak te¿ w
rozporz¹dzeniach kierownika resortu s³u¿by zdrowia bêd¹cych do wskazanych ustaw aktami wykonawczymi.

11

Jak w przypisie 5.
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Nowozelandzki model odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przy leczeniu

I. Wprowadzenie
Przyjêcie odpowiedzialnoci bez winy (no fault) za szkody medyczne
nast¹pi³o w zwi¹zku ze zmianami, jakie dokonywa³y siê w Nowej Zelandii
od pocz¹tku lat 60-tych XX w. w prawie kompensacji szkód na osobie,
których poszkodowany dozna³ w nastêpstwie wypadku (tzw. accident com1
pensation law).
Przewlek³oæ i niepewny rezultat procesów odszkodowawczych oraz
niski poziom wiadczeñ otrzymywanych w ramach systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych doprowadzi³y do tego, ¿e coraz wiêkszego znaczenia zaczê³a
nabieraæ koncepcja utworzenia wszechstronnego i ogólnego modelu kompensacji, w ramach którego wyrównaniu podlegaæ mia³y wszelkie postaci
2
szkód poniesionych w wyniku wypadków. Zmianom przychylne by³y zarówno rodowiska medyczne, prawnicze, jak i gospodarcze; re¿im no fault
postrzegano bowiem jako system, który umo¿liwia³ poszerzenie zakresu
istniej¹cych mechanizmów kompensacji szkód w ramach szeroko rozwiniêtego systemu opieki spo³ecznej.3
1

Wiêcej na temat przemian w systemie prawa kompensacji szkód w Nowej Zelandii zob. J. Holyoak
Accident Compensation in New Zealand Today [w:] Accident Compensation after Pearson, red. C.J. Bourn, J.H.
Holyoak, London 1979, s. 181
2
Na temat innych ni¿ kryzys przyczyn podjêcia dzia³añ w kierunku reformy compensation law, zob. S. A.
McLean Can No-Fault Analysis Ease the Problems of Medical Injury Litigation? Compensation for Damage,
red. S. A. McLean, Aldershot 1993, s. 75 i n.
3
W tym znaczeniu nowy program kompensacji bez winy stanowiæ mia³ komponent systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych w zakresie wyrównania szkód na osobie. Tak S. A. McLean Can No-Fault , s. 77, J. Holyoak
Accident ..., s. 181
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Podstaw¹ przyjêtych rozwi¹zañ by³ opracowany w 1967 r. Raport Królewskiej Komisji do Spraw Reformy Systemu Wynagradzania Szkód na
Osobie (Royal Commisssion of Inquiry on Compensation for Personal In4
jury). Zgodnie z jego treci¹, przysz³y powszechny model no fault dla szkód
doznanych w wyniku wypadków mia³ funkcjonowaæ w oparciu o piêæ podstawowych zasad: zbiorowej odpowiedzialnoci (community responsibility), powszechnego dostêpu (comprehensive entitlement), wyp³aty odszkodowañ w rzeczywistej wysokoci, tak¿e w zakresie wyrównania szkód niemaj¹tkowych (real compensation), pe³nego wynagrodzenia strat poniesionych w zwi¹zku z wyrz¹dzeniem szkody (complete rehabilitation) oraz zasady administrowania systemem w sposób wydajny i efektywny (administrative efficiency). W toku prac legislacyjnych podkrelono tak¿e koniecznoæ wyposa¿enia alternatywnego systemu kompensacji w elementy pre5
wencji szczególnej i ogólnej (accident prevention and deterrence).
Nowozelandzki model odpowiedzialnoci bez winy powo³any zosta³
ustaw¹ z 1972 r. o Wynagradzaniu Szkód z Wypadków (Accident Compensation Act 1), która wesz³a w ¿ycie 1.IV.1974 r. Wypadki medyczne w³¹czono jednak do przedmiotowego zakresu regulacji dopiero w 1982 r., po
uzupe³nieniu pierwotnej wersji ustawy o przepisy § 2 (1)(a)(ii) (Accident
Compensation Act 2). Utworzony w ten sposób model kompensacji funkcjonowa³ w oparciu o system ubezpieczeñ obowi¹zkowych (m. in. posiada6
czy pojazdów mechanicznych oraz pracodawców).
Do zasadniczych zmian w zakresie przyjêtych rozwi¹zañ strukturalnych
(a co za tym idzie  tak¿e materialno  prawnych) dosz³o dopiero w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy z 1992 r. (Accident Rehabilitation and Compensa7
tion Insurance Act). Nowe przepisy przewidywa³y powo³anie trzech samodzielnych, odrêbnych funduszy wynagradzania szkód z wypadków, któ4
Komisjê, zwan¹ w skrócie (od nazwiska jej przewodnicz¹cego) Komisj¹ Woodhousea, powo³ano w celu
zaprojektowania nowych rozwi¹zañ w przedmiocie kompensacji szkód wyrz¹dzonych w zwi¹zku z zatrudnieniem. W toku prac Komisja wykroczy³a poza zakres przyznanych jej kompetencji i zaproponowa³a utworzenie
wszechstronnego modelu, obejmuj¹cego wszelkie kategorie szkód z wypadków, nie tylko tzw. pracowniczych.
Wiêcej na ten temat zob. W.V. Rogers, Winfield and Jolowicz on Tort, London 1989, s. 34
5
W.V. Rogers Winfield , s. 34
6
R.A. Epstein Cases and Materials on Torts, New York 2000, s. 1018
7
W 1992 r. zrezygnowano z koncepcji oparcia re¿imu no fault na obowi¹zkowym ubezpieczeniu i powo³ano 3 samodzielne (wyodrêbnione w oparciu o kryterium podmiotowe) fundusze kompensacji szkód z wypadków: pracodawców, posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dodatkowy fundusz wyrównania uszczerbków
osobom niezatrudnionym. Pocz¹tek funduszom da³y rodki zgromadzone w ramach dotychczasowych ubezpieczeñ obowi¹zkowych. R.A. Epstein Cases , s. 1019
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rym pocz¹tek da³y rodki pochodz¹ce z zasobów zgromadzonych w ramach
8
dotychczasowych ubezpieczeñ obowi¹zkowych.

II. Charakter i istota nowozelandzkiego systemu
kompensacji szkód bez winy
O charakterze i istocie nowozelandzkiego systemu odpowiedzialnoci
bez winy w ujêciu prawno-materialnym decydowa³ przede wszystkim przedmiotowy zakres kompensacji.
Zgodnie z uregulowaniami Accident Rehabilitation and Compensation
Insurance Act, w systemie no fault wyrównaniu podlegaæ mog³y szkody na
osobie (w postaci uszkodzenia cia³a oraz rozstroju zdrowia psychicznego),
których poszkodowany dozna³ w wyniku wypadku (personal injury by accident).
Ustawow¹ definicj¹ wypadku (accident) objête zosta³y wszelkie zdarzenia wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, o charakterze nag³ym i jednoczenie nieoczekiwanym dla poszkodowanego.9 W orzecznictwie ugruntowa³
siê pogl¹d, zgodnie z którym o kwalifikacji okrelonego zdarzenia do ustawowej kategorii wypadków decydowa³y przede wszystkim kryteria subiektywne, tzn. indywidualne odczucia poszkodowanego, nie za obiektywny
10
punkt widzenia zewnêtrznego obserwatora.
Poniewa¿ roszczenia odszkodowawcze przys³ugiwa³y uprawnionemu z
mocy prawa (ex lege), doznana szkoda podlega³a wynagrodzeniu w ka¿dym przypadku, gdy poszkodowany wykaza³ wyst¹pienie niezbêdnych ustawowych przes³anek kompensacji (tj. uszczerbku i jego powi¹zañ kauzal11
nych z wypadkiem). Nie by³o natomiast konieczne, by szkoda na osobie
8

Funduszami tymi, wyodrêbnionymi w oparciu o kryteria podmiotowe, by³y: fundusz kompensacji szkód
wyrz¹dzonych przez pracodawców, posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz fundusz utworzony dla wyrównania uszczerbków wyrz¹dzonych osobom niezatrudnionym. Ibidem.
9
G. Howells New Zealands Accident Compensation Approach to Product Liability [w:] Comparative
Product Liability red. G. Howells, Dartmouth  Aldershot  Sydney 1993, s. 293
10
Dla przyjêcia tego pogl¹du donios³e znaczenie mia³o precedensowe rozstrzygniêcie w sprawie Auckland
Hospital Board vs G. z 1974 r. S¹d Najwy¿szy Nowej Zelandii przyzna³ w nim prawo do odszkodowania w
systemie no fault pacjentce, zgwa³conej przez jednego z pracowników szpitala, w którym by³a hospitalizowana.
Zdaniem s¹du, wyrównanie szkody uzasadnia³ ju¿ sam fakt, ¿e z punktu widzenia ofiary, uszczerbek powsta³ w
wyniku wypadku. Podobnie orzeczenie w sprawie Wallton vs Accident Compensation Corporation (ACC) z
1980 r. R.A. Epstein Cases , s. 1025
11
The Macfarlane Trust and No  Fault Compensation, Research Note for the Health and Community Care
Committee of the Scottish Parliament, RN 01/80, 3.IX.2001, s. 3
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stanowi³a rezultat zmaterializowania siê okrelonego rodzaju ryzyka. Model nowozelandzki nie funkcjonowa³ bowiem w oparciu o mechanizmy
charakterystyczne dla cywilno-prawnej instytucji ubezpieczeñ (jak to mia³o miejsce m. in. w przypadku szwedzkiego NFPI), lecz stanowi³, jak ju¿
wspomniano  istotny sk³adnik systemu ubezpieczeñ spo³ecznych w ten
12
sposób, ¿e stanowi³ istotny jego element.
W p³aszczynie przyjêtych rozwi¹zañ strukturalnych, specyfika systemu nowozelandzkiego wyra¿a³a siê tym, ¿e przyj¹³ on postaæ tzw. czyste13
go modelu kompensacji. Oznacza³o to, ¿e w zakresie objêtym regulacj¹
Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act wy³¹czona by³a
mo¿liwoæ s¹dowego dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych, a tradycyjne regu³y odpowiedzialnoci za szkodê na osobie mog³y znaleæ zastosowanie jedynie w odniesieniu do uszczerbków, które ze swej natury nie
14
kwalifikowa³y siê do wynagrodzenia w systemie no fault.
W praktyce jednak zasada rozdzia³u nie by³a rygorystycznie przestrzegana, a s¹dy coraz czêciej od niej odchodzi³y, zw³aszcza w przypadkach
szkód w postaci rozstroju zdrowia psychicznego. W precedensowym orzeczeniu w sprawie Queenstown Lakes District Council vs Palmer z 1999 r.
S¹d Apelacyjny Nowej Zelandii uzna³, i¿ Rozdzia³ 14 (I) ustawy (po nowe15
lizacji z 1992 r.) nie wyklucza³ s¹dowych procesów odszkodowawczych.
Ustanowienie czystego modelu kompensacji z jednej strony, z drugiej
za  potrzeba jak najpe³niejszej realizacji zasady repartycyjnej (zbiorowej) odpowiedzialnoci wszystkich podmiotów nara¿onych na doznanie
szkody w wyniku wypadku, poci¹gnê³o za sob¹ koniecznoæ przyjêcia szczególnych zasad finansowania systemu.
Ustawa z 1992 r. nada³a nowozelandzkiemu systemowi no fault charakter centralnie finansowanego modelu kompensacji, w którym rodki przeznaczone na wyp³atê odszkodowañ oraz administracyjne koszty dzia³ania
12

Powi¹zania te uwydatni³a zreszt¹ nowa nazwa ustawy z 1992 r.  Accident Compensation and Rehabilitation Insurance Act.
13
P. Cane Atyiahs Accident Compensation and the Law, London  Dublin  Edinburgh 1993, s. 416.
14
Dotyczy³o to m. in. roszczeñ z tytu³u tzw. nawi¹zek (exemplary damages), je¿eli mo¿liwoæ ich dochodzenia wynika³a z przepisów szczególnych oraz tzw. odszkodowañ karnych (punitive damages). Poza tym droga
s¹dowa by³a dopuszczalna tak¿e wówczas, gdy do nieumylnego wyrz¹dzenia szkody (unintentional wrongdoing) dosz³o w zwi¹zku z dzia³aniem lub zaniechaniem osoby, na której w stosunku do poszkodowanego ci¹¿y³
obowi¹zek nale¿ytej starannoci. C.M. Flood Prospects for New Zealands Reformed Health System, Health Law
Journal 1996, nr 4, s. 89 i n.
15
[1 NZ LR 54]. Zob. N. Mullany Accidents and Actions for Damage to the Mind  Kiwi Style, Law
Quarterly Review 1999, nr 115, s. 597
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pochodzi³y w przewa¿aj¹cej mierze ze róde³ publicznych (podatków), a
dodatkowo (m. in. w przypadku szkód doznanych w wyniku wypadków
medycznych)  z kwot uiszczanych corocznie w sta³ej wysokoci przez
16
wszystkich lekarzy wykonuj¹cych praktykê w Nowej Zelandii. Gromadzeniem rodków i zarz¹dzaniem nimi zajmowa³ siê Pañstwowy Fundusz
Wynagradzania Szkód z Wypadków (Accident Compensation Account).

III. Medical misadventure jako zasadnicza
przes³anka wynagrodzenia szkody
Zgodnie z uregulowaniami Accident Compensation Act 2 z 1982 r. do
kategorii szkód medycznych spowodowanych wypadkiem nale¿a³y wszelkie postaci uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia psychicznego, których
poszkodowany dozna³ w zwi¹zku z udzieleniem wiadczeñ z zakresu pierwszej pomocy medycznej, leczenia szpitalnego (w³¹cznie z opiek¹ pielêgniar17
sk¹), przeprowadzania operacji oraz zabiegów dentystycznych.
W praktyce wykazanie tej postaci uszczerbku nie przysparza³o ofiarom
wypadków wiêkszych trudnoci. Problemy pojawia³y siê natomiast w zwi¹zku z dowodzeniem powi¹zañ kauzalnych miêdzy szkod¹ a zdarzeniem
sprawczym (proof of causation).
Pomimo i¿ nowozelandzki system common law nie wymaga³ w tym zakresie pewnoci, a jedynie ustalenia prawdopodobieñstwa wy¿szego ni¿ 51
% (tzw. rule of balancing of probabilities), w celu polepszenia sytuacji poszkodowanego przyjêto regu³ê, zgodnie z któr¹ o istnieniu zwi¹zku przyczynowego w konkretnym przypadku przes¹dzaæ mia³ sam fakt powstania
szkody. Wnikliwej analizy sekwencji zdarzeñ nale¿a³o dokonaæ jedynie
wówczas, gdy brak by³o pewnoci, ¿e do uszczerbku dosz³o w nastêpstwie
mo¿liwej do zidentyfikowania przyczyny zewnêtrznej.18
Zgodnie z za³o¿eniem legislatora, szeroka i niejednoznaczna definicja
wypadku umo¿liwia³a interpretacjê tego pojêcia w taki sposób, by zapada16

Ze wzglêdu na bezp³atny charakter opieki medycznej w sektorze publicznym, kwoty pochodz¹ce od
lekarzy prywatnych by³y stosunkowo wy¿sze (np. w 1993 r. ich rednia wysokoæ stanowi³a równowartoæ 150
funtów brytyjskich). rodki te zasilaæ mia³y fundusz, z którego pokrywano wszelkie wydatki administracyjne
zwi¹zane z dochodzeniem roszczeñ odszkodowawczych. Zob. C.M. Flood Prospects for..., s. 89
17
W praktyce nowelizacja (która wesz³a w ¿ycie w 1983 r.) polega³a na uzupe³nieniu ustawy z 1974 r. o
przepisy § 2 (1)(a)(ii). A. Merry, A. Mc Call Smith Errors, Medicine and the Law, Cambridge 2001, s. 211
18
J. Healy Medical Negligence: Common Law Perspectives, London 1999, s. 138
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j¹ce w konkretnych przypadkach rozstrzygniêcia by³y jak najbardziej korzystne z punktu widzenia potrzeb poszkodowanego. Jednoczenie mia³y
one stanowiæ cenne ród³o informacji w systemie prawa opartego na precedensach (common law). Praktyka pokaza³a jednak, ¿e celu tego nie uda³o
siê osi¹gn¹æ, a wypadki medyczne sta³y siê t¹ sporód przyczyn szkód, z
19
któr¹ wi¹za³o siê najwiêcej problemów natury interpretacyjnej.
Powa¿ne w¹tpliwoci pojawia³y siê m. in. na tle uszczerbków, których
poszkodowany dozna³ z powodu braku wykazania gotowoci do podjêcia
leczenia. W takich przypadkach przyjmowano, ¿e szkoda nie by³a spowodowana wypadkiem, lecz pierwotn¹ chorob¹ pacjenta i nie mog³a podlegaæ
20
kompensacji w systemie no fault.
Istotne zmiany w zakresie regulacji dotycz¹cych wynagrodzenia szkód
medycznych nast¹pi³y w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie ustawy z 1992 r. (Ac21
cident Compensation and Rehabilitation Insurance Act).
W ramach ogólnej kategorii wypadku (accident) wyodrêbniono wówczas szczególny rodzaj zdarzeñ sprawczych w postaci tzw. niepowodzeñ
leczniczych (medical misadventure). Dochodzi³o do nich wówczas, gdy
pacjent dozna³ uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia w zwi¹zku z udzielaniem mu wiadczeñ z zakresu opieki medycznej, je¿eli jednoczenie szkodê
spowodowa³ nieoczekiwany, niezamierzony lub niemo¿liwy do przewidzenia b³¹d w sztuce lekarskiej (medical error) lub inne zdarzenie nale¿¹ce do
22
kategorii nieszczêliwych przypadków medycznych (medical mishap).
Wed³ug przepisów ustawy, b³êdem w sztuce by³o uchybienie powszechnie przyjêtym standardom opieki lekarskiej i wiedzy medycznej (standard
of care and skill), zgodnie z którymi w okolicznociach konkretnego przypadku powinien postêpowaæ lekarz  specjalista w okrelonej dziedzinie,
19

Pojawi³o siê bowiem pytanie czy w zakresie szkód doznanych przy leczeniu w ogóle mo¿na by³o mówiæ
o wypadku, skoro ryzyko ich wyst¹pienia stanowi³o immanentn¹ cechê procesu leczenia. Zob. Ch. J. Lewis No 
fault Compensation: Is It Really the Answer?, Law Society Guardian Gazette 1998, nr 29, s. 27
20
Wy³¹czenie z zakresu kompensacji szkód wywo³anych pierwotn¹ chorob¹ (initial illness) ju¿ od lat 80.
XX w. by³o przedmiotem surowej krytyki, gdy¿ - zdaniem doktryny - prowadzi³o do nies³usznego zró¿nicowania
pozycji poszkodowanych. W zwi¹zku z tym pojawi³ siê rz¹dowy projekt zwiêkszenia bud¿etu re¿imu no fault i
objêcia jego zakresem tak¿e chorób oraz innych form niezdolnoci (all forms of incapacity). Zob. A. Merry, A.
McCall Smith Errors s. 226
21
Nowelizacjê uznano za konieczn¹ przede wszystkim ze wzglêdu na wywo³an¹ kryzysem finansowym
potrzebê ograniczenia wydatków re¿imu no fault i zapewnienia mu stabilnoci finansowej na dalsze lata funkcjonowania. Ibidem.
22
O wypadku medycznym nie mo¿na by³o zatem mówiæ w sytuacji, gdy ujemne skutki okrelonej metody
leczniczej mieci³y siê w granicach nastêpstw objêtych ryzykiem w³asnym pacjenta i tych niepowodzeñ, które w
konkretnym przypadku mog³y towarzyszyæ zastosowaniu nawet najtrafniej wybranym procedurom medycznym. Por. The Macfarlane..., s. 5.
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posiadaj¹cy uprawnienia do wykonywania zawodu (registered and licen23
sed physician).
W odró¿nieniu od jednolitego pojêcia b³êdu medycznego, medical mishap stanowi³o kategoriê zbiorcz¹, obejmuj¹c¹ te wszystkie niepomylne
konsekwencje dzia³añ medycznych, których pacjent dozna³ w zwi¹zku
z wyst¹pieniem zdarzenia o charakterze nieoczekiwanym (incidental).
Ustawa wymaga³a, by skutki te by³y rzadkie (rare) i jednoczenie ciê¿kie
24
(severe).
Zgodnie z treci¹ przepisów Rozdzia³u 13 §1 ustawy Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act, niepomylne nastêpstwa leczenia mia³y postaæ rzadkich w sytuacji, gdy wystêpowa³y w mniej ni¿ 1 %
przypadków, a w wietle wiedzy medycznej nie da³o siê uznaæ ani za typowe (known and typical), ani za normalne (ordinary). Dla zilustrowania  w
orzeczeniu Viggars vs Accident Compensation Corporation (ACC) z 1986
r., S¹d Najwy¿szy Nowej Zelandii przyj¹³, ¿e wstrz¹s doznany przez pacjenta w zwi¹zku z przeprowadzaniem badania arteriograficznego têtnicy
g³ównej nie stanowi³ szkody medycznej podlegaj¹cej wynagrodzeniu w re¿imie no fault, gdy¿ mo¿na go by³o potraktowaæ za normalne nastêpstwo
25
interwencji lekarza.
W judykaturze ugruntowa³ siê jednak pogl¹d, zgodnie z którym szkoda
doznana w wyniku wypadku mog³a podlegaæ wynagrodzeniu nawet wówczas, gdy statystycznie pojawia³a siê w wiêcej ni¿ 1 na 100 przypadków.
Mia³o to miejsce wówczas, gdy pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy), przed podjêciem leczenia zosta³ nale¿ycie poinformowany o dodatkowych ryzykach, jakie nios³a za sob¹ okrelona metoda terapii. W prece26
densowym orzeczeniu Auckland Hospital Board vs ACC z 1976 r. , S¹d
Najwy¿szy Nowej Zelandii stwierdzi³, ¿e przewidywane nastêpstwo operacji, pomimo i¿ stanowi³o materializacjê ma³o znanego ryzyka (small known
risk), mia³o postaæ wypadku medycznego, a poszkodowanemu przys³ugiwa³o prawo do odszkodowania w systemie no fault. Zasadê tê rozszerzono
27
nastêpnie na inne ni¿ operacja postaci interwencji medycznej.
23

Pojêcie b³êdu w sztuce lekarskiej stopniowo ulega³o stopniowemu doprecyzowywaniu w orzecznictwie
trybuna³ów rozstrzygaj¹cych w oparciu o regu³y odpowiedzialnoci bez winy. Np. w orzeczeniu ACC z 1992 r.
[RSNZ 5 (1)] za medical error uznano uchybienie standardom starannoci i umiejêtnoci, których w okrelonych
okolicznociach nale¿a³o oczekiwaæ od uprawnionego specjalisty z zakresu opieki medycznej. Ibidem.
24
S. A. McLean Can No-Fault , s. 82
25
6 NZ AR 235
26
1NZ LR 683
27
R.A. Epstein Cases , s. 1026
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Do niepomylnych skutków leczenia o charakterze ciê¿kim ustawa z
1992 r. zakwalifikowa³a natomiast przypadki miertelne (fatal cases) oraz
te, które powodowa³y fizyczn¹ lub psychiczn¹ niezdolnoæ poszkodowanego (disability) trwaj¹c¹ ponad 28 dni albo wymaga³y co najmniej 14 dni
28
hospitalizacji.
W doktrynie pojawi³y siê opinie, ¿e przyjêta w 1992 r. legalna definicja
wypadku medycznego doprowadzi³a do przywrócenia pewnych elementów
charakterystycznych dla koncepcji winy, od której ustawodawca chcia³ przecie¿ odejæ w p³aszczynie odpowiedzialnoci za szkody z wypadków medycznych. Krytyka nowego systemu dotyczy³a przede wszystkim oparcia
trzonu pojêcia medical misadventure na koncepcjach standardów wiedzy i
opieki lekarskiej.29
Przedmiotowy zakres kompensacji re¿imu no fault nadal jednak pozostawa³ szerszy ni¿ ten, który przewidywa³y tradycyjne regu³y odpowiedzial30
noci opartej na winie. W orzecznictwie przyjmowano, ¿e zakresem objête nim by³y szkody wynikaj¹ce z podjêcia niew³aciwych dzia³añ, które (w
przypadku okrelonych schorzeñ) mog³y wynikaæ zarówno z niedbalstwa,
b³êdów medycznych, jak i innych przyczyn (np. wadliwoci sprzêtu medycznego), je¿eli tylko prowadzi³y do ujemnych dla pacjenta konsekwencji, których nie da³o siê unikn¹æ. Jednoczenie wszystkie przypadki, które
przed wejciem w ¿ycie Accident Compensation Act podlega³y kwalifikacji
w ramach common law jako szkody wyrz¹dzone brakiem nale¿ytej starannoci, stawa³y siê automatyczne wypadkami medycznymi i uprawnia³y poszkodowanego do dochodzenia roszczeñ w re¿imie no fault.31
W ten sposób w systemie nowozelandzkim wynagrodzeniu podlegaæ
mog³y równie¿ szkody wyrz¹dzone przez leki, je¿eli tylko zdarzenie sprawcze prowadz¹ce do powstania uszczerbku mieci³o siê w ramach ustawo28

Okres niedyspozycji krótszy ni¿ 14 lub 28 dni móg³ uzasadniaæ wyrównanie szkody wy³¹cznie w sytuacji, gdy ofiara medical mishap, pozbawiona prawa do odszkodowania w oparciu o re¿im no fault, by³aby uprawniona do otrzymania tzw. zasi³ku na usamodzielnienie (independence allowance), przyznawanego w ramach
systemu ubezpieczeñ spo³ecznych z tytu³u niezdolnoci do pracy (general disability scheme). S. A. McLean Can
No-Fault , s. 83
29
Skutek taki nie nast¹pi³ natomiast pozosta³ych p³aszczyznach odpowiedzialnoci no fault. Powody, dla
których wypadkom medycznym nadano szczególn¹ rangê, nie zosta³y wyjanione w sposób dostatecznie przejrzysty. Zdaniem wiêkszoci przedstawicieli doktryny, rozwi¹zanie to by³o konieczne, gdy¿ alternatywne sposoby poci¹gania do odpowiedzialnoci (za domniemane niedbalstwo - alleged negligence) podmiotów wiadcz¹cych us³ugi medyczne, nie spe³nia³y nale¿ycie swojej roli w braku prawa do s¹dowego dochodzenia roszczeñ
odszkodowawczych. A. Merry, A. Mc Call Smith Errors , s. 226
30
J. Healy Medical , s. 236
31
Orzeczenie w precedensowej sprawie Green vs Mattheson z 1989 r. [3 NZ LR 564]
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wej kategorii medical misadventure, a istota i rozmiary doznanych efektów
ubocznych wykracza³y poza prognozy lekarza uzasadnione w wietle wiedzy medycznej i dowiadczenia zawodowego. Dla przyk³adu  odszkodowanie przyznawano w sytuacjach, gdy przewidziane przez lekarza (i nale¿ycie zakomunikowane pacjentowi) komplikacje podjêcia okrelonych czynnoci medycznych pojawi³y siê w zwi¹zku z koniecznoci¹ podania chore32
mu zwiêkszonej dawki leku.
1. Szkody wy³¹czone spod kompensacji
W p³aszczynie szkód wyrz¹dzonych przy leczeniu, nowozelandzki re¿im odpowiedzialnoci bez winy w kszta³cie nadanym ustaw¹ z 1992 r.,
przewiduje dwie zasadnicze kategorie wy³¹czeñ.
Do pierwszej z nich nale¿¹ tzw. wy³¹czenia ogólne, dotycz¹ce wszelkich
wypadków, nie tylko ich szczególnej postaci (medical misadventure). Zgodnie z uregulowaniami Accident Rehabilitation and Compensation Insurance
Act, w re¿imie no fault wynagrodzeniu nie podlegaj¹ szkody wynikaj¹ce z
pierwotnej choroby pacjenta, w tym w szczególnoci nastêpstwa schorzeñ
wrodzonych (initial diseases), szkody w postaci zaka¿eñ (infections) oraz
33
szkody stanowi¹ce nastêpstwa procesu starzenia (aging process) .
Druga grupa wy³¹czeñ obejmuje szkody doznane w zwi¹zku z uczestnictwem w eksperymentach medycznych oraz te, do których dosz³o w wyniku
poddania siê zabiegom leczniczym wy³¹cznie w celach naukowych, na które
34
pacjent wyrazi³ zgodê. Przyjêcie takich rozwi¹zañ wydaje siê w pe³ni uzasadnione. Wyniki eksperymentów pozostaj¹ bowiem, co do zasady, nieznane, a co za tym idzie  niespodziewane. Je¿eli za chodzi o tzw. próby kliniczne, trudno w ich przypadku mówiæ o wypadku, skoro istotê tego typu przed35
siêwziêæ stanowi za³o¿enie, ¿e okrelone ryzyko mo¿e siê zmaterializowaæ .
Ponadto, z samej istoty rozwi¹zañ przyjêtych w Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act wynika³o, ¿e nowozelandzki re¿im
odpowiedzialnoci bez winy przewiduje wynagrodzenie wy³¹cznie tych
uszczerbków wyrz¹dzonych przy leczeniu, których poszkodowany dozna³
w wyniku wypadku.
32

Orzeczenie ACC w sprawie Re Stopford z 1984 r. [NZ ACR 783].
Wynagrodzenie tej postaci szkód zapewnia³ szeroko rozwiniêty system opieki spo³ecznej; otrzymywane
w jego ramach wiadczenia kszta³towa³y siê jednak, co do zasady, na ni¿szym poziomie ni¿ ten, który przewidywa³ system no fault. G. Williams, B.A. Hepple Foundation of the Law of Torts, London 1976, s. 162
34
J. Healy Medical , s. 237
35
Ch. Lewis No Fault , s. 27
33
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Poza zakresem kompensacji pozostawa³y zatem szkody powstaj¹ce w
wyniku innych ni¿ medical misadventure zdarzeñ, np. uszkodzenia cia³a
lub rozstroju zdrowia psychicznego spowodowane wadliw¹ diagnoz¹, brakiem zgody na podjêcie dzia³añ leczniczych (jeli pacjent zosta³ nale¿ycie
poinformowany o ewentualnych skutkach ubocznych, a lekarzowi nie da
siê przypisaæ w tym zakresie braku nale¿ytej starannoci), etc.
W judykaturze utrwali³ siê równie¿ pogl¹d, zgodnie z którym odszkodowanie nie przys³uguje siê w sytuacji, gdy sprawc¹ szkody by³ sam poszkodowany, który wywo³a³ wypadek umylnie (intentionally) lub w sposób zamierzony (willfully). W orzeczeniu w sprawie Wallton vs Accident
Compensation Corporation (ACC) z 1980 r., S¹d Najwy¿szy Nowej Zelandii stwierdzi³, ¿e wypadkami stanowi¹cymi kategoriê sprawcz¹ szkód na
osobie mog³y byæ jedynie zdarzenia nie objête zamiarem poszkodowanego
oraz te, na których zajcie ofiara mia³a wprawdzie bezporedni wp³yw, ale
36
nie stanowi³y one celu jej dzia³añ.

IV. Dochodzenie odszkodowania z tytu³u
wyrz¹dzenia szkód medycznych
1. Uwagi ogólne
Dochodzenie odszkodowania z tytu³u wyrz¹dzenia uszczerbków medycznych nastêpowa³o w oparciu o przewidziane w Accident Rehabilitation and Compesation Insurance Act procedury kompensacji, jednakowe
dla wszystkich postaci szkód z wypadków (lege non distinguende). Forma
odszkodowañ oraz ich wysokoæ co do zasady nie odbiegaj¹ od ogólnych
uregulowañ ustawy. Ró¿nice, jeli siê pojawia³y, by³y stosunkowo niewielkie i nie dotyczy³y kwestii zasadniczych.
Sprawy z zakresu rozstrzygania skarg, wydawania decyzji i wyp³aty
odszkodowañ spoczywa³y w rêkach Pañstwowego Funduszu Wynagradzania Szkód z Wypadków (Accident Compensation Corporation, ACC), po37
wo³anego ustaw¹ i funkcjonuj¹cego w oparciu o jej przepisy.
36

J. Holyoak Accident ,s. 162
Do wskazanych ustaw¹ zadañ ACC nale¿a³o administrowanie modelem no fault oraz podejmowanie
dzia³añ w zakresie prewencji ogólnej (w postaci np. organizowania szkoleñ, kursów, promocji edukacji, etc.).
Wiêcej na ten temat zob. M. Whincup New Zealands No Fault Answer, New Law Journal 1988, nr 138, s. 475
37
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ACC w kszta³cie nadanym uregulowaniami Accident Compensation Act
1 i 2 jest instytucj¹ scentralizowan¹ i dzia³a w oparciu o dwanacie centrali
krajowych. Nowelizacja ustawy z 1992 r. pozwoli³a na w³¹czenie do struktury ACC czterdziestu pañstwowych biur ubezpieczeniowych, których uprawnienia do rozstrzygania skarg i gromadzenia rodków na wyp³atê odszkodowañ wynika³y z zawartych z ACC umów zlecenia. Decentralizacja mia³a na
celu przede wszystkim usprawnienie dzia³ania modelu (zgodnie z zasad¹ administrative efficiency), w szczególnoci za umo¿liwienie poszkodowanym
38
realizacji uprawnieñ do wyrównania szkód na szczeblu lokalnym.
2. Procedury kompensacyjne
Pierwszym etapem dochodzenia roszczeñ z tytu³u wyrz¹dzenia szkody
w wyniku wypadku jest postêpowanie przed ACC.
Rozpoczyna je wype³nienie przez poszkodowanego specjalnego formularza skargi (powszechnie dostêpnego w biurach ACC lub w urzêdach pocztowych) i dostarczenie go do siedziby jednej z centrali krajowych lub pañstwowego biura ubezpieczeñ. Skarga przekazywana jest nastêpnie funkcjonariuszowi ACC (hearing officer), który ocenia czy wskazane przez poszkodowanego informacje na temat okolicznoci wyrz¹dzenia szkody s¹
wystarczaj¹ce dla nadania sprawie dalszego biegu. Ustawa wymaga ka¿dorazowej weryfikacji tego stanowiska przez urzêdnika ACC nadrzêdnego w
hierarchii nad tym, który dokona³ wstêpnej analizy skargi.
W przypadku pojawienia siê braków, poszkodowanego poucza siê (w
formie pisemnej) o koniecznoci ich uzupe³nienia, pod sankcj¹ pozostawienia wniosku bez rozpoznania (tzw. pre - decision letter). Formaln¹ decyzjê o odrzuceniu skargi ACC mo¿e podj¹æ dopiero po up³ywie 21 dni od
39
chwili wys³ania pouczenia.
W sytuacji, gdy dostarczony przez poszkodowanego formularz skargi
zawiera wszelkie dane pozwalaj¹ce na merytoryczne rozpatrzenie sprawy,
funkcjonariusz ACC wydaje stosown¹ decyzjê. Je¿eli poszkodowany nie
zgadza siê z jej treci¹, ma prawo wnieæ rewizjê. Ponownej oceny okolicz38

W toku prac nad nowelizacj¹ rozwa¿ano w³¹czenie do struktury ACC prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych; z pomys³u tego jednak zrezygnowano z obawy przed przewidywanym wzrostem kosztów. Zob. A.
Merry, A. McCall Smith Errors s. 226
39
W doktrynie podkrelano, ¿e dwukrotna weryfikacja skargi oraz umo¿liwienie uzupe³nienia niezbêdnych
do jej rozpatrzenia informacji, gwarantowa³y nale¿yt¹ jakoæ decyzji, precyzyjnoæ oraz ekonomiczn¹ wydajnoæ systemu. J. Holyoak Accident Compensation , s. 184
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noci konkretnego przypadku dokonuje wówczas ten sam funkcjonariusz
(hearing officer), dzia³aj¹cy tym razem jako druga instancja w ramach postêpowania przed ACC (tzw. review hearing). W przypadku uznania sprawy za skomplikowan¹ i pojawienia siê w¹tpliwoci co do rozstrzygniêcia,
skarga przes³ana zostaje do centralnej siedziby ACC w Wellington, w celu
zastosowania przewidzianych w ustawie procedur szczególnych.
Jak dowodzi praktyka, w pierwszej instancji, decyzje zapadaj¹ w wiêk40
szoci przypadków na korzyæ poszkodowanego.
Je¿eli pacjent kwestionuje treæ decyzji wydanej w postêpowaniu przed
ACC, istnieje mo¿liwoæ zaskar¿enia jej do Komisji Odwo³awczej (Accident Compensation Appeal Authority), która sk³ada siê z sêdziego zawodowego oraz asesora, pe³ni¹cego funkcjê doradcy. Postêpowanie przed Komisj¹ jest jawne i odformalizowane.
W obecnoci skar¿¹cego oraz innych zainteresowanych osób (a w oko³o 25 % przypadków - tak¿e prawnika) dokonuje siê powtórnej analizy wszelkich zebranych w sprawie dowodów, ocenia  jeli siê pojawi³y  nowe
dowody i wydaje stosown¹ decyzjê. Tak¿e i na tym etapie postêpowania
ponad po³owa ogólnej liczby rozstrzygniêæ Komisji zapada na korzyæ po41
szkodowanego.
Naruszenie przepisów prawa w toku wydawania decyzji stanowi³o podstawê do wniesienia apelacji do wydzia³u administracyjnego S¹du Najwy¿szego Nowej Zelandii, a stamt¹d, za zgod¹ SN, do S¹du Apelacyjnego.
Orzeczenie S¹du Apelacyjnego mia³o charakter ostateczny i nie podlega³o
zaskar¿eniu.42
3. Postaæ (forma) i wysokoæ odszkodowañ
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o Wynagradzaniu Szkód z Wypadków, w ramach ACC wyrównaniu podlega³y zarówno materialne, jak i niematerialne nastêpstwa zdarzenia sprawczego.
Odszkodowanie za straty materialne (economic loss) obejmuje zwrot
rzeczywistych i rozs¹dnie poniesionych kosztów opieki medycznej (leczenia, w tym tak¿e dentystycznego oraz rehabilitacji), transportu chorego,
40

Dla zilustrowania - w latach 1974-1994 oddalono tylko oko³o 4 % skarg.
J. Holyoak Accident , s. 162
42
Do procesów s¹dowych dochodzi³o najczêciej wówczas, gdy w¹tpliwoci dotyczy³y zakwalifikowania
okrelonego zdarzenia do ustawowej definicji wypadku oraz gdy chodzi³o o rozró¿nienie szkody z wypadku od
tej, której przyczynê stanowi³a pierwotna choroba lub wiek pacjenta. Zob. M. Whincup New Zealands , s. 477
41
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zakupu lepszej ¿ywnoci, niezbêdnych leków i aparatury medycznej (protez, gorsetów ortopedycznych, specjalnej odzie¿y, etc.). W sytuacji, gdy z
doznaniem uszczerbku wi¹¿e siê koniecznoæ zapewnienia poszkodowanemu sta³ej opieki domowej lub osobistego nadzoru albo pomocy w przekwalifikowaniu (retraining assistance), tak¿e i tej postaci wydatki podlegaæ
43
bêd¹ wyrównaniu.
Jednoczenie, z koñcem pierwszego tygodnia niezdolnoci do pracy
wywo³anej doznaniem szkody, poszkodowany nabywa uprawnieñ do zwrotu
zarobków, które utraci³ w zwi¹zku z zajciem zdarzenia sprawczego. Podczas gdy przepisy Accident Compensation Act z 1974 r. i 1982 r. przewidywa³y mo¿liwoæ pe³nego (tj. w 100 %) wynagrodzenia tej postaci nastêpstw
szkody z wypadku, nowela z 1992 r. ustanowi³a górny limit na poziomie 80
%. Obni¿enie progu podyktowane by³o koniecznoci¹ ograniczenia wydatków ACC i zapewnienia stabilnoci systemowi, który na pocz¹tku lat 90.
44
XX w. dotkniêty zosta³ powa¿nym kryzysem finansowym.
Postawê wyliczeñ, dokonywanych w oparciu o bardziej dok³adne i szczegó³owe metody ni¿ te, którymi w celu ustalenia wysokoci odszkodowania
pos³ugiwa³ siê tradycyjny re¿im odpowiedzialnoci, stanowi wysokoæ utra45
conych zarobków brutto (sprzed opodatkowania). Legislatorowi chodzi³o
bowiem o to, by w systemie, w którym potrzeby poszkodowanego stanowi³y
zasadnicze kryterium przyznania odszkodowania, wyp³acane wiadczenia
zapewnia³y w³aciwy standard egzystencji po zajciu zdarzenia sprawczego.
W odró¿nieniu od systemów no fault funkcjonuj¹cych w innych krajach
(np. Szwecji, USA), kwoty wyp³acane tytu³em odszkodowania za poniesione straty materialne podlegaj¹ opodatkowaniu (ogólnym podatkiem dochodowym).
Jeli w zwi¹zku z zajciem zdarzenia sprawczego poszkodowany ca³kowicie utraci³ zdolnoæ do pracy, odszkodowanie przyjmuje postaæ renty. Ustawodawca d¹¿y³ w ten sposób do zapewnienia ci¹g³oci nap³ywu rodków
43

J. Holyoak Accident..., s. 182
W doktrynie podnoszono, ¿e taki zabieg móg³ w przysz³oci stanowiæ zagro¿enie dla pozycji re¿imu no
fault w zakresie kompensacji szkód na osobie ze strony systemu opieki spo³ecznej. Ten ostatni móg³ bowiem staæ
siê konkurencyjnym z tego wzglêdu, i¿ z za³o¿enia wyrównywa³ utracone zarobki w pe³nej wysokoci (przynajmniej przez pewien okres czasu). Praktyka jednak dowiod³a, ¿e obawy te nie by³y do koñca s³uszne, gdy¿ re¿im
no fault w tym zakresie wci¹¿ by³ w stanie zagwarantowaæ wiadczenia na wy¿szym poziomie. S. A. Mc Lean
Can No-Fault , s. 84
45
cis³e uzale¿nienie zarobków ofiary wypadku od proporcji wiadczeñ zwi¹zane by³o z koncepcj¹ restitutio in integrum, stanowi¹c¹ (zgodnie z Raportem Woodhousea) jedn¹ z podstaw dzia³ania re¿imu no fault. P.Cane Atiyahs , s. 405 i n.
44
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poszkodowanemu, który dozna³ szkody w postaci trwa³ego, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a. W doktrynie podnoszono ponadto, i¿ periodycznie wyp³acane
46
sumy chroni¹ ofiary wypadków przed ujemnymi skutkami inflacji.
Renta wyp³acana jest przez ACC periodycznie, w tygodniowych odstêpach czasu, a¿ do momentu ukoñczenia przez poszkodowanego 65 roku
¿ycia. Tak¿e i w tym przypadku, zgodnie z przepisami ustawy, wysokoæ
wiadczeñ nie mo¿e przekroczyæ 80 % zarobków (brutto), jakie uzyska³aby
ofiara wypadku, gdyby nie dosz³o do powstania szkody.
Je¿eli w wyniku wypadku poszkodowany zmar³ (fatal cases), uprawnienie do renty nabywaj¹ osoby porednio poszkodowane, pozostaj¹ce na
jego wy³¹cznym utrzymaniu. W szczególnoci dotyczy to wspó³ma³¿onka,
dzieci ma³oletnich oraz pe³noletnich kontynuuj¹cych naukê.
W stosunku do tej grupy uprawnionych, przepisy ustawy przewiduj¹
wyp³atê odszkodowania w wysokoci uzale¿nionej od stopnia pokrewieñstwa, jaki ³¹czy pozostaj¹cego przy ¿yciu cz³onka rodziny ze zmar³ym. Na
przyk³ad wdowie przys³uguje 3/5, za ma³oletniemu  1/5 kwoty, któr¹ tytu³em renty otrzymywa³by sam poszkodowany, gdyby wypadek prze¿y³,
ale dozna³ szkód w postaci trwa³ych uszkodzeñ cia³a lub ciê¿kiego rozstro47
ju zdrowia. Renta wyp³acana jest do czasu ponownego zawarcia ma³¿eñstwa lub uzyskania uprawnieñ emerytalnych (w przypadku wspó³ma³¿onka) albo do chwili podjêcia pracy. Podobnymi regulacjami szczególnymi
objêci zostali tak¿e studenci oraz osoby, które w chwili wyrz¹dzenia szko48
dy przygotowywa³y siê do podjêcia pracy na terenie Nowej Zelandii.
Poza tym, w ka¿dym przypadku, mieræ poszkodowanego w wyniku
wypadku rodzi³ po stronie ACC obowi¹zek zwrotu kosztów pogrzebu temu,
kto je faktycznie poniós³, w wysokoci odpowiadaj¹cej przyjêtym zwycza49
jom i stosunkom miejscowym.
W sytuacji, gdy nie da siê ustaliæ wysokoci szkody, a konieczne jest
wyrównanie poszkodowanemu  choæby w czêci  poniesionego w wypadku uszczerbku, ustawa przewiduje mo¿liwoæ wyp³aty odszkodowania
50
tymczasowego (interim payments).
Je¿eli powstanie szkody, obok ujemnych nastêpstw ekonomicznych, jednoczenie poci¹ga za sob¹ skutki o charakterze niematerialnym (non pecu46
47
48
49
50

J. Holyoak Accident..., s. 183
W.V. Rogers, Winfield , s. 34
J. Holyoak Accident ..., s.183
Ibidem.
Ibidem.
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niary loss), w szczególnoci w postaci trwa³ego uszkodzenia zak³ócenia
funkcji organizmu (permanent disturbance), bólu i cierpieñ psychicznych
(pain and suffering), etc., poszkodowanemu przys³uguj¹ roszczenia odszkodowawcze tak¿e z tego tytu³u.
Wyrównanie niemaj¹tkowych nastêpstw szkody na osobie przyjmuje
postaæ zrycza³towan¹, tj. jednorazowo wyp³acanej sumy pieniê¿nej (lump
sums). W przeciwieñstwie do odszkodowañ za materialne nastêpstwa wyrz¹dzenia szkody, kwoty wyp³acane tytu³em zadoæuczynienia nie podlegaj¹ opodatkowaniu.
Wysokoæ zadoæuczynienia w konkretnym przypadku uzale¿niona jest
od natê¿enia doznanego uszczerbku oraz stopnia niesprawnoci poszkodowanego. Stosownych obliczeñ dokonuje siê na podstawie wykazów najbardziej powszechnych uszkodzeñ cia³a, opracowanych w postaci specjalnych
tabel i podlegaj¹cych okresowej weryfikacji, a wiêc w sposób zbli¿ony do
regu³, jakie w zakresie kompensacji szkód niematerialnych przewiduje tra51
dycyjny system odpowiedzialnoci common law.
Ustawa ustanawia jednak maksymaln¹ wysokoæ zadoæuczynienia. Co do
zasady, wiadczenia wyp³acane przez ACC tytu³em wynagrodzenia uszczerbku w postaci trwa³ego uszkodzenia cia³a lub utraty okrelonej jego czêci, nie
52
mog¹ byæ wy¿sze ni¿ 17 tys. $ NZ. Natomiast w przypadku nastêpstw zdarzenia sprawczego w postaci bólu i cierpienia psychicznego (pain and suffering), utraty mo¿liwoci czerpania radoci z ¿ycia (loss of enjoyment of life),
ogólnej niewygody (general inconvinience) oraz przyjemnoci (loss of amenities), maksymaln¹ kwotê odszkodowañ stanowi 10 tys.$ NZ.53
Przekroczenie wskazanych ustaw¹ granic (10 tys. lub 17 tys. $ NZ) jest
mo¿liwe jedynie wówczas, gdy przemawiaj¹ za tym szczególne okolicznoci konkretnego przypadku. Jednak¿e i w tych sytuacjach odszkodowanie
54
nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ 27 tys. $ NZ.
W praktyce wiadczenia z tytu³u wyrównania niemaj¹tkowych nastêpstw
szkód medycznych doznanych w wyniku wypadku stosunkowo czêsto wy51

G. Howells New Zealands , s. 295
Kwoty maksymalne przyznawano m. in. wówczas, gdy szkoda z wypadku mia³a postaæ pora¿enia czterokoñczynowego (tetraplegii) lub ca³kowitej lepoty. Zob. J. Holyoak Accident , s. 183
53
W pierwszych latach dzia³ania modelu górn¹ granicê odszkodowañ wyp³acanych z tytu³u doznania trwa³ego kalectwa stanowi³a kwota 5 tys. $ NZ, za wyrównanie uszczerbku w postaci bólu i cierpieñ psychicznych
nie mog³o przekroczyæ sumy 7,5 tys. $ NZ (1983 r.). D. Rennie The New Zealand , s. 148
54
Kwota ta stanowi³a maksymalny limit wiadczeñ wyp³acanych przez ACC w sytuacjach uznanych za
ekstremalne. E. Solender Accident Compensation in New Zealand: An American Perspective, Journal of the Law
Society of Scotland 1992, nr 37, s. 24
52
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p³acane by³y w maksymalnej wysokoci i to nie tylko w najciê¿szych przypadkach, ale tak¿e wtedy, gdy uszczerbki nie mia³y powa¿nego charakteru.
W celu utrzymania finansowej stabilnoci systemu no fault, nowela z 1992
r. ograniczy³a wiêc mo¿liwoæ przyznawania odszkodowañ w postaci zrycza³towanej. Rozwi¹zanie to stanowi³o pierwszy krok w kierunku ca³kowi55
tego ich wyeliminowania.
Zgodnie ze wskazaniami ustawy, wyp³ata zarówno odszkodowania, jak
i zadoæuczynienia, ma nastêpowaæ niezw³ocznie i bezporednio do r¹k
poszkodowanego. Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act
przewiduje, ¿e miêdzy wp³yniêciem skargi a otrzymaniem nale¿nej tytu³em
kompensacji kwoty (dostarczeniem skar¿¹cemu czeku), nie powinno up³yn¹æ wiêcej ni¿ 10 dni, chyba ¿e wszczête zosta³y procedury odwo³awcze.
Wskazany termin okaza³ siê wystarczaj¹cy, gdy¿ w praktyce niezbyt czêsto
56
dochodzi do jego przekroczenia.

V. Podsumowanie
Nowozelandzki re¿im kompensacji no fault, jako chronologicznie pierwszy (i jak dotychczas  jedyny) tej postaci model na wiecie, po niespe³na
25 latach funkcjonowania, dotkniêty zosta³ powa¿nym kryzysem finansowym. W praktyce nie uda³o siê sprostaæ pierwotnym za³o¿eniom, w szczególnoci za  osi¹gn¹æ zamierzonej wydajnoci ekonomicznej i efektywnego gospodarowania zgromadzonymi rodkami. Koszty dzia³ania syste57
mu okaza³y siê bowiem znacznie wy¿sze ni¿ przewidywano.
Przewidziane nowel¹ z 1992 r. zmiany w postaci zawê¿enia ustawowej definicji wypadku (w tym tak¿e medycznego) i ograniczenie mo¿liwoci wyp³aty jednorazowych odszkodowañ tytu³em wyrównania niemaj¹tkowych nastêpstw szkody, poprawi³y finansow¹ kondycjê systemu
58
i przywróci³y mu stabilnoæ. Nast¹pi³o to jednak kosztem zmniejszenia
55

G. Howells New Zealands , s. 295
Termin ten w pierwszych latach funkcjonowania systemu no fault wynosi³ 12 dni. Zob. J. Holyoak
Accident..., s. 188
57
W latach 1974  1992 administracyjne koszty dzia³ania systemu kszta³towa³y siê na poziomie oko³o 600
mln $ NZ rocznie, co stanowi³o w przybli¿eniu 9 % ogólnego bud¿etu ACC. Dla porównania, w tradycyjnym
re¿imie odpowiedzialnoci opartej na winie, koszty operacyjne poch³ania³y rednio 85 % wartoci przyznawanych odszkodowañ. M. Whincup New Zealands , s. 475
58
W szczególnoci, koszty dzia³ania systemu osi¹gnê³y wymagany poziom 5 % ogólnego bud¿etu ACC.
Ibidem.
56
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krêgu uprawnionych do wynagrodzenia szkód doznanych w wyniku wy59
padku.
Mo¿na by zatem przychyliæ siê do wniosku, i¿ wyst¹pienie kryzysu
uwiadomi³o twórcom modelu nowozelandzkiego (a tak¿e  systemów powstaj¹cych póniej w innych krajach), jak istotne znaczenie mia³a gruntowna analiza przysz³ych wydatków w relacji do przychodów, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu postulatów i zasad stanowi¹cych podstawy funkcjonowania modelu no fault. Praktyka pokaza³a bowiem, ¿e kolejne powstaj¹ce systemy tej postaci (mimo i¿ oparte na innych mechanizmach dzia³ania i funkcjonuj¹ce w odmiennych realiach ekonomicznych), pomne dowiadczeñ nowozelandzkich, uwagê powiêca³y przede wszystkim kwestiom finansowym.60
Z drugiej strony, mo¿na by przyj¹æ, ¿e kryzys, jaki dotkn¹³ pierwszego
na wiecie modelu kompensacji szkód bez winy, stanowi³ wyrany dowód
na to, ¿e re¿im ten ze swej natury nie by³ w stanie zapewniæ odszkodowañ
na poziomie, jakie przewidywa³ tradycyjny model odpowiedzialnoci. Zasada wynagradzania szkód w ni¿szej wysokoci (ale szerszemu krêgowi
uprawnionych) sta³a siê nie tyle faktem, co systemowym aksjomatem re¿imu no fault.
W literaturze wielokrotnie podkrelano, ¿e w p³aszczynie kompensacji
szkód doznanych w wyniku wypadków medycznych, modelowi nowozelandzkiemu brakowa³o elastycznoci. System ten ze swej natury nie rozpoznawa³ nowych postaci szkód wyrz¹dzonych przy leczeniu i w zwi¹zku z
tym nie by³ w stanie zapewniæ pacjentom zachowania integralnoci ich
uprawnieñ,
W szczególnoci pozorów nabiera³o prawo do uzyskania rzetelnych informacji na temat ryzyk zwi¹zanych z zastosowaniem okrelonych proce61
dur leczniczych. Fakt, czy ich w ogóle udzielono, mia³ znaczenie drugorzêdne w sytuacji, gdy poinformowanie pacjenta nie wp³ywa³o na przyznanie odszkodowania. Je¿eli bowiem lekarz, na podstawie posiadanej wiedzy
59

W zwi¹zku ze zmianami konieczna sta³a siê modyfikacja niektórych za³o¿eñ ogólnych, le¿¹cych u podstaw funkcjonowania systemu. Na przyk³ad, regu³ê wyrównania uszczerbku w rzeczywistej wysokoci (real
compensation) zast¹piono zasad¹, zgodnie z któr¹ odszkodowania mia³y kszta³towaæ siê na poziomie, który
zapewnia³by jednoczenie finansow¹ stabilnoæ (wydajnoæ) systemu (financial affordability). Wiêcej na temat
nastêpstw nowelizacji z 1992 r. zob. A. Merry, A. McCall Smith Errors s. 226
60
Sytuacja taka mia³a miejsce w szczególnoci w Szwecji. Do wnikliwej analizy struktury finansowej nowozelandzkiego re¿imu no fault dochodzi³o równie¿ wielokrotnie w Wielkiej Brytanii w toku prac Brytyjskiego
Stowarzyszenia Medycznego nad przyjêciem podobnych rozwi¹zañ w tym kraju.
61
Tak np. S. A. Mc Lean Can No-Fault , s. 81
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medycznej i dowiadczenia zawodowego, zdawa³ sobie sprawê z istnienia
okrelonych ryzyk, które nastêpnie siê zmaterializowa³y, wyrz¹dzona pacjentowi szkoda nie podlega³a wyrównaniu, gdy¿ jej przyczyn nie mo¿na
by³o zakwalifikowaæ do ustawowej kategorii wypadku medycznego (medi62
cal misadventure).
Nie podwa¿a³o to jednak pozycji lekarzy, na których nadal  z racji
specyfiki wykonywanego zawodu  spoczywa³ obowi¹zek zachowania nale¿ytej starannoci w dzia³aniu. System no fault chroni³ ich jednak od ponoszenia indywidualnej odpowiedzialnoci za szkody, wyrz¹dzone pacjentom
w wyniku wypadku. W doktrynie pojawi³ siê nawet pogl¹d, zgodnie z którym ze wzglêdu na równoleg³e, sprawne funkcjonowanie re¿imu no fault i
modelu odpowiedzialnoci dyscyplinarnej,63 Nowa Zelandia by³a najbez64
pieczniejszym dla wykonywania zawodu lekarza pañstwem na wiecie.

62

Poza tym wielokrotnie dochodzi³o do sytuacji, w których odszkodowanie nie by³o przyznawane z tego
powodu, ¿e w p³aszczynie stricte medycznej nie da³o siê do ustawowej kategorii medical misadventure zakwalifikowaæ zdarzeñ, które w innej p³aszczynie mog³oby stanowiæ wypadek (accident) i rodziæ po stronie ACC
obowi¹zek wyrównania szkody. Ibidem.
63
Rozstrzyganie skarg dyscyplinarnych spoczywa³o w rêkach Rady Lekarskiej (Medical Council) oraz
Komisji Odpowiedzialnoci Dyscyplinarnej Lekarzy (Medical Practitioners Disciplinary Committee). Liczba
wnoszonych skarg wzrasta³a systematycznie od chwili wejcia w ¿ycie Accident Compensation Act, by osi¹gn¹æ
apogeum w latach 1999-2000. O tak du¿ej iloci skarg zadecydowa³y przede wszystkim wzglêdy psychologiczne (potrzeba odwetu emocjonalnego). Poza tym, wszczêcie procedur dyscyplinarnych znacznie u³atwia³o dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych przed ACC. Zob. R. Paterson, M. van Wyk Patients Rights in New
Zealand: Complaints Resolution and Quality Improvement, Raport XIV wiatowego Kongresu Prawa Medycznego w Maastricht, 11-14.VIII.2002 r., s. 274 i n.
64
A. Merry, A. McCall Smith Errors..., s. 226
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Istota ludzka czy osoba?
Status nasciturusa na gruncie Europejskiej
Konwencji Bioetycznej

Czwartego kwietnia 1997 roku z inicjatywy Rady Europy uchwalona
zosta³a w Oviedo Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Godnoci Istoty Ludzkiej wobec Zastosowañ Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Cz³owieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna)1 .
Prace nad tym dokumentem trwa³y ju¿ od 1990 roku i zaowocowa³y aktem,
który podobnie jak Europejska Konwencja Praw Cz³owieka zawiera normy
bêd¹ce wyrazem podstawowych wartoci wyros³ych na gruncie cywilizacji
europejskiej. Zasadniczym celem Europejskiej Konwencji Bioetycznej jest
uniwersalizacja standardów prawnych w dziedzinie ochrony praw cz³owieka w zwi¹zku z rozwojem nauk medycznych. Stan wieloci a zarazem
ró¿norodnoci regulacji prawnych dotycz¹cych newralgicznych kwestii
ochrony ¿ycia ludzkiego na najwczeniejszych stadiach jego rozwoju prenatalnego prowadziæ bowiem mo¿e do omijania istniej¹cych w ró¿nych
krajach ograniczeñ prawnych, chocia¿by poprzez transfer technologii czy
migracjê uczonych. W zwi¹zku z tymi zagro¿eniami podjêto w konwencji,
wspomnian¹ wy¿ej, bardzo istotn¹ a jednoczenie ambitn¹ próbê okrelenia wspólnego fundamentu aksjologicznego dla regulacji prawnych dotykaj¹cych w sposób bezporedni problematyki ¿ycia ludzkiego i de facto
odpowiedzi na pytanie o jego wartoæ, godnoæ osoby ludzkiej a tak¿e sam¹
2
istotê cz³owieczeñstwa. Cel ten uwidoczniony zosta³ ju¿ w art. 1 Europejskiej Konwencji Bioetycznej (dalej  EKB), który stanowi, i¿ strony ni1

Polski przek³ad Konwencji, którym pos³uguje siê równie¿ autor niniejszego opracowania czytelnik odnajdzie w: Prawo i Medycyna, nr 3 (vol 1) 1999, s. 140151.
2
Por. M. Safjan, Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna, Prawo i Medycyna nr 5 (vol. 2),
2000, s. 6.
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niejszej Konwencji chroni¹ godnoæ i to¿samoæ istoty ludzkiej i gwarantuj¹ ka¿dej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralnoci oraz
innych podstawowych praw i wolnoci wobec zastosowañ biologii i medycyny, a art. 2 dodaje, ¿e interes i dobro istoty ludzkiej przewa¿a nad wy³¹cznym interesem spo³eczeñstwa lub nauki.
Wyranie odwo³anie siê do idea³ów humanistycznych w tekcie Konwencji sprzyjaæ mo¿e jej rozszerzaj¹cej wyk³adni, szczególnie przy ustalaniu krêgu podmiotów uprawnionych do korzystania z jej ochrony. W ten
sposób, odwo³uj¹c siê do przes³anek filozoficznych znajduj¹cych swe ród³o w arystotelesowo-tomistycznej antropologii oraz etyce chrzecijañskiej,
mo¿na by podj¹æ próbê zrównania na p³aszczynie prawnej nasciturusa
i narodzonego ju¿ cz³owieka. Je¿eli bowiem cz³owiek jest bytem substancjalnym i skoro od poczêcia do mierci nie zachodz¹ w nim ¿adne zmiany
3
maj¹ce wp³yw na jego istotê , wówczas naturalnym oka¿e siê stwierdzenie, ¿e np. embrion, bêd¹cy w istocie cz³owiekiem, zas³uguje na tak¹ sam¹
ochronê prawn¹, co wszyscy inni ludzie. Zabieg tak móg³by jednak okazaæ
siê nieuprawniony. Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e Europejska Konwencja Praw Cz³owieka (dalej  EKPC) równie¿ odwo³ywa³a siê do tradycji
humanistycznych a jednoczenie nie poci¹ga³a za sob¹, w wietle orzecznictwa jej organów, wspomnianych wy¿ej implikacji. Charakterystycznym
bowiem dla organów dokonuj¹cych jej wyk³adni jest unikanie udzielenia
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o status nienarodzonego. Tak by³o
4
np. w sprawie X. v. Wielka Brytania . Europejska Komisja Praw Cz³owieka
uzna³a bowiem, ¿e  w tym konkretnym przypadku  aborcja jest objêta
dorozumianym ograniczeniem prawa do ¿ycia p³odu (je¿eli prawo to odnosi siê w ogóle do p³odu), maj¹cym na celu ochronê zdrowia i ¿ycia ciê¿arnej. W sprawie Paton v. Wielka Brytania, Komisja stwierdzi³a natomiast,
¿e termin ka¿dy pojawiaj¹cy siê w Konwencji, w wiêkszoci sytuacji nie
obejmuje swym zakresem nasciturusa. Ograniczenia wymienione w art. 2
z istoty dotycz¹ osób ju¿ narodzonych i nie mog¹ byæ stosowane do p³odu.
Zarówno sposób stosowania terminu «ka¿da osoba» w Konwencji (...) jak
3

Autor wiadomie w tym miejscu dokonuje daleko id¹cego uproszczenia. Tak bowiem w myli Arystotelesa, jaki i w. Tomasza z Akwinu mo¿na odnaleæ dowody na to, i¿ w wypadku cz³owieka, w okresie prenatalnym,
dokonuj¹ siê zmiany substancjalne.
4
Decyzja X. v. Wielka Brytania, 13.05.1980. skarga nr 8416/79, DR 19/248, 253. Polskie t³umaczenie
decyzji odnajdzie czytelnik w: M. Zubik, op. cit., s. 181186, ponadto interesuj¹ce fragmenty orzeczeñ Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka dotycz¹cych problematyki prawa do ¿ycia nienarodzonych przytacza M.A. Nowicki w: Europejska Konwencja Praw Cz³owieka, Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. 1718.
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i kontekst jego u¿ycia w art. 2 (...) sk³ania do pogl¹du, i¿ nie obejmuje
5
dziecka nienarodzonego.
Podejmuj¹c zatem próbê okrelenia krêgu podmiotów uprawnionych do
korzystania z ochrony gwarantowanej przez Europejsk¹ Konwencjê Bioetyczn¹ nale¿y w pierwszym rzêdzie odwo³aæ siê do przytoczonego ju¿ wy¿ej
jej art. 1. W artykule tym pojawiaj¹ siê dwie charakterystyczne nazwy: istota
ludzka oraz osoba, z którymi zwi¹zany jej zreszt¹ ró¿ny zakres ochrony.
Przedmiotem ochrony w odniesieniu do istoty ludzkiej jest jej godnoæ i
to¿samoæ, natomiast przedmiotem ochrony w odniesieniu do osoby jest jej
integralnoæ a tak¿e prawa i wolnoci, których naruszenie mo¿e byæ zwi¹zane ze skutkami rozwoju biologii i medycyny. Do kogo zatem odnosi siê
pojêcie osoba a do kogo istota ludzka?
Artyku³ 5 EKB stanowi, i¿ nie mo¿na przeprowadziæ interwencji medycznej bez swobodnej i wiadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o
celu i naturze interwencji, jak równie¿ jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba
poddana interwencji mo¿e w ka¿dej chwili swobodnie wycofaæ zgodê. Z
brzmienia tego artyku³u mo¿na wywieæ, ¿e cech¹ osoby w myl Europejskiej Konwencji Bioetycznej jest wiadomoæ i zdolnoæ podejmowania
decyzji. Cechy te w sposób naturalny kojarz¹ siê z postnatalnym okresem
¿ycia a tym samym mo¿na uznaæ, ¿e konwencja nie chroni praw i wolnoci
nienarodzonych. Co prawda art. 6 EKB mówi o ochronie osób niezdolnych
do wyra¿enia zgody, wydaje siê jednak, ¿e równie¿ nie dotyczy on nasciturusa a jedynie osób narodzonych, nieposiadaj¹cych pe³nej zdolnoci do
czynnoci prawnych. Wiêcej w¹tpliwoci nastrêcza natomiast art. 11 EKB
stanowi¹cy, i¿ ka¿da forma dyskryminacji skierowana przeciwko danej
osobie ze wzglêdu na dziedzictwo genetyczne jest zakazana. Warto postawiæ pytanie: czy chodzi tu o dyskryminacjê jedynie osób ju¿ narodzonych,
czy równie¿ nienarodzonych? Dowiadczenie ¿yciowe nakazywa³oby obj¹æ ochron¹ równie¿ i nienarodzonych, bardzo ³atwo mo¿na bowiem wyobraziæ sobie dyskryminacjê ze wzglêdów genetycznych skierowan¹ przeciwko maj¹cemu siê narodziæ. Wykorzystywanie upoledzonych p³odów
do eksperymentów medycznych nie wydaje siê czym nieprawdopodobnym a bez w¹tpienia stanowi³oby przejaw ich dyskryminacji wzglêdem nieobci¹¿onych genetycznie p³odów. Przytoczony jednak wy¿ej art.1 EKB
zakaz dyskryminacji odnosi siê do integralnoci, praw i wolnoci osób, a
5
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tym samym nale¿y uznaæ, ¿e albo wyk³adnia terminu osoba zosta³a rozszerzona na potrzebny art. 11 EKB, albo, ¿e odnosi siê on tylko do ju¿ narodzonych. Wydaje siê, w wietle innych ani¿eli Europejska Konwencja Bioetyczna dokumentów Rady Europy, a zw³aszcza pojawiaj¹cego siê w nich
wyranego zakazu przeprowadzania badañ i eksperymentów jedynie na
zdrowych p³odach, ¿e druga z wymienionych interpretacji jest bli¿sza woli
ustawodawcy. Warto zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, ¿e zgodnie z art. 29
EKB interpretacja Konwencji mo¿e byæ dokonywana przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, co mo¿na odczytaæ m. in. jako wskazówkê w procesie wyk³adni zakresu nazwy cz³owiek na gruncie Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Istotnych wskazówek dla okrelenia zakresu nazwy osoba dostarczaj¹
ponadto artyku³y rozdzia³u V EKB dotycz¹cego warunków przeprowadzania badañ naukowych na ludziach. Artyku³ 16 podaje nastêpuj¹ce warunki
dopuszczalnoci przeprowadzenia takowych badañ:
l brak metody o porównywalnej skutecznoci, alternatywnej do badañ na
ludziach,
l ryzyko podejmowane przez osobê poddan¹ badaniom jest proporcjonalne do potencjalnych korzyci wynikaj¹cych z tych badañ,
l projekt badañ zosta³ zatwierdzony przez w³aciw¹ instytucjê w wyniku
niezale¿nej oceny jego wartoci naukowej, w tym wagi celu badañ i po
przeprowadzeniu wszechstronnej oceny co do jego dopuszczalnoci pod
wzglêdem etycznym,
l osoba poddawana badaniom jest informowana o swoich prawach oraz o
ochronie gwarantowanej jej w przepisach prawa,
l wymagana zgoda, o której mowa w artykule 5 EKB, powinna byæ wyra¿ona w sposób wyrany i dotyczyæ konkretnego badania oraz powinna byæ
udokumentowana. W ka¿dej chwili mo¿na swobodnie zgodê wycofaæ.
Artyku³ 17, który reguluje kwestie przeprowadzenia badañ na osobach
niezdolnych do wyra¿enia zgody, o której mowa jest w ostatnim z wymienionych wy¿ej warunków, stanowi, i¿ w ka¿dym wypadku pozosta³e cztery warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e wspomniane przepisy nie dotycz¹ nasciturusa. Jakkolwiek bowiem trzy pierwsze warunki mo¿na odnieæ do nienarodzonego, nie istnieje chyba mo¿liwoæ sensownego mówienia o informowaniu nasciturusa o jego prawach.
Bezporednio o embrionach mowa jest natomiast w art. 18 EKB, zgodnie z którym istnieje mo¿liwoæ przeprowadzania eksperymentów na embrionach in vitro, je¿eli zezwala na to prawo krajowe. Konwencja wymaga

Prawo i Medycyna 1/2004 (14, vol. 6)

89

Oktawian Nawrot

jednak, aby wspomniane prawo zapewnia³o odpowiedni¹ ochronê wykorzystywanym embrionom. Zgodnie z Konwencj¹ zakazane jest ponadto
tworzenie embrionów ludzkich do celów naukowych.
Bez w¹tpienia do nienarodzonych odnosi siê tak¿e treæ przytoczonego
ju¿ wy¿ej art. 2 EKB, okrelaj¹cego relacje pomiêdzy dwiema bardzo istotnymi i czêsto przedstawianymi we wspó³czesnych spo³eczeñstwach demokratycznych jako opozycyjne, wartociami: interesem jednostki oraz interesem spo³eczeñstwa. Konwencja bardzo wyranie wprowadza zasadê prymatu istoty ludzkiej, a tym samym uznaje, ¿e wszelkie badania, podejmowane
nawet w imiê dobra ludzkoci, nie mog¹ w ¿adnym wypadku krzywdziæ jednostki. Zapis ten w oczywisty sposób nawi¹zuje do treci przyjêtego 24 wrzenia 1986 roku Zalecenia dotycz¹cego u¿ywania embrionów ludzkich i p³odów w celach diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych, przemys³owych
6
i komercyjnych . Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dokumencie
tym zwróci³o m.in. uwagê na fakt, ¿e od momentu zap³odnienia komórki
jajowej, ¿ycie ludzkie rozwija siê w pewien okrelony sposób i nie istnieje
mo¿liwoæ wprowadzenia jakiego wyranego rozró¿nienia w trakcie pierwszych etapów jego rozwoju (rozwoju embrionalnego), w zwi¹zku z czym
zachodzi koniecznoæ zdefiniowania biologicznego statusu embrionu (punkt
5). Ponadto Zgromadzenie Parlamentarne zauwa¿y³o, ¿e nie istnieje ¿adna
legalna definicja okrelaj¹ca status embrionu i p³odu, a tym samym ich sytuacja prawna jest niepewna, tym bardziej, ¿e nie istniej¹ klauzule reguluj¹ce
kwestie ich wykorzystywania. Nie ulega natomiast w¹tpliwoci, ¿e burzliwy
rozwój nauk medycznych umo¿liwia dzisiaj dokonywanie, w zasadzie ju¿ od
chwili poczêcia, ró¿norodnych manipulacji maj¹cych wp³yw na rozwój jednostki ludzkiej. W zwi¹zku z powy¿szym konieczne staje siê wyznaczenie
prawnych granic obszaru ochrony embrionów ludzkich, tym bardziej, ¿e niezale¿nie od wszelkich okolicznoci powinno siê na nie rozci¹gaæ pojêcie godnoci ludzkiej (punkty 68 i 10).
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poleci³o zatem Komitetowi
Ministrów wyst¹pienie do rz¹dów pañstw cz³onkowskich o ograniczenie
przemys³owego u¿ywania ludzkich embrionów i p³odów jak równie¿ ich
organów oraz tkanek wy³¹cznie do celów terapeutycznych zaznaczaj¹c
wyranie, ¿e cele te nie mog¹ byæ osi¹gniête w ¿aden inny sposób (punkt
14.A.II). Komitet Ministrów powinien ponadto domagaæ siê od wspomnia6
Recommendation 1046 (1986) on the use of human embryos and foetuses for diagnostic, therapeutic,
scientific, industrial and commercial purposes.
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nych rz¹dów podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie zakazu tworzenia embrionów ludzkich w drodze sztucznego zap³odnienia celem przeprowadzania na nich badañ. Podobnie zakazane powinny zostaæ wszelkie
praktyki zmierzaj¹ce do:
l sklonowania istoty ludzkiej,
l implantacji ludzkiego embrionu w zwierzêcej macicy b¹d vice versa,
l fuzji ludzkich i zwierzêcych gamet,
l stworzenia embrionu przy u¿yciu nasienia pochodz¹cego od kilku osób,
l fuzji embrionów a tak¿e stworzenia chimer w inny sposób,
7
l ektogenezy a tak¿e innych form przeprowadzenia rozwoju prenatalnego poza macic¹,
l tworzenia dzieci pochodz¹cych od osób tej samej p³ci,
l wp³ywania na p³eæ dziecka w drodze manipulacji genetycznych je¿eli
nie jest to podyktowane wzglêdami terapeutycznymi,
l tworzenia identycznych blini¹t,
l badañ na zdolnych do ¿ycia embrionach ludzkich,
l przeprowadzania eksperymentów na ¿ywych embrionach ludzkich, bez
wzglêdu na to czy s¹ zdolne do ¿ycia czy nie,
l podtrzymywania przy ¿yciu embrionów uzyskanych w drodze zap³odnienia in vitro d³u¿ej ni¿ czternacie dni, licz¹c od zap³odnienia (natural8
nie, jeli nie zosta³y one zamro¿one).
Jak mo¿na zauwa¿yæ, powy¿sze zalecenie wprowadza daleko id¹c¹
ochronê nienarodzonych ju¿ od pierwszych chwil ich rozwoju, co podkrelone zosta³o postulatem wprowadzenia stosownych sankcji za próby podejmowania wymienionych wy¿ej dzia³añ. Z drugiej jednak strony nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e punkt 14.A.VI tego¿ zalecenia mówi o potrzebie utworzenia
pañstwowych rejestrów jednostek medycznych mog¹cych stosowaæ wymienione wy¿ej techniki w celach naukowych. Ponadto za³¹cznik do Zalecenia
dotycz¹cego u¿ywania embrionów ludzkich i p³odów w celach diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych, przemys³owych i komercyjnych stanowi, ¿e wszelkie dzia³ania diagnostyczne z wykorzystaniem embrionów
b¹d p³odów, z wyj¹tkiem sytuacji przewidzianych w ustawodawstwie krajowym, powinny byæ zakazane, chyba ¿e maj¹ one pomóc w prawid³owym
rozwoju maj¹cego siê narodziæ dziecka. Podobnie wszelka interwencja dotycz¹ca ¿ywego embrionu lub p³odu mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy
7
8

Implantacja embrionu w sztucznej macicy.
Por. Recommendation 1046 (1986)..., op. cit., punkty 14.A.III. i 14.A.IV.
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przyczyni siê dla dobra maj¹cego siê narodziæ dziecka. Jakiekolwiek za
dzia³ania terapeutyczne maj¹ce z nimi zwi¹zek powinny byæ zakazane, chyba
¿e zosta³a dokonana jednoznaczna i precyzyjna diagnoza choroby embrionalnej, wskazuj¹ca na ciê¿ki przypadek, którego nie mo¿na uleczyæ w ¿aden inny sposób a zaproponowana terapia rokuje du¿e szanse powodzenia
(wskazane przy tym jest sporz¹dzenie listy chorób, w których zastosowanie terapii z u¿yciem tkanek pochodz¹cych od embrionów b¹d p³odów
by³oby celowe). W celu ochrony nasciturusa sugeruje siê równie¿ wprowadzenie regulacji, w wietle których zespó³ lekarzy przeprowadzaj¹cych
ewentualny zabieg aborcji mia³by byæ ca³kowicie niezale¿ny od zespo³u,
który zajmie siê wykorzystaniem p³odu w celach leczniczych.
Z powy¿szego wynika jednoznacznie, ¿e Rada Europy dostrzega potrzebê wprowadzenia kompleksowej ochrony embrionów ludzkich i wzmocnienia ich pozycji wzglêdem osób ju¿ narodzonych, które mog¹ bezporednio
wp³ywaæ na ich los, lecz jednoczenie nie chce stawiaæ veta wobec prowadzonych na szerok¹ skalê badañ w orodkach naukowych pañstw cz³onkowskich a tak¿e wykorzystywania ich w celach leczniczych. W imiê humanitaryzmu sugeruje siê wiêc ograniczenie swobody podejmowania badañ na embrionach, mówi siê nawet o potrzebie utworzenia ponadpañstwowych komitetów b¹d komisji maj¹cych czuwaæ nad w³aciwym wykorzystywaniem
technik sztucznej prokreacji, ale jednoczenie nie stawia siê ostatniego kroku
na drodze zabezpieczenia praw nasciturusa, czyli uznania go za osobê.
Podobne wnioski wyp³ywaj¹ równie¿ z analizy przyjêtego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 2 lutego 1989 roku Zalecenia w spra9
wie wykorzystywania embrionów i p³odów w badaniach naukowych . Dokument ten zwraca uwagê, odwo³uj¹c siê do tekstu opisanego wy¿ej zalecenia, ¿e tak ludzki embrion, jak i p³ód, powinien byæ traktowany z szacunkiem przynale¿nym istocie ludzkiej (punkt 3). Ponadto Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podkreli³o, ¿e ludzki embrion przechodz¹c przez
ró¿ne stadia rozwojowe i tym samym okrelany ró¿nymi terminami jak zygota, morula, blastula etc., zachowuje przez ca³y okres rozwoju genetyczn¹
a tak¿e biologiczn¹ to¿samoæ (punkt 7). W zwi¹zku z tym powinno siê w
pierwszym rzêdzie wprowadziæ zakaz u¿ywania gamet, wykorzystywanych
w badaniach, do tworzenia zygot b¹d embrionów w celach prokreacyjnych. Zakazem powinny byæ objête równie¿ wszelkie badania prowadzone
na ¿ywych, nieobci¹¿onych genetycznie embrionach, które nie s¹ podej9
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mowane w celach diagnostycznych, profilaktycznych lub terapeutycznych.
Istotna jest tak¿e uwaga, zgodnie z któr¹ nale¿y wprowadziæ bezwzglêdny
zakaz u¿ywania do badañ ¿ywych embrionów ludzkich w sytuacji, gdy ist10
nieje mo¿liwoæ przeprowadzenia ich na materiale zwierzêcym . Dla wykluczenia b³êdnej interpretacji opisanych norm warto w tym miejscu przytoczyæ definicjê pojawiaj¹cego siê wielokrotnie zwrotu ¿ywy embrion, która zosta³a zawarta w punkcie H.25. za³¹cznika do omawianego zalecenia, a
zgodnie z któr¹ za ¿ywe embriony bêd¹ uznawane te embriony, które nie
wykazuj¹ wad biologicznych, uniemo¿liwiaj¹cych ich dalszy rozwój. Rodzi siê zatem w sposób naturalny nastêpuj¹ce pytanie: czy ¿ywe embriony
posiadaj¹ce wy¿ej wspomniane wady biologiczne a contrario mo¿na traktowaæ jako martwe (je¿eli pominiemy w tym miejscu problematykê statusu
ontycznego wirusów, nie wydaje siê, aby istnia³a inna mo¿liwoæ; organizm albo jest ¿ywy albo martwy)? Nie jest to oczywicie pytanie czysto
retoryczne, gdy¿ odpowied na nie poci¹ga za sob¹ daleko id¹ce konsekwencje. Przypomnijmy chocia¿by, ¿e martwe embriony mo¿na wykorzystywaæ np. do celów naukowych.
Wracaj¹c do rozwa¿añ nad tekstem Europejskiej Konwencji Bioetycznej nale¿y w wietle powy¿szego stwierdziæ, ¿e dokument ten pos³uguje siê
terminem osoba wy³¹cznie w celu okrelenia postnatalnej fazy ¿ycia ludzkiego. Odnosz¹c siê natomiast do fazy prenatalnej wprowadza siê szerszy
zakresowo termin istota ludzka. Znaczenie obu tych terminów a tak¿e celowoæ ich wprowadzenia by³a przedmiotem licznych dyskusji w trakcie prac
przygotowawczych nad Konwencj¹. Pierwszy raz problem ten stan¹³ na
pracach Komisji Bioetycznej w dniach 1618 czerwca 1992 roku. Ustalono
wówczas, ¿e zaproponowana w art.1 ochrona wszystkich istot ludzkich odnosi siê tak¿e do nienarodzonych, natomiast zabezpieczenie praw i wolnoci wszystkich osób odnosiæ siê bêdzie tylko do narodzonych (dok³adnie
pos³u¿ono siê zwrotem: tylko osób, które uwa¿a siê za posiadaj¹ce pra11
wa) . Szersza dyskusja nad tym problemem odby³a siê pomiêdzy 27 a 30
kwietnia 1993 roku. Jeden z delegatów zaproponowa³ wówczas objêcie
ochron¹ przys³uguj¹c¹ istotom ludzkim równie¿ embrionów ludzkich i wy10

Przytoczone informacje pochodz¹ z za³¹cznika do Zalecenia w sprawie wykorzystywania embrionów i
p³odów w badaniach naukowych, w kolejnoci: punkt A.3, punkt B.4 oraz punkt B.5.
11
Steering Committee on Bioethics (CDBI), Convention on The Protection of Human Rights And Dignity of
The Human Being With Regard To The Application of Biology And Medicine: Convention on Human Rights AND
Biomedicine, Preparatory Work on The Convention, Strasbourg, 28.06.2000, CDBI/INF (2000) 1, Chapter I,
CORED 1618/06/92, punkt II.
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ra¿enie tego expressis verbis w treci art. 1 EKB. Wniosek ten spotka³ siê z
zainteresowaniem czêci delegatów. Pojawi³o siê nawet pytanie dotycz¹ce
celowoci wprowadzania w art. 1 dwóch ró¿nych terminów (proponowane
ówczenie terminy brzmia³y: human being-istota ludzka oraz individual
jednostka, indywiduum, cz³owiek, osoba), na oznaczenie de facto tego samego krêgu podmiotów. Rezygnacja z ich wprowadzenia i pos³u¿enie siê
nazw¹ istota ludzka skutkowa³oby wiêc brakiem potrzeby uzupe³niania treci omawianego artyku³u zwrotem embrionów ludzkich, gdy¿ nie istnia³yby wówczas ¿adne powa¿niejsze w¹tpliwoci dotycz¹ce objêcia ich pe³n¹
ochron¹ wyp³ywaj¹c¹ z jego treci. Pomimo tych uwag w toku dyskusji
odrzucono propozycjê rezygnacji z utrzymania omawianego rozró¿nienia,
zaproponowano natomiast wprowadzenie nastêpuj¹cego zapisu: celem
Konwencji jest nie tylko zagwarantowanie poszanowania praw i podstawowych wolnoci osób ju¿ narodzonych lecz równie¿ ochrona godnoci, to¿samoci oraz integralnoci istoty ludzkiej, w najszerszym znaczeniu tych
s³ów. Na tej samej sesji pojawi³a siê ponadto propozycja poruszenia w
Konwencji problematyki ochrony embrionów ludzkich w kontekcie przerywania ci¹¿y. Ostatecznie odrzucono równie¿ i ten postulat zauwa¿aj¹c,
¿e Konwencja ma za zadanie przede wszystkim wprowadziæ pewne standardy ochrony maj¹ce stanowiæ w istocie minimum mo¿liwe do przyjêcia
12
przez jak najwiêcej pañstw.
Po up³ywie miesi¹ca, w pierwszych dniach czerwca, powrócono do debaty nad treci¹ art. 1. Przede wszystkim Zespó³ Roboczy poinformowa³,
¿e Komitet Kieruj¹cy do spraw Bioetyki (CDBI) zdecydowa³, i¿ termin
istota ludzka powinien byæ rozumiany mo¿liwie szeroko i w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ ograniczony jedynie do osób ju¿ narodzonych. Zdecydowano siê jednak na pozostawienie wzmiankowanego rozró¿nienia w treci art. 1 oraz zaproponowano jego nowe brzmienie, zbli¿one do tego, które
ma on obecnie. Ró¿nica dotyczy³a jedynie drugiej czêci, pierwszego zdania, które brzmia³o: gwarantuj¹ ka¿dej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla praw i podstawowych wolnoci, a zw³aszcza jej integralnoci,
wobec zastosowañ biologii i medycyny. Warto w tym miejscu odnotowaæ,
¿e oryginalny tekst konwencji w jêzyku angielskim pos³uguje siê wprowadzonym wówczas s³owem everyone, które na jêzyk polski, podobnie jak to
mia³o miejsce w przypadku Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, zosta³o prze³o¿one jako osoba a znacz¹ce dos³ownie ka¿dy, wszyscy (w nie12
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mieckim tekcie konwencji wystêpuje s³owo jedermann znacz¹ce ka¿dy,
wszyscy). Naturalnie, przy takim brzmieniu tekstu mamy do czynienia z
odwróceniem sytuacji, nazwa ka¿dy ma bez w¹tpienia szerszy zakres od
nazwy istota ludzka. Takie jednak rozumienie przytoczonych s³ów prowadzi³oby do sytuacji, w której wprowadzenie do konwencji nazwy istota ludzka i przypisywanie jej pewnej, ograniczonej kategorii praw nie mia³oby
sensu, skoro jako ka¿demu przys³ugiwa³yby jej prawa wymienione w konwencji w o wiele szerszym zakresie. Inn¹ mo¿liwoci¹ by³oby stwierdzenie, ¿e istotom ludzkim przys³uguje mniej praw ni¿ wszystkim innym/ka¿demu innemu, co równie¿ brzmia³oby absurdalnie. W zwi¹zku z powy¿szym
nale¿y uznaæ za poprawne i zgodne z celem omawianego dokumentu prze³o¿enie na jêzyk polski s³owa everyone za pomoc¹ nazwy ka¿da osoba
(podobnie w³oski oraz hiszpañski tekst konwencji zawiera nazwê persona
znacz¹c¹ osoba). Wracaj¹c jednak do tekstu konwencji i nowego brzmienia
art. 1 nale¿y podkreliæ, ¿e taka jego konstrukcja mia³a na celu zapewnienie
ochrony ludzkim embrionom w zakresie godnoci i prawa do to¿samoci.
Wspomniane wprowadzenie nazwy everyone, zaczerpniêtej wprost z Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, mia³o zapewne na celu zwrócenie
uwagi na wspólny grunt aksjologiczny i tê sam¹ wizjê cz³owieka prezentowan¹ w obu dokumentach. Zespó³ Roboczy podkreli³ jednoczenie, ¿e
nowowprowadzony termin everyone ma byæ rozumiany w w¹skim znaczeniu, jako równoznaczny ze zwrotem istota ludzka ju¿ narodzona. W zwi¹zku z tym, na lipcowym posiedzeniu Komitetu Kieruj¹cego do spraw Bioetyki poddano g³osowaniu treæ artyku³u 1 w jego nowym brzmieniu. Najwiêcej kontrowersji wywo³a³o zaproponowane wykrelenie zwrotu: poszanowania integralnoci wszystkich istot ludzkich. Pozostawienie owych s³ów
mog³o bowiem prowadziæ do wyk³adni omawianego artyku³u jako zawieraj¹cego bezwzglêdny zakaz aborcji a oczywistym by³o, ¿e ustawodawstwa przynajmniej kilku z potencjalnych stron konwencji legalizowa³y j¹ i
nie by³yby sk³onne do zmian w tym zakresie. W wyniku g³osowania usuniêto wspomniany zapis: za oddano 17 g³osów, przeciw 7, jedna osoba
wstrzyma³a siê od g³osowania. Zdecydowano ponadto, wbrew wczeniejszym sugestiom, by zrezygnowaæ z definiowania terminów osoba i istota
13
ludzka, pozostawiaj¹c ich interpretacjê stronom konwencji .
13

Steering Committee on Bioethics (CDBI), Convention on The Protection of Human Rights And Dignity of
The Human Being With Regard To The Application of Biology And Medicine, op. cit., CORED 12/06/93, CDBI
6-9/07/93.
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Kolejny krok w ewolucji art. 1 EKB wykonany zosta³ na prze³omie padziernika i grudnia 1993 roku. Zaproponowano wówczas dokonanie zmian
w drugiej czêci jego pierwszego zdania nadaj¹c mu znany z konwencji
kszta³t. Póniejsze dyskusje potwierdzi³y jedynie wypracowane ju¿ stanowisko. Podkrelano, ¿e godnoæ istoty ludzkiej powinna byæ szanowana od
najwczeniejszych etapów jej rozwoju, jakkolwiek dodawano, ¿e status
14
prawny embrionu powinien byæ okrelony przez same strony konwencji .
Zdaj¹c natomiast sobie sprawê, i¿ brak w tekcie Europejskiej Konwencji
Bioetycznej stosownych definicji osoby oraz istoty ludzkiej mo¿e wywo³aæ
pewne kontrowersje czy te¿ uci¹¿liwoci przy jej wyk³adni, zwracano uwagê na fakt, i¿ Europejska Konwencja Praw Cz³owieka równie¿ nie zawiera
definicji cz³owieka. Ostatnie g³osowanie w trakcie prac przygotowawczych
nad treci¹ art. 1 EKB odby³o siê w czerwcu 1995 roku, kiedy to zdecydo15
wano siê przyj¹æ go bez ¿adnych dalszych zmian.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w wietle Europejskiej Konwencji
Bioetycznej status prawny oraz ontyczny nasciturusa w najwczeniejszych
stadiach jego rozwoju jest ró¿ny od statusu osoby czy te¿ cz³owieka (w
wietle konwencji dwa ostatnie terminy wydaj¹ siê byæ bardzo zbli¿one
je¿eli nie wrêcz to¿same). Potwierdzenia tej hipotezy zdaje siê dostarczaæ
raport CDBI z 19 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony ludzkiego embrionu in vitro. Dokument ten opisuje m.in. ró¿ne filozoficzne koncepcje doty14

Zgodnie z opini¹ przedstawion¹ 23 listopada 1998 roku Komisji Europejskiej przez The European Group on
Ethics in Science and New Technologies (EGE) zatytu³owan¹ Etyczne aspekty badañ z u¿yciem embrionów w
kontekcie pi¹tego programu ramowego, ustawodawstwa wiêkszoci z cz³onków wspólnoty nie zawieraj¹ definicji
ludzkiego embrionu (ustawodawstwo Belgii, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Holandii, Irlandii, Luksemburgu,
Portugalii, Szwecji i W³och). Systemy prawne, które natomiast zawieraj¹ takie definicje, ró¿ni¹ siê w tej kwestii:
 zgodnie z ustawodawstwem austriackim sam termin embrion nie jest zdefiniowany, podana jest natomiast
legalna definicja zdolnych do rozwoju komórek okrelaj¹ca je jako zap³odnion¹ komórkê jajow¹ i rozwijaj¹ce
siê z niej komórki,
 prawo niemieckie definiuje embrion jako zap³odnion¹ komórkê jajow¹ zdoln¹ do rozwoju, od chwili zlania
siê gamety mêskiej i ¿eñskiej,
 ustawodawca hiszpañski dokona³ rozró¿nienia pomiêdzy pre-embrionami, które okreli³ jako grupy komórek
powstaj¹cych w wyniku zap³odnienia komórki jajowej do chwili zakoñczenia siê procesu implantacji i pojawienia smugi pierwotnej, embrionami z którymi do czynienia mamy pomiêdzy czternastym dniem a po³ow¹
trzeciego miesi¹ca ci¹¿y a p³odami pojawiaj¹cymi siê po oko³o dwóch i pó³ miesi¹cach ci¹¿y,
 brytyjskie prawo przytacza definicjê embrionu okrelaj¹c go jako ¿ywy embrion po zakoñczeniu procesu
zap³odnienia (podzia³ zygoty na dwie komórki) a tak¿e komórkê jajow¹ w trakcie zap³odnienia.
Por. Opinion of The European Group on Ethics in Science and New Technologies to The European Commission, Ethical Aspects of Research Involving The Use of Human Embryo in The Context of The 5th Framework
Programme, No 12, 23.11.1998, punkt 1.17.
15
Steering Committee on Bioethics (CDBI), Convention on The Protection of Human Rights And Dignity of
The Human Being With Regard To The Application of Biology And Medicine, op. cit., CORED 2427/01/94,
CDBI 2630/06/95.
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cz¹ce natury a tym samym i statusu embrionu konkluduj¹c jednak¿e, ¿e
mimo wielu ró¿nic, ka¿da z nich implikuje potrzebê ochrony embrionu,
chocia¿ w zró¿nicowanym stopniu. Bardzo czêsto stopieñ ochrony prawnej
nienarodzonego zwi¹zany jest z jego rozwojem, na wczeniejszych etapach
rozwoju chroniony jest on przede wszystkim w sposób poredni, bezporednim przedmiotem ochrony jest rodzina b¹d kobieta. Niemniej jednak i
wówczas mo¿na wskazaæ pewne charakterystyczne p³aszczyzny, na których to w³anie prawa nasciturusa s¹ chronione. Dla przyk³adu, czêsto
wprowadza siê zakaz dokonywania jakichkolwiek manipulacji na embrionie pochodz¹cym ze sztucznego zap³odnienia, je¿eli nie s³u¿¹ one wprost
jego dobru. Z drugiej jednak strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawstwa
wielu krajów dopuszczaj¹ zamra¿anie embrionów in vitro i przechowywanie ich w stanie hibernacji przez, czêsto ograniczony okres czasu, bez zamiaru ich póniejszej implantacji. Tym samym embriony te przestaj¹ ju¿
korzystaæ z normalnej ochrony, skoro ich podstawowy interes, jakim jest
rozwój prowadz¹cy do narodzin, zostaje naruszony. Normy reguluj¹ce ich
sytuacjê prawn¹ dotycz¹ wówczas przede wszystkim mo¿liwoci przeprowadzania na nich badañ naukowych b¹d te¿ wykorzystywania ich do takich badañ. Jak ju¿ wy¿ej opisano, czêsto w takich sytuacjach wprowadza
siê ograniczenia maj¹ce na celu niedopuszczenie do niekontrolowanych
eksperymentów, których skutki mog¹ naruszaæ nawet najbardziej podsta16
wowe intuicje moralne.
Istotnym zagadnieniem poruszonym w raporcie CDBI jest problem komercjalizacji embrionów. We wspó³czesnych systemach prawnych istnieje
dobrze ugruntowana zasada, ¿e cz³owiek w znaczeniu najbardziej ogólnym
nigdy nie mo¿e byæ traktowany w kategoriach handlowych  jest on podmiotem a nie przedmiotem. Zasada ta odnosi siê równie¿ do ludzkiego cia³a, które w zwi¹zku z tym nale¿y zaliczyæ do kategorii res extra commercium. Zgodnie z art. 21 EKB cia³o ludzkie i jego czêci nie mog¹, same w
sobie, stanowiæ ród³a zysku. Takie same zasady powinny odnosiæ siê tak¿e
do nienarodzonych i to w ca³ym okresie ci¹¿y. W ¿adnej sytuacji nie mo¿na
znaleæ uzasadnienia dla sprzeda¿y embrionów, p³odów b¹d ich organów
lub tkanek. Dla gor¹cych zwolenników teorii ekonomii liberalnej, dla których ka¿de dobro posiada okrelon¹ wartoæ rynkow¹ a zatem i cenê, inaczej nie by³oby dobrem, przedstawiony sposób mylenia mo¿e byæ trudny
16
Por. CDBI, The Protection of The Human Embryo In Vitro, Report by the Working Party on the Protection
of the Human Embryo and Fetus, CDBI-CO-GT3 (2003) 13, Strasbourg, 19.06.2003, punkt II BC.
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do przyjêcia. Organy ludzkie posiadaj¹ bowiem okrelon¹ cenê, albo zgodnie z regu³ami wolnego rynku mog¹ zostaæ wycenione, a zatem, zgodnie w
wol¹ jednostkiw³aciciela, mog¹ staæ siê przedmiotem transakcji. Mylenie takie stanowi jednak niew¹tpliwe zagro¿enie dla aksjologicznych fundamentów wspó³czesnych systemów prawnych odwo³uj¹cych siê powszechnie do ideologii praw cz³owieka i w zwi¹zku z tym jest przez nie odrzucane. Uznanie go za uprawnione mo¿e bowiem w konsekwencji prowadziæ
do uznania porzuconych ju¿ instytucji jak np. niewolnictwa (punkt D). Problematyka komercjalizacji embrionów, mimo jej niew¹tpliwego znaczenia,
prowokuje jednak do poruszenia kolejnego, bardziej pal¹cego zagadnienia
a mianowicie kwestii przeznaczenia embrionu.
Embriony pochodz¹ce ze sztucznego zap³odnienia mog¹ zostaæ implantowane do macicy kobiety w celu narodzin dziecka, mog¹ zostaæ zamro¿one i póniej wykorzystane do tego celu, mog¹ w koñcu pos³u¿yæ do badañ
medycznych. Pytanie, które siê w zwi¹zku z tym nasuwa brzmi: kto jest
osob¹ uprawnion¹ do decydowania o losie takich embrionów? Pierwsz¹ i
najbardziej wydawa³oby siê naturaln¹ z mo¿liwoci jest wskazanie na dawców gamet. Zauwa¿aj¹c, ¿e bez tych osób w ¿aden sposób nie powsta³by
dany embrion, ³atwo mo¿na dojæ do wniosku, ¿e to w³anie one powinny
decydowaæ o jego dalszym losie, oczywicie w zakresie przewidzianym
przez stosowne normy. Mamy tu zatem do czynienia z relacj¹ wzorowan¹
na stosunku rodzice  dziecko, b¹d, je¿eli odrzuci siê osobowy charakter
embrionu, w³aciciel  przedmiot w³asnoci. Ów prosty schemat mylowy
burzy jednak fakt, i¿ w praktyce, po udanej implantacji jednego z embrionów, rodzice czêsto przestaj¹ siê interesowaæ losem nadliczbowych embrionów. Embriony te nie zostan¹ ju¿ nigdy implantowane do macicy (z
pewnoci¹ nie do macicy matki genetycznej) a zatem, zdaniem niektórych,
nie ma sensu mówiæ o ich ochronie w kontekcie praw rodziców. Co wiêcej, czêæ ustawodawstw dopuszcza ich wykorzystywanie do celów leczniczych bez wyra¿enia zgody przez dawców gamet. Argumentuje siê w takich sytuacjach, ¿e interes osoby trzeciej, a zw³aszcza stan jej zdrowia, jest
istotniejszy od ewentualnego interesu rodziców niewyra¿aj¹cych zgody. Z
drugiej jednak strony podnosi siê, ¿e interes trzeciej osoby nie mo¿e uzasadniaæ dowolnego u¿ycia embrionu, gdy¿ w ten sposób pogwa³ci³oby siê
wszelkie jego prawa, jak i powa¿nie naruszy³o prawa genetycznych rodziców. Wystarczy wyobraziæ sobie sytuacjê, w której embrion taki zosta³by
implantowany do macicy obcej kobiety w wyniku czego przysz³oby na wiat
dziecko. Wydaje siê, ¿e w zwi¹zku z mo¿liwymi implikacjami rodzice po98
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winni w ka¿dej sytuacji zachowaæ prawo do decydowania o losie nieimplantowanych embrionów a przynajmniej posiadaæ mo¿liwoæ wyra¿enia
sprzeciwu wobec pewnych form ich wykorzystania (punkt E). Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e pod wzglêdem moralnym samo decydowanie o tym, który embrion ma zostaæ implantowany w pierwszej kolejnoci, a który nie,
jest niejednoznaczne. Udana implantacja pierwszego oznacza zazwyczaj
przekrelenie szans na implantacjê, przynajmniej do macicy matki genetycznej, czyli kobiety od której pochodzi³a komórka jajowa, pozosta³ych.
Co wiêcej, w sytuacji gdy czêæ embrionów jest dotkniêtych wadami genetycznymi, które wprawdzie nie uniemo¿liwiaj¹ implantacji lecz doprowadzi³yby do narodzin kalekiego dziecka, ich los najczêciej jest z góry przes¹dzony - nie bêd¹ one mia³y szansy rozwoju w macicy. Praktyka zatem
doboru embrionów, jakkolwiek podyktowana dobrem zarówno przysz³ych
rodziców, jak i maj¹cego siê narodziæ dziecka, mo¿e byæ przez niektórych
odczytana jako forma dyskryminacji.
Nie neguj¹c zatem potrzeby wprowadzenia dystynkcji prawnych dotycz¹cych statusu rozwijaj¹cego siê ¿ycia ludzkiego pragnê na zakoñczenie
podkreliæ koniecznoæ cis³ego okrelenia granic ochrony owego ¿ycia na
wszystkich etapach jego rozwoju oraz, co niemniej wa¿ne, racjonalnego
uzasadnienia dokonanych wyborów. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e dokonanie jakiegokolwiek wyboru na tej p³aszczynie poci¹ga za sob¹ w sposób nieunikniony szerokie konsekwencje moralne. Staraj¹c siê zatem wypracowaæ stanowisko, mo¿liwe do przyjêcia przez jak najwiêksz¹ iloæ podmiotów (taka jest idea Europejskiej Konwencji Bioetycznej), nale¿y uwa¿aæ, by ewentualny kompromis nie prowadzi³ do obni¿enia wypracowanych przez wieki standardów etycznych.
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Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life,
wrongful birth i wrongful conception w prawie USA

Niebywa³y postêp medycyny, jaki dokona³ siê w dziedzinie diagnostyki
prenatalnej, pozwala przysz³ym rodzicom na podejmowanie wiadomej
decyzji dotycz¹cej ich potomstwa. Dziêki specjalistycznym badaniom mo¿liwe jest kontrolowanie rozwoju p³odu, a nawet, jeli p³ód nosi wady, w
gestii rodziców pozostaje decyzja dotycz¹ca jego dalszej egzystencji.
Równoczenie, wraz z nowymi szansami, jakie niesie medycyna, rozwinê³o siê prawo, które chroni mo¿liwoæ do indywidualnej i wiadomej
decyzji dotycz¹cej poczêcia i urodzenia dziecka. W ostatnich trzech dziesiêcioleciach, szczególnie w USA, ale równie¿ w Europie Zachodniej, a
1
tak¿e w Polsce na wokandach s¹dowych pojawiaj¹ siê powództwa odszkodowawcze na skutek naruszenia przez lekarza prawa do podjêcia tej wia2
domej decyzji .
Doktryna oraz orzecznictwo dokona³o teoretycznego podzia³u nowych
roszczeñ na trzy kategorie:
1. wrongful conception (wrongful pregnancy)  powództwo rodziców przeciw pozwanemu, którego zaniedbanie (np. w trakcie przeprowadzenia
zabiegu sterylizacji) skutkuje ci¹¿¹ lub narodzinami dziecka; czêsto doktryna nie rozró¿nia skargi wrongful conception, traktuj¹c j¹ jako odmianê wrongful birth, z t¹ ró¿nic¹, i¿ dotyczy ona narodzin dziecka zdrowego, ale nieplanowanego;
2. wrongful birth  powództwo wnoszone przez rodziców dziecka przeciw
pozwanemu, który przez swe niedbalstwo pozbawi³ ich mo¿liwoci do1

Jak proces przed S¹dem Okrêgowym w £om¿y o odszkodowanie z tytu³u wrongful birth (urodzenia dziecka dotkniêtego hypochondroplazj¹)  zob. M. Nesterowicz, Odpowiedzialnoæ cywilna lekarza i szpitala za szkody zwi¹zane z urodzeniem upoledzonego dziecka, Prawo i Medycyna 13/2003
2
Zob. T. Justyñski, Poczêcie i urodzenie siê dziecka jako ród³o odpowiedzialnoci cywilnej, Kraków 2003
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konania aborcji, skutkiem czego narodzi³o siê dziecko z wadami genetycznymi lub innymi ciê¿kimi uszkodzeniami;
3. wrongful life  powództwo wnoszone przez dziecko lub rodziców w imieniu dziecka, które utrzymuje, i¿ przez zaniedbanie pozwanego jego rodzice zostali pozbawieni prawa do decyzji w kwestii aborcji lub poczêcia
dziecka, a ono samo narodzi³o siê z wadami;
Niniejsza praca ma za cel przytoczenie i omówienie najbardziej reprezentatywnych przyk³adów powy¿szych skarg i zapadaj¹cych orzeczeñ s¹3
dów, które pojawi³y siê w USA.

Wrongful pregnancy (wrongful conception)
Istot¹ skargi, jak ju¿ wczeniej wspomniano, jest roszczenie rodziców
dziecka przeciw pozwanemu, którego niedbalstwo, g³ównie podczas przeprowadzonego zabiegu sterylizacji, doprowadzi³o do narodzin niechcianego dziecka. Mimo zg³aszanych obiekcji, w których podnosi siê, i¿ narodziny dziecka nie mog¹ byæ postrzegane jako ród³o szkody, coraz wiêcej s¹dów uznaje roszczenia rodziców. Doktryna i orzecznictwo w Stanach Zjednoczonych wypracowa³y kszta³t skargi, z jak¹ mog¹ wystêpowaæ rodzice
skar¿¹cy lekarza, który przez swe niedbalstwo nie zapobieg³ narodzinom
dziecka. Aby skarga by³a uznana za zasadn¹, powód winien udowodniæ po
pierwsze, ¿e pozwany niedbale przeprowadzi³ zabieg sterylizacji lub aborcjê, po drugie, i¿ w wyniku niedbale dokonanego zabiegu urodzi³o siê nie4
planowane dziecko . Uznaj¹c za zasadn¹ skargê z tytu³u wrongful conception s¹dy przyjmuj¹ niejednolite rozwi¹zania. W wiêkszoci spraw s¹dy
odmawiaj¹ przyznania odszkodowania na pokrycie kosztów wychowania
zdrowego dziecka, opieraj¹c siê na ró¿nych argumentach. S¹d Montany w
sprawie Girdley v. Coats (825 S.W. 2d 295, Mo. 1992) orzek³, i¿ wydatki na
wychowanie dziecka nie mog¹ byæ przedmiotem roszczenia odszkodowawczego, gdy¿ dziecko nigdy nie mo¿e stanowiæ szkody. Jednoczenie zas¹dzi³ odszkodowanie za ból i cierpienie zwi¹zane z przeprowadzeniem ponownej sterylizacji, oraz za sta³y uszczerbek na zdrowiu, wynikaj¹cy ze le
przeprowadzonego zabiegu.
3

Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. 5, Toruñ 2001, s. 173 i n.
Juridical Council of California, Civil Jury Instructions, 511.Wrongful Birth-Sterilization/Abortion/Essential Factual Elements, LexisNexis, dostêpne na stronie internetowej: www.courtinfo.ca.gov/reference/documents/
civiljuryinst.pdf
4
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Podobnie w sprawie Cockrum v. Baumgartner, (95 Ill.2d 193, 196, 1983)
S¹d Apelacyjny stanu Illinois stwierdzi³, i¿ rodzice nie mog¹ otrzymaæ
zwrotu kosztów utrzymania normalnego, zdrowego dziecka, choæby urodzi³o siê na skutek niedbale przeprowadzonej sterylizacji. S¹d zauwa¿y³
tak¿e, i¿ zazwyczaj przy skargach wrongful pregnancy powodowie otrzymuj¹ odszkodowanie za ból i cierpienie zwi¹zane z niechcian¹ ci¹¿¹, za
ewentualne komplikacje zdrowotne spowodowane ci¹¿¹, a tak¿e zwrot kosztów wydatkowanych na odebranie porodu oraz za utracone w wyniku zajcia w ci¹¿ê zarobki.
Ponadto, odmawiaj¹c pe³nego odszkodowania, s¹dy utrzymuj¹, i¿ obci¹¿enie lekarza kosztami wychowania nieplanowanego dziecka by³oby
nieproporcjonalne do jego winy, a wiadomoæ dziecka, i¿ narodzi³o siê
niechciane i kto, zamiast rodziców, ³o¿y na jego utrzymanie, mog³aby siê
okazaæ dla niego destruktywna.
Drugim rozwi¹zaniem przyjêtym w orzecznictwie jest oparcie siê na
zasadzie wyra¿onej w Restatement (Second) Torts § 920 (1979), polegaj¹ce na uwzglêdnianiu przy wymiarze odszkodowania korzyci, jakich obok
szkód dozna³ powód w wyniku zachowania pozwanego. St¹d mo¿liwe jest
otrzymanie odszkodowania obejmuj¹cego tak¿e koszty utrzymania dziecka, ale przy ustaleniu wysokoci takiego odszkodowania s¹d bêdzie bra³
pod uwagê dobrodziejstwa dotykaj¹ce rodziców, takie jak np. mi³oæ czy
radoæ, a wynikaj¹ce z obecnoci dziecka w rodzinie.
Do powy¿szego modelu nawi¹zuje orzeczenie w sprawie Burke v. Rivo
(406 Mass. 764, 1990). Pani Burke podda³a siê sterylizacji przeprowadzonej przez doktora Elliota Rivo, który zapewnia³ j¹ o skutecznoci dokonanego zabiegu. Kobieta wyzna³a lekarzowi, i¿ sw¹ decyzjê o sterylizacji
motywowa³a chêci¹ powrotu do kariery zawodowej oraz problemami finansowymi, jakich dowiadcza³a jej rodzina. Sterylizacja przeprowadzona
zosta³a niedbale i okaza³a siê nieskuteczna. Pani Burke zasz³a w ci¹¿ê i
urodzi³a zdrowe dziecko. Po narodzinach podda³a siê ponownie zabiegowi
sterylizacji, tym razem przeprowadzonemu zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej i skutecznemu. Równoczenie by³a pacjentka wyst¹pi³a z
roszczeniami odszkodowawczymi z tytu³u utraty mo¿liwoci zarobkowych
przez okres ci¹¿y. Domaga³a siê tak¿e pokrycia wydatków na wiadczenia
medyczne zwi¹zanych z wydaniem na wiat dziecka i kosztów opieki nad
pozosta³ymi dzieæmi, gdy¿ pani Burke nie by³a w stanie siê nimi zajmowaæ
w czasie ci¹¿y. Ponadto ¿¹da³a zwrotu kosztów poniesionych na drugi zabieg sterylizacji oraz zas¹dzenia odszkodowania za emocjonalne cierpie102
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nia, bêd¹ce efektem ci¹¿y, a w koñcu, przyznania jej rodków na utrzymanie niechcianego dziecka. Powódka argumentowa³a, i¿ gdyby pozwany poinformowa³ j¹, ¿e sterylizacja mog³a okazaæ siê nieskuteczna, z pewnoci¹
podda³aby siê ona kolejnemu zabiegowi, tak, aby mieæ ca³kowit¹ pewnoæ,
i¿ zabieg zakoñczy³ siê sukcesem. Pani Burke twierdzi³a, i¿ na doktorze
Rivo ci¹¿y³ obowi¹zek opieki nad powódk¹, którego to obowi¹zku lekarz
nie dotrzyma³, a daj¹cym siê przewidzieæ skutkiem jego zaniedbania by³o
poczêcie i narodziny dziecka. W ten sposób pani Burke udowadnia³a, i¿
miêdzy niedbalstwem pozwanego a urodzeniem dziecka istnia³ zwi¹zek przyczynowy. Argumentem, jaki podnoszono przeciwko powództwu by³o twierdzenie, i¿ szczêcia, jakie niesie z sob¹ narodzenie siê dziecka, nie mog¹
przys³aniaæ ekonomiczne straty zwi¹zane z jego wychowaniem. Pozwany
twierdzi³ tak¿e, i¿ koszty wychowania dziecka s¹ zbyt spekulatywne i nieproporcjonalne w stosunku do zaniedbania lekarza. Mimo to, S¹d Apelacyjny, w odpowiedzi na pytanie jakie skierowa³ do niego s¹d ni¿szej instancji, stan¹³ na stanowisku, i¿ powódka mo¿e otrzymaæ zwrot kosztów zwi¹zanych z wychowaniem zdrowego, lecz niechcianego dziecka a¿ do osi¹gniêcia przez nie pe³noletnioci. Nawi¹zuj¹c do zasady uwzglêdnienia przy
szacowaniu odszkodowania ka¿dego zysku powoda, jaki by³ efektem zachowania pozwanego, S¹d Massachussets zaznaczy³, i¿ nie w ka¿dych okolicznociach przyjcie na wiat dziecka jest dobrodziejstwem, zyskiem dla
rodziny. Wed³ug s¹du wskazuj¹ na to praktykowane zabiegi sterylizacji czy
te¿ antykoncepcja. Szczególnie narodziny dziecka nie bêd¹ oznaczaæ zysku, jeli motywem dla decyzji o sterylizacji s¹ kwestie finansowe. W takiej sytuacji rodzice powinni otrzymaæ odszkodowanie na pokrycie kosztów utrzymania niechcianego dziecka. Inaczej kwestia korzyci p³yn¹cych
z narodzin dziecka zdrowego przedstawia siê w przypadku, gdy rodzice
decyduj¹ siê na sterylizacjê z obawy, i¿ p³ód dotkniêty jest wrodzonymi
wadami. W takim wypadku narodzenie siê zdrowego potomka jest wielka
ulg¹ i radoci¹ dla rodziców, korzyci¹, a nie szkod¹. Jednoczenie, jak
wynika z powy¿szej sprawy, to, i¿ powódka nie przeprowadzi³a aborcji,
choæ mia³a tak¹ mo¿liwoæ, nie ma wp³ywu na jej roszczenie w stosunku do
lekarza, który niedbale przeprowadzi³ zabieg sterylizacji.
Pojawia³y siê tak¿e orzeczenia s¹dów nie nawi¹zuj¹ce do zasady pomniejszenia odszkodowania o ekonomiczne czy te¿ niematerialne korzyci
uzyskane przez powoda. W sprawie Lovelace Medical Center v. Mendez
(805 P. 2d, 603 z 1991 r.) S¹d Najwy¿szy Nowego Meksyku przyzna³ odszkodowanie matce, która urodzi³a dziecko po niedbale przeprowadzonej
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sterylizacji. W tej sprawie, ma³¿eñstwo z dwójk¹ dzieci, z przyczyn finansowych, zdecydowa³o siê na zabieg wykluczaj¹cy narodziny kolejnego dziecka. Jednak lekarz przeprowadzaj¹cy zabieg podwi¹zania jajowodów kobiety
nie poinformowa³ jej o tym, i¿ uda³ siê on tylko w stosunku do jednego jajowodu, i ¿e z racji tego powinna stosowaæ alternatywne metody antykoncepcji. Kobieta, niewiadoma swej p³odnoci, nie stosowa³a ¿adnych metod zabezpieczenia i po raz kolejny zasz³a w ci¹¿ê. S¹d stwierdzi³, i¿ w wyniku
niedbalstwa lekarza rodzice ponieli szkodê, która powinna byæ wynagrodzona, szkod¹ t¹ jednak nie by³y narodziny dziecka, ale ingerencja w stabilnoæ finansow¹ rodziny i ich prawo do planowania rodziny. S¹d przyj¹³, i¿
pokrycie kosztów wychowania nieplanowanego dziecka jest odpowiedni¹
form¹ odszkodowania, gdy¿ pañstwo Mendez, decyduj¹c siê na sterylizacjê,
pragnêli unikn¹æ w³anie obci¹¿enia finansowego, jakie nios¹ ze sob¹ narodziny dziecka. S¹d nie zastosowa³ równie¿ zasady z Restatement (Second)
Torts § 920 (1979), gdy¿, w jego ocenie, niemo¿liwe by³oby porównywanie
emocjonalnych korzyci powodów z ich ekonomicznymi stratami, wynikaj¹cymi z koniecznoci utrzymywania dziecka, jako ¿e nie s¹ to straty i zyski
tego samego rodzaju. Jednoczenie s¹d odmówi³ uwzglêdnienia roszczenia
matki o odszkodowanie za cierpienie psychiczne wynikaj¹ce z obecnoci
nowego cz³onka rodziny. S¹d utrzymywa³, i¿ udowadnianie przez rodziców,
i¿ narodziny ich nieplanowanego dziecka przynios³y im cierpienia psychiczne oraz samo wa¿enie tych cierpieñ z dobrodziejstwami, jakie niesie z sob¹
przyjcie na wiat cz³owieka dla oszacowania szkody, k³óci³oby siê z polityk¹ ochrony dziecka i jego emocjonalnego rozwoju.

Wrongful birth
Ogólnie przyjête jest, i¿ dziecko poczête, które dozna³o uszkodzeñ mo¿e
dochodziæ odszkodowania w stosunku do sprawcy szkody. Na gruncie prawa polskiego, zgodnie z art. 4461 kodeksu cywilnego z chwil¹ urodzenia
dziecko mo¿e ¿¹daæ naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Obecnie bezdyskusyjnym jest, i¿ lekarz bêdzie odpowiedzialnym za uszczerbek
zdrowia dziecka powsta³y z jego winy, kiedy dziecko pozostawa³o jeszcze
w ³onie matki (np. sprawa State v. Sherman, 234 Md 179,184,198 A.2d 71,
73, 1983). Co jednak, gdy niedbalstwo lekarza nie by³o przyczyn¹ uszczerbku
zdrowia dziecka, a polega³o jedynie na tym, ¿e dosz³o do narodzin dziecka?
W tej sytuacji znajduje zastosowanie, ci¹gle kontrowersyjna, skarga wrongful
birth, czyli z tytu³u z³ego urodzenia.
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Skarga ta wnoszona jest przez rodziców, którzy twierdz¹, i¿ przez zaniedbanie lekarza, zostali pozbawieni mo¿liwoci zadecydowania o aborcji, w efekcie czego dosz³o do narodzin dziecka chorego. Niedbalstwo lekarza mo¿e polegaæ na braku dostatecznego poinformowania rodziców o
ryzyku choroby ich przysz³ego potomka, np. przez przemilczenie wyników
badañ prenatalnych lub ujemnych konsekwencji, jakie mog¹ mieæ na p³ód
dotychczas za¿ywane przez pacjentkê leki (np. Sprawa Harbeson v. ParkeDavis, Inc.,656 P.2d 483,491, Washington, 1983), czy te¿ przez niepowiadomienie o mo¿liwoci przeprowadzenia badañ prenatalnych (np. Berman
v. Allan, 80 N.J. 421, 1979). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e orzecznictwo amerykañskie wypracowa³o, i¿ przyjêty w USA standard starannoci, zrêcznoci i
pilnoci lekarza, wymaga od lekarza specjalisty, aby wyjani³ on pacjentce
jej sytuacjê i wi¹¿¹ce siê z ni¹ ryzyko w taki sposób, aby kobieta by³a w
stanie podj¹æ wiadom¹ decyzjê o kontynuowaniu lub przerwaniu ci¹¿y.
Ponadto lekarz jest zobowi¹zany zdobyæ wiedzê na temat sytuacji pacjenta
i przyczyn, z jakich szuka pomocy lekarza, aby ustaliæ jakie informacje s¹
5
dla pacjenta istotne i omówiæ je . Z bogatego orzecznictwa s¹dów amerykañskich wynika, i¿ niedbalstwo lekarza przy skargach wrongful birth mo¿e
polegaæ równie¿ na b³êdnie przeprowadzonych testach prenatalnych (np.
Lodato v. Kappy, N.J. 2002), czy te¿ b³êdnej interpretacji wyników takich
testów (np. Procanik v. Cillo, 97 N.J. 339,1984).
Aby skarga by³a zasadna, powodowie powinni udowodniæ, i¿ lekarz
dopuci³ siê niedbalstwa (np. przez niepowiadomienie rodziców o wynikach badañ prenatalnych wskazuj¹cych na upoledzenie dziecka), ¿e dziecko faktycznie dotkniête jest wrodzonymi wadami genetycznymi lub w inny
sposób jest upoledzone oraz, ¿e gdyby powodowie wiedzieli o ryzyku choroby dziecka, nie zdecydowaliby siê na poczêcie lub matka dziecka podda³aby siê zabiegowi aborcji. Ponadto powinni wykazaæ, i¿ bêd¹ musieli ponosiæ nadzwyczajne koszy wychowania zwi¹zane z utrzymaniem dziecka
6
upoledzonego . Nale¿y zaznaczyæ, ¿e powód nie jest zobowi¹zany dowodziæ, i¿ niedbalstwo lekarza doprowadzi³o do choroby dziecka, gdy¿ nie to
jest przedmiotem skargi. Aby wykazaæ zwi¹zek przyczynowy miêdzy niedbalstwem lekarza a szkod¹, powód musi udowodniæ natomiast, ¿e ryzyko
choroby dziecka, o którym nie zosta³ powiadomiony, by³o dla niego infor5

Zobacz np. sprawa Canesi v. Wilson, 158 N.J. 490, 1999 r.
Juridical Council of California, Civil Jury Instructions, 512. Wrongful Birth  Genetic Testing  Essential
Factual Elements, LexisNexis dostêpne na stronie internetowej: www.courtinfo.ca.gov/reference/documents/civiljuryinst.pdf
6
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macj¹ kluczow¹, od której uzale¿nia³ dalszy los p³odu, ¿e ryzyko to by³o do
przewidzenia oraz, i¿ gdyby powód wiedzia³ o takim ryzyku, zdecydowa³by siê na przerwanie ci¹¿y. Oznacza to, ¿e wykazanie zwi¹zku przyczynowego sprowadza siê do pytania, czy b³êdna informacja lekarza lub brak
informacji w ogóle, nie pozbawi³a rodziców ich indywidualnego prawa do
zadecydowania we w³asnym imieniu o urodzeniu dziecka, które prawdopo7
dobnie bêdzie obci¹¿one wadami genetycznymi . Co wiêcej, s¹dy amerykañskie orzeka³y, i¿ w przypadku, gdy nie przeprowadzono z winy lekarza
odpowiednich badañ prenatalnych, a nie jest pewne czy takie testy ujawni³yby wadê p³odu, powód nie musi udowadniaæ, ¿e badanie prenatalne w
istocie pozwoli³oby na unikniêcie szkody. W takiej sytuacji wystarczy, gdy
powód wyka¿e, i¿ nieprzeprowadzenie testu zwiêkszy³o ryzyko powstania
szkody. Powód mo¿e udowodniæ takie zwiêkszone ryzyko nawet w przypadku, kiedy z wiedzy medycznej wynika, i¿ badania prenatalne przy danym schorzeniu rzadko pozwalaj¹ na wykrycie choroby8 .
Skarga z tytu³u wrongful birth, jak i wrongful life, sta³a siê popularna w
Stanach Zjednoczonych w przeci¹gu ostatnich trzydziestu lat z dwóch powodów. Po pierwsze, w sprawie Roe v. Wade (410 U.S. 113, 1973) S¹d
Najwy¿szy USA ustanowi³ konstytucyjne prawo do aborcji przez dwa pierwsze trymestry ci¹¿y. Po drugie, o czym by³a ju¿ mowa, wraz z postêpem
techniki mo¿liwe jest kontrolowanie, poprzez badania prenatalne, zdrowia
p³odu. W zwi¹zku z tym, na lekarzach ci¹¿y obowi¹zek zaoferowania takich badañ i ostrze¿enia par, u których zaobserwowano podwy¿szone ryzy9
ko urodzenia dziecka z wadami .
W wiêkszoci przypadków wyst¹pienia ze skarg¹ wrongful birth koñczy³y siê przed s¹dami amerykañskimi sukcesem. Do dzi dwadziecia szeæ
stanów, Dystrykt Kolumbii i piêæ s¹dów federalnych z powodzeniem rozpozna³o ten typ powództwa. W stanie Maine wprowadzono ustawê, uznaj¹10
c¹ za zasadn¹ skargê wrongful birth . W mniejszoci pozostaj¹ przypadki,
gdzie odmówiono rozpoznania skargi. Post¹pi³o tak piêæ s¹dów apelacyjnych, a szeæ stanów wprowadzi³o akty prawne zakazuj¹ce tego typu powództw11 . M.in. w sprawie Atlanta Obstetrics and Gynecology Group, P.A.
7

Zob. Reynolds v. Gonzales, N.J. 2002r.,
Zob. Gardner v. Pawliw, 150 N.J.359, 1997r.
9
Jeffrey R. Botkin, Prenatal diagnosis and selection of children, str. 269, udostêpnione na stonie internetowej www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/302/BOTKIN.pdf
10
Me.Rev.Stat.Ann. tit. 24, §2931 (West 1988)
11
Jeffrey R. Botkin, Prenatal diagnosis and selection of children, str. 274 udostêpnione na stonie internetowej www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/302/BOTKIN.pdf
8
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v. Abelson (398 S.E. 2d, 561, 1990) S¹d Najwy¿szy Georgii orzek³, i¿ w
sprawach z powództwa wrongful birth przede wszystkim brak elementu
szkody, jako ¿e nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ to ¿ycie jest szkod¹. Ponadto s¹d w
tym wypadku odmówi³ ustalenia zwi¹zku przyczynowego miêdzy upoledzeniem dziecka a zaniedbaniem lekarza, gdy¿ to nie on przyczyni³ siê do
choroby. W doæ egzotycznej sprawie Michelman v. Erlich (311 N.J. Super.
57, 69, App. Div. 1998) s¹d oddali³ powództwo, z jakim wystêpowali dziadkowie upoledzonego dziecka, wnosz¹c o wynagrodzenie im bólu i cierpienia, jakie nios³o ze sob¹ narodzenie siê chorego wnuka.
Jakkolwiek skarga z tytu³u wrongful birth znajduje coraz szersze poparcie, kwestia przyznawanych odszkodowañ pozostaje nadal sporna.
Analiza orzecznictwa s¹dów amerykañskich wskazuje ró¿ne rozwi¹zania
w tej materii.
W sprawie Berman v. Allan z 1979r. (80 N.J. 421) ustalono, i¿ pani
Berman podczas ci¹¿y znajdowa³a siê pod opiek¹ doktorów Allana i Attardi. Mia³a wtedy trzydzieci osiem lat. Powódka urodzi³a dziecko z zespo³em Downa. Pani Berman utrzymywa³a, i¿ z racji jej zaawansowanego wieku, pozwani powinni byli poinformowaæ j¹ o koniecznoci przeprowadzenia badañ, tj. amniocentezy, która pozwoli³aby na ustalenie, czy p³ód nie
jest uszkodzony. W szczególnoci badanie takie by³o wskazane, gdy¿ ze
wzglêdu na wiek powódki istnia³o du¿e ryzyko, ¿e p³ód bêdzie dotkniêty
zespo³em Downa. Pani Berman twierdzi³a, i¿ gdyby pozwani powiedzieli
jej o badaniu, bez w¹tpienia podda³aby siê testom, a dowiedziawszy siê o
chorobie dziecka, zdecydowa³aby siê na aborcjê. Jak zauwa¿y³ s¹d, cech¹
charakterystyczn¹ skargi by³o to, ¿e powódka nie twierdzi³a, i¿ pozwani
swym zaniedbaniem przyczynili siê do choroby jej dziecka a raczej, ¿e zosta³a poszkodowana poprzez bezprawne pozbawienie jej mo¿noci podjêcia w³asnej decyzji dotycz¹cej aborcji, jaka cile wi¹za³a siê z jej sfer¹
prywatnoci. W konsekwencji powódka domaga³a siê zas¹dzenia jej rodków, jakie bêd¹ niezbêdne dla prawid³owego wychowania i edukacji chorej
córki oraz rekompensaty za ból i cierpienie, zwi¹zane z narodzinami dziecka z zespo³em Downa. S¹d zauwa¿y³, jak k³opotliw¹ kwesti¹ jest wymierzenie szkód w skargach z tytu³u wrongful birth. Podkreli³, i¿ mimo, ¿e
koszty utrzymywania dziecka spowodowane by³y zaniedbaniem pozwanych,
w tym sensie, ¿e gdyby nie ich zaniedbanie, dziecko by nie istnia³o, to jednak odmówi³ przyznania rodków na wychowanie i edukacjê. S¹d argumentowa³, i¿ nie mo¿e byæ tak, ¿e rodzice bêd¹ doznawaæ samych dobrodziejstw zwi¹zanych z posiadaniem dziecka, zrzucaj¹c na pozwanych zbyt
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daleko id¹ce obci¹¿enia, nieproporcjonalne do ich zawinienia. Z drugiej
strony s¹d zas¹dzi³ odszkodowanie za cierpienia psychiczne, których dozna³a powódka i jej m¹¿ z powodu narodzin dziecka upoledzonego. S¹d
podkreli³, i¿ nie daj¹c szansy na wiadom¹ decyzjê o aborcji, pozwani postawili rodziców przed faktem dokonanym i nie pozwolili na wiadome
ukszta³towanie zwi¹zku rodzicielskiego z dzieckiem.
S¹d Apelacyjny w Waszyngtonie rozpatrywa³ w sprawie Harbeson v. Parke  Davis, Inc. (656 P.2d 483, 1983) dopuszczalnoæ skargi zarówno z tytu³u
wrongful birth jak i wrongful life. Ustalono, i¿ po urodzeniu pierwszego dziecka
pani Harbeson rozpoczê³a pod kontrol¹ lekarza za¿ywaæ leki przeciwepileptyczne Dilantin. Po zmianie miejsca zamieszkania, uda³a siê do nowego lekarza, który równie¿ przepisa³ jej Dilantin. Pomiêdzy listopadem 1972 r. a lipcem 1973 r. pani Harbeson informowa³a trzech lekarzy o swych planach zajcia w ci¹¿ê, pytaj¹c siê o ewentualny wp³yw za¿ywanego leku na p³ód. ¯aden z lekarzy nie wskaza³ na ujemny wp³yw Dilantinu na p³ód. Pani Harbeson zasz³a w ci¹¿ê dwukrotnie, rodz¹c dwie córki, obydwie upoledzone w
stopniu lekkim lub rednim i cierpi¹ce na liczne schorzenia, m.in. opadaj¹ce
powieki. S¹d ustali³, i¿ w powy¿szej sprawie zachodzi³y wszystkie elementy
konieczne dla skonstruowania skargi przeciwko lekarzowi z tytu³u jego niedbalstwa. Po pierwsze, Pani Harbeson wykaza³a, i¿ na pozwanych ci¹¿y³ obowi¹zek opieki nad powódk¹, odpowiadaj¹cy przyjêtemu standardowi opieki,
umiejêtnoci i starannoci, jaki wymagany jest od przeciêtnego lekarza z dziedziny w jakiej dany lekarz praktykuje, w podobnych lub takich samych okolicznociach. Po drugie, powódce uda³o siê dowieæ, i¿ pozwani swym zaniedbaniem nie spe³nili wymagañ przyjêtego standardu opieki. Nastêpnie, ¿e
pomiêdzy ich zaniedbaniem a powsta³¹ szkod¹ istnia³ zwi¹zek przyczynowy.
S¹d ustali³, i¿ bezporedni¹ przyczyn¹ upoledzeñ dzieci by³ lek Dilantin.
Jednak lekarze nie dope³nili swego obowi¹zku przez to, ¿e nie poprosili o
opiniê innych specjalistów, ani nie siêgnêli do literatury medycznej celem
ustalenia, czy Dilantin nie ma negatywnego wp³ywu na p³ód. Co wiêcej, gdyby powódka wiedzia³a o skutkach Dilantinu, nie zdecydowa³aby siê na urodzenie dzieci. Skoro wiêc zaniedbanie pozwanych by³o przyczyn¹ narodzin
dzieci, by³o tym samym przyczyn¹ powstania szkody. Ostatecznie s¹d przyj¹³, ¿e powódka wykaza³a, i¿ faktycznie dozna³a szkody. Tym samym, jak
zaznaczy³ s¹d, cztery elementy skargi zosta³y wykazane: obowi¹zek, naruszenie obowi¹zku, zwi¹zek przyczynowy oraz szkoda. Wskutek tego s¹d
orzek³, ¿e odszkodowanie mo¿e pokrywaæ szkody pieniê¿ne zwi¹zane z nadzwyczajnymi wydatkami na opiekê medyczn¹ i edukacjê, jakie wynikaj¹ ze
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stanu zdrowia dzieci. Rodzice otrzymali zwrot kosztów utrzymania chorych
córek w wysokoci, w jakiej przewy¿szaj¹ one koszty utrzymania dzieci zdrowych. Ponadto zas¹dzono odszkodowanie za psychiczne cierpienia i stres
emocjonalny, z jakim borykaæ siê bêd¹ rodzice podczas ¿ycia ich potomstwa.
Wreszcie w sprawie Lodato v. Kappy (803 A.2d 160, N.J. Super. Ct.
App. Div. 2002) s¹d w New Jersey orzek³, i¿ w ramach odszkodowania z
tytu³u skargi wrongful birth za przesz³e i przysz³e cierpienie zwi¹zane z
narodzinami dziecka upoledzonego, musi zostaæ uwzglêdniony element
radoci, jaki nios¹ z sob¹ ka¿de narodziny. W tej sprawie powodowie skar¿yli lekarza, ¿e w okresie ci¹¿y nie podda³ powódki badaniom prenatalnym, m. in. amniocentezie, które wykry³yby istnienie wad p³odu oraz niedbale odczyta³ wynik badania ultrasonograficznego, przez co uchybi³ wykrycie wad. Gdyby lekarz prawid³owo odczyta³ USG i doradzi³ powódce
badania prenatalne, ona zdecydowa³aby siê na przerwanie ci¹¿y. S¹d stwierdzi³, ¿e przyjmuj¹c, i¿ Ryan Lodato, maj¹cy rozszczep krêgos³upa, wodog³owie i powa¿ne wady mózgowo  rdzeniowe, jest ród³em radoci, dumy
i mi³oci dla rodziców oraz, ¿e jego istnienie jest w pewnym stopniu dobrodziejstwem dla rodziny, trzeba zmniejszyæ nale¿¹ce siê odszkodowanie za
cierpienia o te dobrodziejstwa czerpane z narodzin Ryana. S¹d zredukowa³
odszkodowanie nale¿¹ce siê matce o 35% a ojcu Ryana o 25%. W powy¿szym przypadku s¹d zastosowa³ zasadê burden vs. benefit, która stanowi,
i¿ zawsze, kiedy czyje nieprawid³owe zachowanie spowoduje u drugiej
strony stratê, ka¿dy uboczny zysk drugiej strony, wynikaj¹cy z tego zachowania, musi byæ wziêty pod uwagê przy ustalaniu wysokoci odszkodowania. Jednak w wyniku odwo³ania powodów, S¹d Apelacyjny postanowi³, i¿
b³êdem by³o zastosowanie zasady burden vs. benefit, poniewa¿ jakkolwiek niew¹tpliwie wychowywanie dziecka, nawet upoledzonego, niesie z
sob¹ radoæ dla rodziców, to jednak nie ma ¿adnej radoci w ogl¹daniu
cierpieñ i umierania chorego dziecka. Tym samym s¹d unikn¹³ postawienia
rodziców w sytuacji, w której ka¿da oznaka mi³oci w stosunku do chorego
dziecka, mog³aby wp³yn¹æ ujemnie na wysokoæ przyznanego im odszkodowania, koniecznego do walki z chorob¹.

Wrongful life
Skarga z tytu³u wrongful life znajduje zastosowanie w podobnych okolicznociach, co wrongful birth, z t¹ ró¿nic¹, i¿ jest kierowana przez dziec-
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ko, które wnosi o uznanie szkody, jak¹ by³o jego urodzenie siê w stanie
upoledzenia. Dziecko utrzymuje, i¿ gdyby nie zaniedbanie lekarza, nie
przysz³oby ono na wiat i tym samym nie mia³yby miejsca jego cierpienia.
Podobnie jak przy wrongful birth, powód nie twierdzi, i¿ to lekarz spowodowa³ lub przyczyni³ siê do choroby, ale ¿e pozbawi³ jego rodziców prawa
do podjêcia decyzji o aborcji.
Aby skutecznie skonstruowaæ skargê, powód musi wykazaæ po pierwsze, i¿ pozwany np. niedbale postawi³ diagnozê lub nie poinformowa³ rodziców o prawdopodobieñstwie wad p³odu. Nastêpnie, ¿e faktycznie powód urodzi³ siê z wadami, które mog³y byæ zdiagnozowane w czasie ci¹¿y
oraz, ¿e gdyby rodzice wiedzieli o wadach, zdecydowaliby siê na aborcjê.
Wreszcie, powód musi udowodniæ, ¿e bêdzie ponosi³ koszty specjalnej opieki
12
zwi¹zanej ze swoim stanem .
Jak wykazuje orzecznictwo, s¹dy amerykañskie podchodz¹ do powództw
z tytu³u z³ego ¿ycia niechêtnie. Dziewiêtnacie s¹dów stanowych odrzuci³o skargi, a w dziesiêciu stanach wprowadzono akty prawne zabraniaj¹ce
wystêpowania z tego typu powództwami13 . Jedynie piêæ s¹dów stanowych
przyzna³o czêciowe odszkodowania.
Dlaczego s¹dy tak rzadko uwzglêdniaj¹ roszczenia wrongful life? Orzecznictwo amerykañskie powo³ywa³o siê na ró¿norakie argumenty w takich
wypadkach.
Po pierwsze, zasadnoæ takich powództw rodzi³a g³êbokie pytania natury moralnej. W sprawie Gleitman v. Cosgrove (227 A.2d 692,693, N.J.
1967), pierwszej tego typu, S¹d Najwy¿szy New Jersey orzek³, i¿ nie jest w
stanie oszacowaæ szkód doznanych przez powoda. W prawie cywilnym,
aby dokonaæ takiego wymierzenia, nale¿y porównaæ stan powsta³y w wyniku zaniedbania pozwanego z hipotetycznym stanem powoda, gdyby takie
zaniedbanie nie nast¹pi³o. St¹d s¹d wywnioskowa³, i¿ musia³by porównaæ
wartoæ, jak¹ stanowi ¿ycie dziecka chorego z jego nieistnieniem, a takie
porównanie w ocenie s¹du jest niemo¿liwe. Co wiêcej, s¹d zauwa¿y³, i¿ do
natury cz³owieka nale¿y trzymanie siê ¿ycia i tym samym stan¹³ na stanowisku, ¿e gdyby powód móg³ byæ zapytany w czasie ci¹¿y matki, czy
chce siê narodziæ mimo upoledzeñ, z pewnoci¹ wybra³by ¿ycie.
12

Juridical Council of California, Civil Jury Instructions, 513. Wrongful life  Essential Factual Elements,
LexisNexis, dostêpne na stronie internetowej: www.courtinfo.ca.gov/reference/documents/civiljuryinst.pdf
13
Zob. np. Idaho Code § 5334(2000), Minn. Stat. Ann. § 145.424 (West 2000), California Civ. Code, par.
43. 6 (a) (West, 1981)
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Podobnie orzek³ s¹d w sprawie Becker v. Schwartz w 1978r. ( 386 N.E.2d
807, N.Y.1978). Oprócz skargi wrongful birth, z jak¹ wyst¹pili rodzice, dziecko
z zespo³em Downa skar¿y³o lekarza, i¿ nie poinformowa³ on rodziców o podwy¿szonym ryzyku, ¿e p³ód dotkniêty jest t¹ chorob¹. Powód utrzymywa³, i¿
gdyby rodzice wiedzieli o takiej mo¿liwoci, z pewnoci¹ poddaliby siê amniocentezie tj. badaniu, które potwierdzi³oby stan p³odu, a póniej zdecydowaliby siê na aborcjê. S¹d podzieli³ pogl¹dy wyra¿one w Gleitman v. Cosgrove, stwierdzaj¹c, ¿e prawo nie jest w stanie dokonaæ obliczenia szkód,
opartego na porównaniu ¿ycia i nieistnienia. Wed³ug s¹du, pytanie, czy lepiej
wcale siê nie urodziæ, czy przyjæ na wiat dotkniêtym powa¿nymi u³omnociami jest tajemnic¹, któr¹ nale¿y pozostawiæ filozofom i teologom.
Równie¿ w sprawie Blake v. Cruz (698 P.2d 322, Idaho 1984) S¹d Najwy¿szy Idaho w swej argumentacji powo³ywa³ siê na wartoæ ¿ycia ludzkiego. Zauwa¿y³, i¿ wiele s¹dów, przy rozpatrywaniu skargi wrongful life wyra¿a³o wiarê w wiêtoæ i bezcennoæ wartoci jak¹ jest ¿ycie. Uwzglêdnienie takiej skargi oznacza³oby, w ocenie s¹du, wyrzeczenie siê ¿ycia, co by³oby sprzeczne z g³êboko zakorzenionym w spo³eczeñstwie przewiadczeniem,
¿e ¿ycie, jakie by nie by³o, jest bardziej cenne ni¿ nieistnienie.
W sprawie Berman v. Allan (404 A.2d 13, N.J. 1979), s¹d utrzymywa³, i¿
pomimo u³omnoci, dziecko z zespo³em Downa bêdzie kochane i samo bêdzie kochaæ, bêdzie te¿ zdolne dowiadczaæ szczêcia i przyjemnoci, emocji, które s¹ esencj¹ ¿ycia, a które s¹d uwa¿a za bardziej wartociowe ni¿
cierpienie wynikaj¹ce z choroby. Ponadto, s¹d zauwa¿y³, i¿ nikt nie rodzi siê
idealnym a ka¿dy z nas przychodzi na wiat z mniejszymi lub wiêkszymi
defektami. Jednak nie daje to podstaw do uznania, ¿e ¿ycie danej osoby jest
mniej cenne od ¿ycia cz³owieka dotkniêtego l¿ejszymi defektami.
W tej sprawie zdanie odrêbne przedstawi³ sêdzia Handler. Przytacza³
zdania specjalistów z dziedziny psychologii o szoku zwi¹zanym z narodzinami upoledzonego dziecka, jaki spotyka rodziców, niepowiadomionych
o wadach p³odu w czasie ci¹¿y. Pozbawieni mo¿liwoci zadecydowania o
aborcji, rodzice, którzy tak¹ decyzjê faktycznie podjêliby, czêsto borykaj¹
siê z silnymi uczuciami depresji i winy, nie potrafi¹ zaakceptowaæ losu,
jaki spotka³ ich potomka. Rodzicom takim, wed³ug sêdziego Handlera, nie
dano czasu na emocjonalne przygotowanie siê do roli rodzica dziecka ciê¿ko upoledzonego, co prowadzi do pomniejszenia ich zdolnoci rodzicielskich. Niew¹tpliwie wp³ywa to na sytuacjê dziecka, które w wyniku niedbalstwa lekarza pozbawione zosta³o mo¿liwoci bycia wychowanym w
sprzyjaj¹cych warunkach rodzicielskiej mi³oci i akceptacji, tak potrzeb-
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nych w jego stanie. W ocenie sêdziego, by³oby niesprawiedliwym uwzglêdniæ roszczenie rodziców za ból i cierpienia zwi¹zane z narodzinami dziecka
upoledzonego, a nie przyznaæ odszkodowania dziecku. Bowiem w³anie
dziecko najdotkliwiej odczuwa skutki zaniedbania lekarza poprzez ograniczon¹ zdolnoæ swoich rodziców do aktywnego wsparcia i powiêcenia oraz
akceptacji w czasie wczesnego dzieciñstwa.
Wiele s¹dów rozpatruj¹cych skargê wrongful life sta³o na stanowisku, i¿ nie
istnieje miêdzy win¹ lekarza a szkod¹ spowodowan¹ de facto przez chorobê
¿aden zwi¹zek przyczynowy. W sprawie Hester v. Dwivedi (89 Ohio St 3d 575,
2000) s¹d zauwa¿y³, i¿ powódka utrzymuje, ¿e z winy lekarza dosz³o do jej
narodzin z upoledzeniem. Jednak s¹d uzna³, ¿e lekarz jest odpowiedzialny
jedynie za narodziny powódki, bo gdyby powiadomi³ rodziców o stanie p³odu,
zdecydowaliby siê oni na przerwanie ci¹¿y. Wed³ug s¹du lekarz nie by³ odpowiedzialnym za upoledzenie powódki, a prawo nie pozwala na na³o¿enie odpowiedzialnoci na pozwanego za co, do czego siê nie przyczyni³.
W powy¿szej sprawie zdanie odrêbne przedstawi³ sêdzia Pfeifer. Uzna³
on, i¿ skarga Alicii Hester jest na tyle istotna, i¿ powinna byæ przedmiotem
procesu. Zaznacza³, i¿ nazwanie roszczenia z jakim wystêpuje powódka,
skarg¹ z tytu³u wrongful life, czyli z³ego urodzenia, jest myl¹ce. Zdaniem sêdziego Pfeifera, ani rodzice powódki, ani ona sama, nie twierdz¹, i¿
¿ycie Alicii jest z³em samym w sobie. Rodzice wystêpuj¹cy ze skarg¹ wrongful birth nie próbuj¹ uciec od obowi¹zku opieki rodzicielskiej, mi³oci i
powiêcenia dla chorego dziecka. Podobnie dzieci wystêpuj¹ce z roszczeniem wrongful life, nie skar¿¹ siê na sw¹ trudn¹ egzystencjê. Natomiast
zarówno rodzice, jak i dzieci wystêpuj¹ do s¹du, poniewa¿ w wyniku zaniedbania lekarza zostali postawieni przed obowi¹zkiem ponoszenia znacznych kosztów finansowych. W swej opinii sêdzia Pfeifer zadaje pytanie,
czy mo¿na uznaæ, i¿ bycie zale¿nym od innych przez ca³y okres ¿ycia nie
stanowi szkody. Zaznacza, ¿e nikt z nas nigdy nie bêdzie wiedzia³, jak to
jest byæ Alici¹ Hester i co oznacza dla niej jej upoledzenie.
Ponadto s¹dy odmawia³y uwzglêdnienia roszczenia z wrongful life,
przyjmuj¹c, i¿ na lekarzu nie ci¹¿y³ ¿aden obowi¹zek udzielenia pe³nej informacji o ryzyku upoledzenia w stosunku do p³odu. Obowi¹zek taki lekarz mia³ wy³¹cznie w stosunku do rodziców powoda (np. w sprawie James
G. v. Caserta, 332 S.E.2d 872, 881, W.Va.1985). Niektóre s¹dy przyznawa³y, i¿ obowi¹zek wobec rodziców rozci¹ga³ siê tak¿e na nienarodzone dziecko. Jednak, skoro za szkodê uznano brak wp³ywu rodziców na los ich potomka, poprzez odebranie im mo¿liwoci zadecydowania o aborcji, to krzyw112
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da ta w ¿adnej mierze nie dotyczy powoda, gdy¿ jako p³ód nie mia³ on
¿adnej mo¿liwoci podjêcia decyzji o aborcji (np. sprawa Walker by Pizzano v.Mart, 790 P.2d 735, Ariz.1990).
Kolejnym argumentem podnoszonym przeciwko powództwom z tytu³u
wrongful life, jest kwestia deprecjonowania ¿ycia ludzi dotkniêtych niepe³nosprawnoci¹. Jak podnosi³ s¹d w sprawie Smith v. Cote (513 A2d 341,
N.H.) ustawodawstwo w stosunku do niepe³nosprawnych ostatnimi czasy
zmieni³o swój charakter i wykazuje wiêksze zrozumienie dla ich sytuacji. W
takim wypadku uznanie skargi wrongful life, a tym samym przyjêcie, ¿e ¿ycie
niepe³nosprawnej osoby jest szkod¹ sam¹ w sobie, prowadzi³oby nieuchronnie do zniszczenia poszerzaj¹cej siê wiadomoci spo³eczeñstwa na temat
¿ycia niepe³nosprawnych a samych niepe³nosprawnych odar³oby z godnoci.
W g³onej dyskusji, jaka toczy siê wokó³ procesów o z³e ¿ycie, podnoszono równie¿, i¿ przyzwolenie dla powództwa wrongful life skutkowaæ
bêdzie siln¹ presj¹ na lekarzy, którzy, aby unikn¹æ procesów, bêd¹ coraz
czêciej doradzaæ zabiegi aborcji, nawet przy znikomym ryzyku wad p³o14
du . Wielu przeciwników skargi ostrzega³o, i¿ dopuszczaj¹c j¹, tworzymy
niebezpieczny precedens, równiê pochy³¹, która prowadziæ bêdzie do
wynaturzeñ. Warto przy tym zauwa¿yæ, i¿ pojawiaj¹ siê ju¿ coraz to dalej
id¹ce propozycje, g³ównie prawników amerykañskich, aby skarga wrongful life znalaz³a równie¿ zastosowanie wzglêdem rodziców upoledzonego
dziecka. Wed³ug Margery Shaw, genetyka i adwokata, upoledzone dziecko powinno mieæ mo¿liwoæ wyst¹pienia z takim powództwem w stosunku
do swych rodziców, o to, ¿e wiadomie zdecydowali siê na narodzenie dziec15
ka chorego i tym samym nie oszczêdzili mu cierpieñ . Przed s¹dami amerykañskimi pojawia³y siê ju¿ sprawy, w których ze skarg¹ z tytu³u z³ego
¿ycia wystêpowa³y zdrowe, lecz niechciane dzieci (np. sprawa Rieck v.
Medical Protectiv Co., 219 N.W.2d 242, Wis.1974) lub zdrowe dzieci z
nieformalnego zwi¹zku (np. sprawa Zepeda v. Zepeda, 190 N.E.2d 849, III
App. 1963). Powództwa te by³y bezwzglêdnie oddalane. W tej ostatniej
sprawie syn wytoczy³ powództwo ojcu twierdz¹c, ¿e poniós³ szkody, gdy¿
jest nielubnym dzieckiem (ojciec fa³szywie obieca³ matce zawarcie ma³¿eñstwa, lecz obietnicy nie dotrzyma³, by³ zreszt¹ wówczas ¿onaty, o czym
14

Statement Of The Identity And Interest Of The Amici Curiae cytuj¹c, Comment, The Trend Toward
Juridical Recognition of Wrongful Life, 31 U.C.L.A. L. Rev. 500 (1983), dostêpne na www.clji.org/boganbrief.pdf
15
Jeffrey R. Botkin, Prenatal diagnosis and selection of children, str. 272, cytuj¹c Margery W. Shaw, Conditional Prospectiv Rights of the Fetus, 5 J. LEGAL MED. 63, 111 (1984), udostêpnione na stonie internetowej
www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/302/BOTKIN.pdf
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ona nie wiedzia³a) i jako takie nie ma praw, jakie maj¹ dzieci pochodz¹ce z
ma³¿eñstwa. S¹d oddali³ powództwo uznaj¹c, ¿e skarga z tytu³u wrongful
16
life tego przypadku nie dotyczy.
Jak ju¿ wczeniej zaznaczono, s¹dy amerykañskie uwzglêdni³y znikom¹ liczbê skarg z tytu³u wrongful life. Przyznaj¹c odszkodowanie s¹dy w
swoich rozstrzygniêciach nie by³y sk³onne wnikaæ w filozoficzne rozwa¿ania dotycz¹ce wartoci ¿ycia, a raczej uwzglêdnia³y powództwo, widz¹c
potrzeby materialne upoledzonego dziecka. W sprawie Curlender v. Bio 
Science Labs. (165 Cal. Rptr. 477, Cal. Ct. App. 1980) s¹d stan¹³ na stanowisku, i¿ przy skargach za z³e ¿ycie nie jest ani potrzebne, ani sprawiedliwe zag³êbiaæ siê w dyskusje na temat tajemnicy istnienia. Podkreli³, i¿
dla uwzglêdnienia skargi nie nale¿y skupiaæ siê na roztrz¹saniu kwestii, i¿
gdyby nie zaniedbanie lekarza, powód wcale by nie istnia³.
W sprawie Rosen v. Katz (No., 93394A, Mass) jako powód wystêpowa³o dziecko oddane przez naturalnych rodziców do adopcji. Matka Coreya w trakcie ci¹¿y poddana zosta³a badaniu za pomoc¹ ultrasonografu,
jednak zosta³o ono przeprowadzone b³êdnie i nie by³o powtórzone przez
lekarza. W efekcie, rodzice nie zostali poinformowani o ryzyku i Corey
przyszed³ na wiat m.in. z powa¿nymi wadami serca. Naturalni rodzice
Coreya zdecydowali siê oddaæ go do adopcji. S¹d stwierdzi³, i¿ w takiej
sytuacji odszkodowanie za nadzwyczajne wydatki zwi¹zane z wychowaniem upoledzonego Coreya nie nale¿¹ siê naturalnym rodzicom. Nie nale¿¹ siê równie¿ rodzinie adopcyjnej, skoro na lekarzu nie ci¹¿y³ wobec
przybranych rodziców ¿aden obowi¹zek. Dlatego te¿ s¹d uzna³, i¿ jest sprawiedliwym, ze wzglêdu na potrzeby dziecka spowodowane jego stanem,
aby Corey móg³ wyst¹piæ z roszczeniami odszkodowawczymi, skoro brak
podstaw, by kto inny wnosi³ o odszkodowanie.
Jak wynika z orzecznictwa, s¹dy rozpoznaj¹ce skargê wrongful life sk³onne
s¹ w wiêkszoci przyznawaæ jedynie odszkodowanie za nadzwyczajne wydatki wynikaj¹ce z choroby powoda. Roszczenia o wynagrodzenie bólu i
cierpienia wynikaj¹ce z ¿ycia z upoledzeniem s¹ oddalane. N.p. w sprawie
Turpin v. Sortini (31 Cal. 3d 220, 1982) s¹d Kalifornii zajmowa³ siê przypadkiem Joy Turpin, dotkniêtej wrodzon¹ g³uchot¹. Jej rodzice w 1976 roku
zwrócili siê do otolaryngologa, doktora Sortini z prob¹ o zbadanie ich jedynej córki, Hope. Lekarz po zbadaniu Hope uspokoi³ rodziców, i¿ stan s³uchu
dziecka jest w normie. Dopiero kiedy ma³¿eñstwo zwróci³o siê do innego
specjalisty, okaza³o siê, i¿ Hope by³a ca³kowicie g³ucha oraz, ¿e istnia³o wy16
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sokie prawdopodobieñstwo, i¿ by³a to wada dziedziczna. Rodzice Hope, jeszcze przed wizyt¹ u drugiego lekarza, niewiadomi ryzyka, poczêli drugie dziecko. Joy przysz³a na wiat z podobn¹ wad¹ s³uchu, co jej starsza siostra. W
sprawie tej orzeczono, i¿ mimo wagi, któr¹ s¹d, spo³eczeñstwo i gatunek ludzki
przyk³ada do wartoci, jak¹ jest ¿ycie, prawo nie mo¿e przyj¹æ, i¿ w ka¿dych
okolicznociach ¿ycie z upoledzeniami jest bardziej po¿¹dane od nieistnienia. Jako przyk³ad s¹d powo³ywa³ uregulowania dotycz¹ce praw pacjenta w
stanie terminalnym do decyzji o podejmowaniu zabiegów podtrzymuj¹cych
¿ycie. Podobnie jak w innych orzeczeniach z powództwa wrongful life, s¹d
zas¹dzi³ w ramach odszkodowania jedynie rodki na pokrycie nadzwyczajnych wydatków, tj. specjalnego nauczania Joy, rehabilitacji i sprzêtu medycznego, które stan¹ siê niezbêdne dla jej przysz³ego rozwoju. Odmówi³ natomiast przyznania odszkodowania pieniê¿nego za ból i cierpienie, którego
dowiadcza i bêdzie dowiadczaæ Joy z powodu swej g³uchoty. Jak przypomnia³ s¹d, zgodnie z prawem odszkodowanie przyznane powodowi za szkodê powsta³¹ w wyniku dzia³ania pozwanego powinno byæ pomniejszone o
ewentualne korzyci, jakich dozna³ powód przez to dzia³anie. W wyniku niedba³ego zachowania lekarza Joy przysz³a na wiat i oprócz bólu, jakie niesie
dla niej egzystencja, jest ona zdolna do mi³oci, odczuwania przyjemnoci,
potrafi kochaæ. Zauwa¿aj¹c to s¹d orzek³, i¿ nie jest w stanie obliczyæ wartoci tych dobrodziejstw, i tym samym niemo¿liwe jest rozs¹dne wyliczenie
odszkodowania za cierpienia Joy.
Bezdyskusyjnym jest, i¿ powy¿sze powództwa rodz¹ i rodziæ bêd¹ wiele kontrowersji. Wielu etyków ostrzega, ¿e prawo stoi o krok od kuriozalnych procesów, w których dzieci skar¿yæ bêd¹ rodziców np. o to, i¿ nieroz17
wa¿nie dali im ¿ycie w warunkach ubóstwa . Jednak prawo nie mo¿e pozostaæ w tyle za postêpem medycyny, raczej powinno stawiaæ czo³a nowym
wyzwaniom. Rozwój badañ prenatalnych daj¹cych mo¿liwoæ wiadomego planowania rodziny nak³ada nowe obowi¹zki na lekarzy. Gwarantem
wywi¹zania siê z tych obowi¹zków musi staæ siê prawo. Nikt nie kwestionuje, i¿ tego typu nowe powództwa zmuszaj¹ do rozwa¿enia niezwykle
trudnych zagadnieñ moralnych, etycznych i prawnych. Jednak¿e wraz z
nieuchronnym rozwojem cywilizacyjnym coraz czêciej bêdziemy wiadkami takich kontrowersyjnych procesów, równie¿ w Polsce.
17

Rushworth M. Kidder, Commentary, Is There a Right Not to be Born?, Institute for Global Ethics, udostêpnione na stronie internetowej: www.globalethics.org/newsline/members/currentissue/
tmpl?id=01140211585964
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WYROK
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział Cywilny
z dnia 9 maja 2002 r. (ACa 221/02)

1. Szpital ma obowi¹zek szczegó³owego powiadomienia pacjenta i cz³onków jego najbli¿szej rodziny o konsekwencjach nosicielstwa wirusa choroby zakanej stwierdzonej u pacjenta.
2. Zaniedbanie w wype³nieniu obowi¹zku powiadomienia o chorobie
zakanej stanowi czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 i 417 1 k.c. i
prowadzi do odpowiedzialnoci szpitala za powsta³¹ st¹d szkodê.
Uzasadnienie
Powodowie  L. K., A. K. oraz ma³oletnia E.K. domagali siê zas¹dzenia
od Skarbu Pañstwa, reprezentowanego ostatecznie w procesie przez Wojewodê Z., kwot po 15.000 z³ na rzecz ka¿dego z nich z tytu³u zadoæuczynienia za krzywdy zwi¹zane z zaka¿eniem ich wirusem ¿ó³taczki. Do zaka¿enia dosz³o, zdaniem powodów, z winy personelu Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie, który nie poinformowa³ ich w 1993 r. o wykryciu nosicielstwa wirusa przez Wies³awa K.  mê¿a L.K. i ojca pozosta³ych
powodów. Skutkowa³o to zaniechaniem stosowania nale¿ytych rodków
ostro¿noci w kontaktach z osob¹ zaka¿on¹ w ¿yciu codziennym i w konsekwencji zaka¿enia przez ni¹ powodów, z których L.K. i A.K. zachorowali
na ¿ó³taczkê i byli z tego powodu hospitalizowani.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa, twierdz¹c, ¿e pracownicy szpitala nie naruszyli obowi¹zuj¹cych przepisów oraz regu³ starannego dzia³ania zwi¹zanych z udzieleniem informacji pacjentom i cz³onkom ich rodzin
oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania siê wirusa.
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Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2001 r. S¹d Okrêgowy w Szczecinie powództwo oddali³. S¹d ten dokona³ szczegó³owych ustaleñ faktycznych
dotycz¹cych przebiegu leczenia W.K. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w okresie od 19.02.1993 r. do 2.07.1993 r. , wyników przeprowadzonych u niego badañ laboratoryjnych, sporz¹dzonej w
zwi¹zku z tym dokumentacji lekarskiej, kontaktów personelu szpitala z
powódk¹ L.K. oraz okolicznoci ujawnienia u powodów zaka¿enia wirusem ¿ó³taczki typu B.
W szczególnoci ustalono, ¿e w koñcowym etapie leczenia W.K., w toku
badañ pracowniczych wykryto w jego krwi obecnoæ antygenu Hbs, który
to antygen jest czêci¹ sk³adow¹ wirusa HBV wywo³uj¹cego zapalenie
w¹troby typu B, chorobê zwan¹ potocznie ¿ó³taczk¹ zakan¹. Wynik tego
badania ujawniono w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego przez
umieszczenie zapisu: Antygen Hbs/H dodatni. Obecnoæ antygenu
oznacza³a,, ¿e W.K. jest nosicielem zarazka ¿ó³taczki.
Powódka L.K. by³a wielokrotnie wyczerpuj¹co informowana przez lekarzy szpitala o stanie zdrowia mê¿a, jednak nie powiedziano jej, ¿e jest on
nosicielem wirusa ¿ó³taczki i nie uprzedzono o wynikaj¹cych st¹d zagro¿eniach. Nie poinformowa³ jej o tym tak¿e W.K. Natomiast L.K. nie zdawa³a
sobie sprawy ze znaczenia zapisu o obecnoci antygenu w organizmie mê¿a,
który to zapis umieszczono w karcie leczenia szpitalnego.
O stwierdzeniu u W.K. nosicielstwa wirusa nie zawiadomiono te¿ w³aciwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tego rodzaju praktykê wdro¿ono
dopiero w 1995 r.
W styczniu 1994 r. powódka L.K. zachorowa³a na ¿ó³taczkê zakan¹ a
antygeniê wykryto równie¿ u ma³oletniej E.K.
Z kolei w kwietniu 1994 r. na ¿ó³taczkê zachorowa³ powód A.K.
W tak ustalonym stanie faktycznym S¹d I instancji nie uzna³ roszczeñ
powodów za usprawiedliwionych co do zasady.
Co prawda s¹d stwierdzi³, ¿e funkcjonariusze pañstwowej s³u¿by zdrowia dopucili siê zaniedbañ w zakresie obowi¹zku powiadomienia L.K. o
nosicielstwie wirusa ¿ó³taczki stwierdzonym u jej mê¿a, co nie pozwoli³o
podj¹æ jej i pozosta³ym cz³onkom rodziny odpowiednich rodków zabezpieczaj¹cych przed zaka¿eniem, jednak¿e wykazana w ten sposób wina
personelu szpitala nie zosta³a uznana za wystarczaj¹c¹ okolicznoæ dla przyjêcia odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa.
W ocenie S¹du Okrêgowego w¹tpliwe jest, czy powodowie nawet przy
dope³nieniu ci¹¿¹cego na funkcjonariuszach pozwanego obowi¹zku unik-
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nêliby zaka¿enia. Nosicielstwo wirusa stwierdzono bowiem zarówno u W.K.,
jak i u ma³oletniej E.K., a nie sposób ustaliæ, która z tych osób by³a ród³em
zaka¿enia. Nie mo¿na te¿ jednoznacznie ustaliæ kiedy powodowie zostali
zaka¿eni. Wed³ug s¹du, maj¹c na uwadze stan wiadomoci powodów, nie
podjêliby oni wystarczaj¹cych rodków zapobiegaj¹cych zaka¿eniu.
Wyrok zaskar¿yli w ca³oci powodowie, zarzucaj¹c w apelacji: dokonanie niezgodnych ustaleñ faktycznych S¹du z materia³em dowodowym
zebranym w sprawie, w szczególnoci przez ustalenie, ¿e:
 brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e pozwany ponosi odpowiedzialnoæ
za krzywdê, jakiej doznali powodowie w zwi¹zku z zaka¿eniem siê wirusem HBV,
 funkcjonariusze Szpitala zawiadomili W.K. o wykrytym u niego nosicielstwie HBV.
Skar¿¹cy wnieli o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uwzglêdnienie powództwa w ca³oci oraz zas¹dzenie od pozwanego kosztów procesu
za obie instancje wed³ug norm przepisanych.
Jako ewentualny zg³oszono wniosek o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Pozwany wniós³ o oddalenie apelacji i zas¹dzenie od powodów kosztów zastêpstwa procesowego za instancjê odwo³awcz¹.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacji nie sposób odmówiæ s³usznoci.
Stan faktyczny przyjêty za podstawê zaskar¿onego orzeczenia nie budzi w¹tpliwoci i by³ w zasadzie miêdzy stronami niesporny.
Sporne by³o jedynie, czy personel szpitala zawiadomi³ w sposób zrozumia³y mê¿a i ojca powodów W.K. o konsekwencjach stwierdzenia u niego
w wyniku badañ laboratoryjnych obecnoci antygenu Hbs (+) wiadcz¹cego o nosicielstwie wirusa ¿ó³taczki zakanej typu B.
Okolicznoæ ta pozostawa³a jednak bez istotnego znaczenia dla ustalenia odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa.
Pozwany nie podwa¿a bowiem (w tym w odpowiedzi na apelacjê) zasadniczego ustalenia S¹du I instancji, i¿ o nosicielstwie wirusa, wykrytym
u W.K. nie zostali powiadomieni cz³onkowie jego najbli¿szej rodziny i to w
sposób na tyle wyrany, aby mogli oni przedsiêwzi¹æ odpowiednie kroki
zaradcze umo¿liwiaj¹ce unikniêcie zaka¿enia.
Obowi¹zek takiego powiadomienia ci¹¿y³ na personelu szpitala niezale¿nie od tego czy wynika³ on z treci przepisów prawa stanowionego. Jest
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oczywiste, ¿e do podstawowych obowi¹zków funkcjonariuszy publicznej
(pañstwowej) s³u¿by zdrowia nale¿y podejmowanie wszelkich dzia³añ
dostêpnych w wietle zdobyczy nauki w celu zapobiegania i przeciwdzia³ania zagro¿eniom epidemiologicznym (zob. np. M. Nesterowicz: Glosa do
wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 26 czerwca 1992 r. w spr. I
ACr 254/92  OSP z. 10 z 1993 r., poz. 195; wyrok S¹du Najwy¿szego z
dnia 28 padziernika 1983 r. w spr. II CR 358/83 opubl. w: OSP z. 9 z 1984
r., poz. 187; wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 9 grudnia 1981 r. w spr. I CR
335/81  Wyd. Elektr. Lex nr 8379 itp.).
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w zakresie tych obowi¹zków le¿y szczegó³owe
powiadomienie o konsekwencjach nosicielstwa wirusa choroby zakanej nie
tylko pacjenta, ale te¿ tych cz³onków jego najbli¿szej rodziny, którzy w pierwszej kolejnoci nara¿eni s¹ na zaka¿enie siê z uwagi na codzienn¹, bezporedni¹ stycznoæ z nosicielem. Z opinii powo³anego w sprawie bieg³ego
wynika jednoznacznie, ¿e jedn¹ z podstawowych dróg rozprzestrzeniania siê
wirusa ¿ó³taczki s¹ kontakty ma³¿eñskie (w tym szczególnie seksualne) oraz
prowadzenie z nosicielem wspólnego gospodarstwa domowego.
Nak³ada³o to na pracowników s³u¿by zdrowia szczególn¹ powinnoæ
poinformowania powódki L.K. (¿ony pacjenta) o stwierdzonym u jej mê¿a
nosicielstwie oraz wskazania w³aciwych rodków zapobiegawczych, których podjêcie by³o niezbêdne dla unikniêcia zaka¿enia innych cz³onków
rodziny.
W okolicznociach sprawy by³o to tym bardziej oczywiste, ¿e powódka
L.K. by³a osob¹ upowa¿nion¹ do uzyskiwania wszelkich informacji dotycz¹cych stanu zdrowia mê¿a.
Dodaæ nale¿y, ¿e dla wype³nienia przez szpital wymienionych wy¿ej
obowi¹zków nie by³oby wystarczaj¹ce wydanie pacjentowi karty leczenia
z wpisanym wynikiem badañ stwierdzaj¹cym obecnoæ dodatniego antygenu HBS. Z natury rzeczy nazewnictwo medyczne u¿ywane w tego rodzaju
dokumentach ma charakter specjalistyczny i hermetyczny. U¿ywane pojêcia, szczególnie przedstawione w formie skrótów lub symboli wymagaj¹
zwykle prze³o¿enia na jêzyk zrozumia³y dla przeciêtnego odbiorcy. Przy
tym, spe³nienie obowi¹zku udzielenia przez personel szpitala odpowiednich informacji i wskazówek musi byæ odpowiednio udokumentowane.
Zwi¹zane jest to m.in. z tym, ¿e w³aciwe przepisy nak³adaj¹ na nosicieli
oraz osoby podejrzane o nosicielstwo okrelone obowi¹zki (por. np. art. 3
ust. 1 maj¹cej zastosowanie w sprawie ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o
zwalczaniu chorób zakanych  Dz.U Nr 50, poz. 279 ze zm.).
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Nie ma te¿ racji pozwany powo³uj¹c siê na obowi¹zek zachowania tajemnicy lekarskiej zwi¹zanej z przebiegiem i wynikami leczenia. Obowi¹zek ten nie ma charakteru absolutnego i musi ust¹piæ w sytuacji zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia osób trzecich (por. art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28
padziernika 1950 r. o zawodzie lekarza  Dz.U. Nr 50, poz. 458, art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza  Dz.U. z
1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zm.).
Prawid³owo zatem przyj¹³ S¹d Okrêgowy, ¿e personel Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie dopuci³ siê zaniedbania nosz¹cego
znamiona czynu niedozwolonego w rozumieniu przepisów art. 415 k.c. i
art. 417 § 1 k.c.
Z tego trafnego stanowiska wyprowadzone zosta³y jednak dalsze, b³êdne ju¿ wnioski rzutuj¹ce na ostateczne rozstrzygniêcie.
Z uzasadnienia zaskar¿onego orzeczenia zdaje siê wynikaæ, i¿ S¹d I
instancji nie dopatrzy³ siê istnienia adekwatnego (normalnego) zwi¹zku
przyczynowego miêdzy zachowaniami funkcjonariuszy Skarbu Pañstwa a
powsta³¹ szkod¹ (art. 361 § 1 k.c.).
Wniosek taki nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia, a przy tym pozostaje w sprzecznoci z wynikami postêpowania dowodowego stanowi¹cymi rezultat wype³nienia przez strony obowi¹zków wymienionych w przepisie art. 6 k.c.
Prima facie stwierdziæ mo¿na, ¿e normalnym nastêpstwem omówionych wy¿ej uchybieñ personelu szpitala by³o nara¿enie powodów na codzienny kontakt z nosicielem wirusa ¿ó³taczki bez wiadomoci koniecznoci podjêcia odpowiednich rodków zapobiegaj¹cych zaka¿eniu. Konsekwencj¹ tego jest zwykle powstanie szkody w postaci zaka¿enia siê wirusem.
W tej sytuacji na pozwanego, chc¹cego uwolniæ siê od odpowiedzialnoci odszkodowawczej spada³ ciê¿ar udowodnienia (art. 6 k.c.), ¿e szkoda
jest wynikiem innych czynników lub te¿, ¿e dosz³oby do niej mimo zaniedbañ personelu szpitala. Najprostszym dowodem, nie przeprowadzonym
jednak przez Skarb Pañstwa, by³oby wykazanie, ¿e w chwili przyjêcia na
hospitalizacjê W.K. by³ ju¿ nosicielem wirusa.
Pozwany nie wykaza³ równie¿ innych okolicznoci egzoneracyjnych.
Nie nale¿y do nich ustalenie, ¿e nosicielstwo wirusa stwierdzono równie¿ u
ma³oletniej powódki E.K., skoro badania w tym przedmiocie przeprowadzono dopiero po up³ywie pó³ roku od opuszczenia szpitala przez W.K.
Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e w wietle powszechnie dostêpnej wiedzy o
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ród³ach zaka¿eñ wirusem ¿ó³taczki, do najczêstszych nale¿¹ te zwi¹zane z
d³u¿szymi pobytami w zamkniêtych jednostkach s³u¿by zdrowia, natomiast
do sporadycznych powi¹zane z wykonywaniem obowi¹zku szczepieñ
ochronnych u dzieci i m³odzie¿y. Niezrozumia³e s¹ natomiast i nie znajduj¹ce wystarczaj¹cego oparcie supozycje S¹du orzekaj¹cego co do niestosowania siê przez powodów do w³aciwych re¿imów sanitarnych w sytuacji,
gdyby we w³aciwym czasie powiadomieni o istniej¹cym zagro¿eniu.
Z tego wynika, ¿e pozwany winien ponosiæ co do zasady odpowiedzialnoæ za powstanie po stronie powodów szkody.
Odmienny, b³êdny pogl¹d S¹du I instancji spowodowa³, ¿e s¹d ten nie
zaj¹³ stanowiska co do rozmiarów poniesionych przez powodów szkód.
Oznacza to, ¿e nierozpoznana zosta³a istota sprawy, co skutkuje uchyleniem wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.
Poniewa¿ miêdzy powodami nie istnieje wspó³uczestnictwo o charakterze materialnym, obecnie dla rozpoznania ka¿dego ze zg³oszonych roszczeñ w³aciwy miejscowo i rzeczowo jest S¹d Rejonowy w Szczecinie (art.
17 pkt 4 k.p.c., art. 29 k.p.c., art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o
zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach s¹dowych w prawych
cywilnych oraz ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji  Dz. Nr 48,
poz. 554).
Z tych wzglêdów na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. i art. 108 § 2 k.p.c. S¹d
Apelacyjny orzek³ jak w sentencji wyroku uchylaj¹c zaskar¿ony wyrok i
przekazuj¹c sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Rejonowemu w
Szczecinie.
Glosa
Coraz czêciej zdarzaj¹ siê procesy wytaczane szpitalom o niedope³nienie obowi¹zku informacji wobec pacjenta i jego najbli¿szych o chorobie zakanej stwierdzonej u pacjenta. A skutki tego mog¹ byæ tragiczne.
Szkoda pacjenta jest mniejsza, bo co najwy¿ej móg³by on podj¹æ wczeniej leczenie, podczas gdy szkoda osób najbli¿szych (najczêciej ma³¿onka i dzieci) w ogóle by nie powsta³a, gdyby o chorobie zakanej zostali powiadomieni w odpowiednim czasie. Je¿eli jednak pacjent zosta³
zaka¿ony w szpitalu, jego szkoda obejmuje wszelkie skutki, tak u niego
jak i jego najbli¿szych.
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Przyk³adem jest sprawa rozstrzygniêta w I instancji w wyroku z dn. 28
XI 2002 r. przez S¹d Okrêgowy w Rzeszowie przeciwko Skarbowi Pañstwa (Stacji Krwiodawstwa). Powodami s¹ ma³¿onkowie zaka¿eni wirusem HIV z powodu niestarannoci stacji krwiodawstwa, która nie zawiadomi³a mê¿a, oddaj¹cego krew jako krwiodawca, ¿e jest nosicielem wirusa
HIV. Stacja wys³a³a wprawdzie list na adres firmy chorego, ale gdy list
wróci³ z adnotacj¹ adresat nieznany (bo adresat zmieni³ pracê), nie uczyni³a niczego, ¿eby ustaliæ jego nowy adres (choæby w biurze meldunkowym). Pe³nomocnik Ministra Zdrowia owiadczy³, ¿e by³ to nieszczêliwy zbieg okolicznoci. Trudno siê z tym zgodziæ, gdy taki zbieg okolicznoci móg³by nie mieæ miejsca, gdyby pracownicy Stacji Krwiodawstwa
do³o¿yli starannoci i mieli wiêksz¹ wyobraniê skutków zaniechania. Powódka oddawa³a krew razem z mê¿em i u niej wirusa wówczas nie wykryto. Gdyby wiêc niezw³ocznie po badaniu zawiadomiono powoda, to mo¿na
przypuszczaæ z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e ma³¿onkowie unikaliby
wspó³¿ycia i do zaka¿enia powódki by nie dosz³o.
W glosowanej sprawie, która równie¿ nie jest jeszcze rozstrzygniêta,
dosz³o do zaka¿enia wirusem ¿ó³taczki zakanej typu B ca³ej rodziny na
skutek tego, ¿e szpital nie poinformowa³ ich o wykryciu nosicielstwa wirusa u ich mê¿a i ojca. S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo odszkodowawcze
dochodz¹c do licznych b³êdnych wniosków. Dopiero S¹d Apelacyjny okreli³ prawid³owo obowi¹zki szpitala w zakresie informacji (i skutki niedope³nienia tych obowi¹zków) oraz uchybienia dowodowe po stronie pozwanego szpitala. Stwierdzi³ w konsekwencji, ¿e pozwany powinien ponieæ
odpowiedzialnoæ za powstanie po stronie powodów szkody.
W sprawie jest sporne, czy szpital poinformowa³ chorego w sposób
zrozumia³y o skutkach stwierdzenia u niego nosicielstwa wirusa ¿ó³taczki.
S¹d Apelacyjny uzna³ jednak ten fakt za nie maj¹cy istotnego znaczenia
przyjmuj¹c, ¿e o zaka¿eniu chorego powinni byæ poinformowani tak¿e cz³onkowie jego najbli¿szej rodziny i to w sposób na tyle wyrany, aby mogli
oni przedsiêwzi¹æ odpowiednie kroki zaradcze umo¿liwiaj¹ce unikniêcie
zaka¿enia. Powiadomienie to powinno byæ szczegó³owe, gdy¿ nie ka¿dy
rozumie zapisy w karcie informacyjnej, a zw³aszcza terminy medyczne, i
zna sposób postêpowania przy tego rodzaju chorobach.
Na tym tle powstaje pytanie, jak dalece cz³onkowie rodziny (ma³¿onek,
konkubent, dzieci) maj¹ prawo do informacji o stanie zdrowia ich bliskiego? Art. 31 ust. 2 ustawy z 5 XII 1996 r. o zawodzie lekarza (Jedn. tekst
Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 691) stanowi, ¿e Lekarz mo¿e udzielaæ infor122
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macji, o której mowa w ust. 1 (a wiêc o stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu pacjenta  przyp. M.N.) tylko za zgod¹ pacjenta. W danej sprawie
odpowied jest ³atwiejsza, gdy¿ powódka by³a wielokrotnie wyczerpuj¹co
informowana przez lekarzy szpitala o stanie zdrowia mê¿a, mo¿na wiêc
s¹dziæ, i¿ wyrazi³ on na to zgodê.
Nie powiedziano jej jedynie, ¿e m¹¿ jest nosicielem wirusa ¿ó³taczki i
nie uprzedzono o wynikaj¹cych st¹d zagro¿eniach dla niej i dzieci.
Niezale¿nie od tego s¹dzê, ¿e ma³¿onkowie maj¹ prawo wiedzieæ o sobie wiêcej ni¿ inne osoby, co wynika z samej istoty ma³¿eñstwa, praw i
obowi¹zków ma³¿onków. Dotyczy to w szczególnoci stanu zdrowia, czego nie powinni ukrywaæ przed sob¹. S¹d Najwy¿szy w wyroku z 25 VIII
1982 r., III CRN 182/82, GP 3/1983, powiedzia³, ¿e zachowanie, które w
stosunkach miêdzy obcymi ludmi nie by³oby uznane za naganne, mo¿e
byæ miêdzy ma³¿onkami uznane za szkodliwe z punktu widzenia ma³¿eñstwa. Poniewa¿ nie jest to jasno uregulowane w ustawie, lekarz powinien
zapytaæ chorego, czy wyra¿a zgodê na udzielenie informacji jego ma³¿onkowi. Tylko bowiem, je¿eli pacjent jest nieprzytomny b¹d niezdolny do
zrozumienia znaczenia informacji, lekarz ma obowi¹zek udzielenia informacji jego opiekunowi faktycznemu, za którego nale¿y uznaæ wtedy ma³¿onka (art. 34 ust. 6 i 8 ustawy o zawodzie lekarza).
To jednak nie dotyczy sytuacji, gdy pacjent z uwagi na chorobê zakan¹
stanowi zagro¿enie zw³aszcza dla najbli¿szej rodziny. Bieg³y w swojej opinii stwierdzi³, co zreszt¹ jest oczywiste, ¿e jedn¹ z podstawowych dróg
rozprzestrzeniania siê wirusa ¿ó³taczki s¹ kontakty ma³¿eñskie (w tym szczególnie seksualne) oraz prowadzenie z nosicielem wspólnego gospodarstwa
domowego. Jak trafnie orzek³ S¹d Apelacyjny, pozwany szpital nie mo¿e
wówczas powo³aæ siê na tajemnicê lekarsk¹. Art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o
zawodzie lekarza przewiduje, ¿e przepisu o tajemnicy lekarskiej nie stosuje
siê, gdy zachowanie tajemnicy mo¿e stanowiæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia
lub zdrowia innych osób.
Dlatego za s³uszny trzeba uznaæ pogl¹d S¹du Apelacyjnego, ¿e obowi¹zek powiadomienia cz³onków rodziny o chorobie zakanej pacjenta ci¹¿y³
na personelu szpitala niezale¿nie od tego, czy wynika³ on z treci przepisów prawa stosowanego. Nie wszystko bowiem da siê uregulowaæ do koñca.
Zawód lekarza od staro¿ytnoci jest zawodem szczególnym. Lekarz ma nieæ
pomoc chorym i nie mo¿e biernie patrzeæ, jak chory na chorobê zakan¹
mo¿e zakaziæ inne osoby, tym bardziej, ¿e z mocy ustawy o zwalczaniu
chorób zakanych z 1963 r. (a obecnie ustawy z 6 IX 2001 r. o chorobach
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zakanych i zaka¿eniach, Dz.U. Nr 126, poz. 1384) ma obowi¹zek zawiadomienia o podejrzeniu zaka¿enia lub zachorowania na chorobê zakan¹
w³aciwego inspektora sanitarnego.
Dla porównania warto wskazaæ, ¿e w USA orzecznictwo nak³ada na
lekarza obowi¹zek ostrze¿enia potencjalnej ofiary, zagro¿onej przez pacjenta
(np. chorego psychicznie czy zaka¿onego wirusem HIV), je¿eli ma mo¿noæ zidentyfikowania osób zagro¿onych. W przeciwnym razie mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ za szkodê przez nie doznan¹. Obowi¹zek ten nie
wynika z ¿adnego przepisu prawnego, lecz z istoty zawodu, a zosta³ okrelony przez s¹dy (zob. M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruñ 1999,
s. 223224).
Ostatni¹ broni¹ pozwanego w procesach lekarskich, czêsto stosowan¹, jest zarzut, ¿e pomiêdzy dzia³aniem (zaniechaniem) lekarzy czy pobytem w szpitalu a szkod¹ brak jest zwi¹zku przyczynowego. I tu ten zarzut
zosta³ równie¿ podniesiony, tym bardziej, ¿e chodzi³o o zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy dzia³alnoci¹ szpitala a szkod¹ doznan¹ nie przez pacjenta,
lecz przez osoby trzecie. S¹d Okrêgowy zarzut ten uwzglêdni³, mimo i¿ nie
ma podstaw do takiego ograniczenia zwi¹zku przyczynowego, zw³aszcza,
¿e zwi¹zek przyczynowy z zaniechania jest w sprawach medycznych stosunkowo czêsty. Stanowisko to zosta³o negatywnie ocenione przez S¹d
Apelacyjny, który trafnie orzek³, ¿e normalnym nastêpstwem uchybieñ personelu szpitala w zakresie niedope³nienia obowi¹zku informacji by³o nara¿enie powodów na codzienny kontakt z nosicielem wirusa ¿ó³taczki bez
wiadomoci podjêcia odpowiednich rodków zapobiegaj¹cych zaka¿eniu.
Tego za normaln¹ konsekwencj¹, zwykle nastêpuj¹c¹, jest powstanie szkody
w postaci zaka¿enia siê wirusem. Jest to jeszcze jeden przyk³ad w polskim
orzecznictwie, ¿e nie ma znaczenia, jaki jest zwi¹zek przyczynowy, bezporedni czy poredni, i jak daleko le¿y skutek od przyczyny, je¿eli skutek
mieci siê w granicach normalnoci. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e gdyby
szpital dope³ni³ swojego obowi¹zku powiadomienia powodów o zaka¿eniu
¿ó³taczk¹ pacjenta, to do szkody doznanej przez nich by nie dosz³o. Tego
dzia³ania szpitala jednak nie by³o, wskutek czego zwi¹zek przyczynowy
pomiêdzy zaniechaniem a szkod¹ jest oczywisty.
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Do Autorów
Szanowni Pañstwo!
Materia³y do publikacji, których objêtoæ nie powinna co do zasady przekraczaæ 15 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 27 tysiêcy znaków), nale¿y
nadsy³aæ do Redakcji wraz z dyskietk¹ lub poczt¹ elektroniczn¹ (z imieniem,
nazwiskiem oraz telefonami kontaktowymi).
Do materia³ów przys³anych do Redakcji przez doktorantów, asystentów i aplikantów powinna byæ do³¹czona rekomendacja (recenzja) opiekuna naukowego.
Autorzy sk³adaj¹cy po raz pierwszy tekst do Redakcji proszeni s¹ o do³¹czenie
krótkiej informacji o sobie (c.v.).
W zwi¹zku ze zmianami w opracowaniu naszego kwartalnika, Redakcja zwraca
siê z uprzejm¹ prob¹ o kontakt bezporedni w celu przedstawienia nowych warunków przygotowania materia³ów do publikacji. Redakcja nie zwraca niezamówionych artyku³ów i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Przekazuj¹c tekst do Redakcji, autor przenosi wy³¹czne prawo do publikacji, prawa autorskie i wydawnicze na wspó³pracuj¹ce przy wydawaniu Prawa i Medycyny Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. w Warszawie
(których oddzia³em jest Dom Wydawniczy ABC).
Przedruk materia³ów opublikowanych w Prawie i Medycynie wymaga
zgody wydawcy. Cytowanie fragmentów publikacji jest mo¿liwe wy³¹cznie z
powo³aniem siê na ród³o. Wydawca nie odpowiada za treæ zamieszczanej
reklamy.
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