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Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna
– konieczność regulacji prawnych

Prawo medyczne przeżywa na świecie wielki rozwój, co jest konsekwencją olbrzymiego postępu medycyny, „nowej biologii”, genetyki.
Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne, prokreacja medycznie
wspomagana i inżynieria genetyczna, transplantacja organów i tkanek,
coraz dalej idące eksperymenty, a z drugiej strony ochrona praw pacjenta i określenie obowiązków i uprawnień lekarzy, zmiana poglądów
na temat początku i końca życia, stanów terminalnych oraz obowiązków Państwa w zakresie ochrony zdrowia obywateli wymagają odpowiednich rozwiązań prawnych. Podzielić trzeba stanowisko M. Safjana,
że „jedną z charakterystycznych konsekwencji rozwoju współczesnej
biologii i medycyny jest wytworzenie się stanu, w którym zakwestionowaniu podlega trafność i jednoznaczność niektórych podstawowych dla
prawa paradygmatów, tworzących jeszcze do niedawna mocną, niepodważalną podstawę wielu konstrukcji prawnych”1. Nowoczesna medycyna niesie wielki postęp w leczeniu i zapobieganiu chorób, lecz stwarza
także wielkie zagrożenia (np. żaden produkt nie spowodował większych
szkód niż nowoczesne leki). Temu prawo ma przeciwdziałać i choć na
ogół za rozwojem medycyny nie nadąża, to choćby post factum musi
nowe zjawiska regulować bądź dotychczasowe normy prawne zmieniać.
Należy określić podstawy prawne do ingerencji i eksperymentów medycznych i postawić im granice, aby pasja badawcza lekarzy i biologów
nie naruszała praw jednostki. Nie jest to łatwe i wymaga współdziałania międzynarodowego z uwagi na możliwość przemieszczania się badań i eksperymentów z krajów, gdzie niewiele wolno do krajów, gdzie
1

M. Safjan, Prawo i Medycyna, Warszawa 1998, s. 10-11.
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wszystko wolno. Do tego celu zmierzają więc konwencje międzynarodowe (zwłaszcza Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności
Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny – Konwencja
Bioetyczna 1997 r.), dyrektywy Unii Europejskiej, rekomendacje Rady
Europy, pakty praw ONZ, rezolucje i deklaracje praw pacjenta organów i organizacji międzynarodowych.
Poglądy, jak zawsze gdy chodzi o materię dotykającą nauki, filozofii,
etyki, religii, są bardzo zróżnicowane. Jedni w duchu liberalizmu opowiadają się za swobodą postępu i wolnością badań naukowych, inni
odwołując się do moralności, nieingerencji w prawa przyrody i zagrożeń na skutek instrumentalnego traktowania człowieka żądają daleko
idących zakazów. Tym większa jest tu rola ustawodawcy.
W Polsce w latach 90-tych zrobiono wiele w tworzeniu nowoczesnego ustawodawstwa medycznego, uwzględniającego ochronę praw pacjenta, zmienioną sytuację prawną zawodów medycznych, dostosowanie zakładów opieki zdrowotnej do działalności w systemie gospodarki
rynkowej. Wymienić tu trzeba zwłaszcza ustawę o zakładach opieki
zdrowotnej (1991), ustawę o zawodzie lekarza (1996), ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej (1996), ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (1994), ustawę o pobieraniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (1995; zastąpioną przez ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 2005), ustawę
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (1993), ustawę o chorobach zakaźnych
i zakażeniach (2001), prawo farmaceutyczne (2001) oraz liczne rozporządzenia2.
W ostatnich latach proces legislacyjny w prawie medycznym niemal
się zatrzymał, dokonywano jedynie licznych nowelizacji związanych
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej oraz uchwalano kolejne
ustawy dotyczące nowego systemu opieki zdrowotnej, wprowadzonego
z dniem 1 I 1999 r.
Brak jest natomiast jakichkolwiek przepisów prawnych normujących
prokreację medycznie wspomaganą i inżynierię genetyczną, zapłodnienie „in vitro”, zapłodnienie „post mortem”, „zastępcze macierzyństwo”,
diagnostykę preimplantacyjną i prenatalną, „zamrażanie” nasienia,
2

6

Por. M. Nesterowicz, Nowe ustawodawstwo medyczne (osiągnięcia i błędy), PiP 9/1997, s. 3 i n.
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komórek jajowych i embrionów, rozporządzanie embrionami, status
prawny embrionu, klonowanie, wykorzystywanie embrionalnych komórek macierzystych itp.
Jedynie Kodeks Etyki Lekarskiej stanowi, że: „Lekarz powinien z
poczuciem szczególnej odpowiedzialności odnosić się do procesu przekazywania życia ludzkiego. Lekarz powinien udzielać zgodnych z wiedzą medyczną informacji dotyczących procesów zapłodnienia i regulacji poczęć, uwzględniając ich skuteczność, mechanizm działania i ryzyko” (art. 38).
Nie oznacza to oczywiście, że istnieje „pustka prawna”, choć oczywiście regulacje ogólne nie mogą wystarczyć. Jeżeli powstają coraz liczniejsze kliniki dokonujące zapłodnienia heterologicznego i zapłodnienia „in vitro”, a nawet niekiedy „zastępczego macierzyństwa”, to muszą
się oprzeć na odpowiednich przepisach prawnych. Brak szczegółowych
regulacji nie może oznaczać zupełnej dowolności działania lekarza
i zakładu opieki zdrowotnej. Należy stosować ogólne zasady prawa dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, „poinformowanej” zgody pacjenta, wysokich kwalifikacji, specjalizacji i staranności lekarzy podejmujących się tego rodzaju zabiegów, ochrony dziecka poczętego, ochrony
dóbr osobistych dawców gamet, poszanowania autonomii jednostki,
jej godności i integralności. Ponadto Polska jako członek Rady Europy
jest zobowiązana uwzględniać rekomendacje i rezolucje Rady Europy
odnoszące się m.in. do ochrony embrionów, ograniczeń interwencji
genetycznych, stawiające granice wolności badań naukowych i działań
lekarskich w tym przedmiocie. Powinno się też przestrzegać zasad Konwencji Bioetycznej (jakkolwiek jeszcze nie ratyfikowanej przez Polskę). Lekarze muszą stosować się także do zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Należy postulować, aby działalność w powyższej dziedzinie była prowadzona przez zakłady mające odpowiednie zezwolenia (jak np. we Francji
czy Szwajcarii) bądź posiadające certyfikat akredytacyjny. Według art. 18 c
ustawy z 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.
408 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej może wystąpić z wnioskiem
o wydanie certyfikatu akredytacyjnego w celu stwierdzenia spełnienia określonych i podawanych do ogólnej wiadomości standardów jakości, poprzez
dobrowolne poddanie się przeglądowi, prowadzonemu przez wizytatorów
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ośrodka akredytacyjnego. Certyfikat Akredytacyjny wydaje każdorazowo
na okres nie dłuższy niż 3 lata Rada Akredytacyjna na podstawie ustalonych przez siebie wymagań i po przeprowadzeniu przez ośrodek akredytacyjny procedury oceniającej zakład opieki zdrowotnej.
Jak dotąd zezwolenie Ministra Zdrowia jest jedynie wymagane na
przeszczepianie komórek, tkanek i narządów (art. 36 ust. 1 ustawy z 1
VII 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów, Dz.U. Nr 169, poz. 1411; rozporządzenie MZiOS
z 30 XI 1996 r., Dz.U. Nr 151, poz. 718) oraz na prowadzenie banków
tkanek i komórek (art. 26 cyt. wyżej ustawy).
1. Najczęściej stosowaną techniką prokreacji medycznie wspomaganej jest sztuczne zapłodnienie: inseminacja homologiczna (AIH)
i inseminacja heterologiczna (AID). Inseminacja homologiczna nigdzie
nie wywołuje sprzeciwu, gdyż dokonuje się nasieniem męża matki. Mąż
matki staje się biologicznym i prawnym ojcem dziecka.
Spory wywołuje natomiast inseminacja heterologiczna, nasieniem
anonimowego dawcy, chociaż na świecie jest na ogół dopuszczalna. Trzeba pamiętać, że WHO uznała niepłodność za chorobę społeczną, co
piąte małżeństwo jest niepłodne, a w Polsce dotyczy to 2 mln. kobiet
i mężczyzn. Należy to brać pod uwagę, jeśli głosi się hasła – jak w naszym kraju niektóre ugrupowania polityczne – o nierefundowaniu kosztów sztucznego zapłodnienia, a nawet o zakazie AID.
Tylko niektóre kraje zakazują (Izrael ze względów religijnych czy
Włochy) inseminacji heterologicznej, a niektóre kraje ją dopuszczają
tylko w wyjątkowych okolicznościach (np. Austria, Szwajcaria, Francja) przy zastosowaniu kryteriów medycznych. Niekiedy pozwala się na
AID tylko dla małżonków (i konkubentów) z wyłączeniem kobiety samotnej (Szwecja, Norwegia, RFN, Francja, wiele stanów USA). W Hiszpanii prawo dozwala na sztuczne zapłodnienie kobiety samotnej3.
Ustawodawca polski musi ustalić kryteria i warunki dopuszczalności
AID, wprowadzić zakaz żądania przez męża matki zaprzeczenia ojcostwa,
określić prawo dziecka do poznania swojego pochodzenia genetycznego.
Jako wzór może służyć wiele ustaw europejskich. Ponieważ jednak
najbliżej nam do prawa francuskiego warto wskazać na francuską ustawę nr 94-654 z 29 VII 1994 r. o nieodpłatnym przekazywaniu i używa3

8
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niu składników i produktów ciała ludzkiego, prokreacji medycznie wspomaganej i diagnostyce prenatalnej4. Ustawa ta normuje prokreację
medycznie wspomaganą oznaczającą wszelkie zabiegi poza procesem
naturalnego poczęcia dziecka, a więc sztuczną inseminację, zapłodnienie in vitro i transfer embrionów oraz określa szczegółowo jej warunki.
Jest ona dopuszczalna tylko wobec mężczyzny i kobiety, tworzących
parę w wieku prokreacyjnym, będących małżonkami lub konkubentami (pozostającymi we wspólnym pożyciu od co najmniej dwóch lat),
która wyraziła uprzednią zgodę na sztuczną inseminację lub transfer
embrionów. Wyklucza się więc te techniki wobec kobiety samotnej
i pary homoseksualnej. Ustawodawca francuski ograniczył możliwość
dokonania sztucznej prokreacji tylko do dwóch przypadków: patologicznej niepłodności, stwierdzonej przez lekarzy oraz w celu uniknięcia
przeniesienia na dziecko choroby dziedzicznej szczególnie ciężkiej.
Dotyczy to także zapłodnienia in vitro, które może być dokonane
tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna z gamet pochodzi od jednego
z dwóch członków pary małżeńskiej lub konkubentów.
We Francji małżonkowie lub konkubenci muszą złożyć swoją zgodę
(w warunkach zapewniających pełną tajemnicę) sędziemu lub notariuszowi, który poinformuje ich o skutkach prawnych ich decyzji wobec
przyszłego dziecka. W Polsce wystarczy zwykła forma pisemna (art. 34
ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza). Zgoda musi być „objaśniona” („uświadomiona”), co oznacza, że para musi wiedzieć o ryzyku zabiegu, szansach powodzenia i niepowodzenia i o technice zabiegu. Art. 31 ust. 1
ustawy o zawodzie lekarza przewiduje, że lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
W przypadku sztucznego zapłodnienia in vitro informacja powinna
być szczegółowa, udzielona najlepiej w formie pisemnej (dla uniknięcia późniejszych sporów co do jej treści) obok rozmowy, którą lekarz
musi z parą przeprowadzić w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii medycznych i prawnych.
4
Por. M. Nesterowicz, Ochrona osobowości, prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna
w prawie francuskim (w:) Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s.
200 i n.; M. Gałązka, Prawo francuskie wobec embrionu in vitro, PiP 6/2000, s. 63 i n.
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Po takiej informacji i rozmowie z lekarzem para nie powinna podejmować decyzji natychmiast. Decyzja jest bowiem poważna, a postępowanie medyczne łączy się z dolegliwościami i ryzykiem komplikacji zdrowotnych, może trwać kilka lat i nie musi się skończyć powodzeniem.
Para powinna mieć czas do zastanowienia się, być może zdecyduje się
raczej na adopcję dziecka. We Francji jest to termin jednomiesięczny
po ostatnim spotkaniu z lekarzem. Termin ten może być przedłużony,
gdy lekarz uzna, że jest to wskazane.
Jeżeli dawcą komórki jajowej lub plemników jest osoba trzecia,
materiał genetyczny musi być szczególnie starannie zbadany, aby uniknąć przeniesienia chorób zakaźnych, dziedzicznych lub ryzyka urodzenia dziecka z wadami genetycznymi. W przeciwnym razie zakład leczniczy może być odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną dziecku i rodzicom dziecka. W prawie francuskim zabroniona jest każda sztuczna inseminacja pochodząca z daru spermy „świeżej” oraz każde mieszanie
nasienia. Korzystanie z gamet tego samego dawcy nie może prowadzić
do urodzenia więcej niż pięciorga dzieci (w prawie szwajcarskim – dziesięciorga).
Dawca musi być anonimowy. Para nie może wskazywać dawcy, ani
dawca nie może przekazywać gamet na rzecz określonych osób. Wyjątek powinien dotyczyć osób bliskich (np. kobiety, która oddaje komórkę jajową swojej niepłodnej siostrze). Donacja komórek jajowych i plemników powinna być nieodpłatna.
Ustawodawca polski powinien również wprowadzić zakaz żądania
zaprzeczenia ojcostwa przez męża matki, jeśli inseminacja heterologiczna odbyła się za jego zgodą. Problem bowiem już powstał w orzecznictwie i wymagał rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, który w uchwale
składu 7 sędziów z 27 X 1983 r. (III CZP 35/83, OSPiKA 1/1985, poz. 1,
z glosą J.S. Piątowskiego, tamże i M. Nesterowicza, NP. 2/1985) powiedział, że „żądanie męża matki zaprzeczenia ojcostwa dziecka poczętego w wyniku dokonanego za zgodą tego męża sztucznego zapłodnienia
nasieniem innego mężczyzny może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. W uzasadnieniu podkreślił m.in., że: „Przyjęta w niniejszej uchwale wykładnia uwzględnia przede wszystkim interes dziecka urodzonego w wyniku sztucznej inseminacji nasieniem pochodzącym od innego mężczyzny, aniżeli mąż matki; w przypadku bo-

10
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wiem obalenia jego pochodzenia od męża matki pozostałoby ono praktycznie bez ojca, ponieważ już choćby z powodu pełnej anonimowości
dawcy nasienia nie można by ustalić rzeczywistego ojcostwa. Dawca
nasienia nie ma zresztą zamiaru nawiązania prawnego stosunku ojcostwa, lecz jedynie pozostawia je do dyspozycji służby zdrowia”.
Regulację odmawiającą mężowi matki legitymacji czynnej w procesie o zaprzeczenie ojcostwa przyjęto w wielu krajach (w większość stanów USA, Austrii, Francji). W Bułgarii kodeks rodzinny (1985) przewiduje, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeśli matka została sztucznie zapłodniona lub jeśli dziecko zostało poczęte z materiału genetycznego innej kobiety, a mąż wyraził zgodę na piśmie w obecności kierownika właściwej instytucji medycznej.
Trudny problem to prawo dziecka do poznania pochodzenia genetycznego, jeśli dojdzie do pełnoletności, a więc uzyskania informacji
o swoim biologicznym ojcu – dawcy nasienia (lub matki – w przypadku
„zastępczej matki”). Rozwiązania są różne. We Francji cytowana ustawa z 1994 r. oraz w Hiszpanii ustawa nr 35/1988 o reprodukcji ludzkiej
wspomaganej odmawiają mu takiego prawa. Tylko w razie konieczności terapeutycznej jedynie lekarze dawcy i biorcy mogą mieć dostęp do
informacji pozwalających na ich identyfikację. W Wielkiej Brytanii
Human Fertilisation and Embriology Act z 1 XI 1990 r. przewiduje, że
dawca gamet jest anonimowy, lecz dziecko ma prawo poznania charakterystyk genetycznych swoich biologicznych rodziców. Ustawodawstwo
niektórych innych krajów jest bardziej liberalne, z zastrzeżeniem, że
ustalenie pochodzenia genetycznego nie wywołuje żadnych skutków
prawnych w dziedzinie prawa rodzinnego i prawa spadkowego (nie jest
dopuszczalne żądanie ustalenia ojcostwa dawcy nasienia i dochodzenie roszczenia alimentacyjnego), nie narusza dotychczasowych stosunków rodzinnoprawnych ani nie daje podstaw do żadnych roszczeń odszkodowawczych. W Szwecji ustawa z 20 XII 1984 r. daje dziecku, które osiąga dojrzałość prawo do poznania tożsamości dawcy. Podobnie
normuje to ustawa norweska z 12 VI 1987 r. i austriacka z 1992 r.
W Szwajcarii lekarsko-etyczne zalecenia Szwajcarskiej Akademii Nauk
Medycznych dotyczące wspomaganej prokreacji z 1990 r., wydane dla
legislacji kantonalnej, idą na kompromis. Lekarz może ujawnić dane
dawcy rodzicom i sztucznie poczętemu dziecku z wyjątkiem informacji
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pozwalających na identyfikację dawcy. Jego osobiste i prawne interesy
muszą być chronione. W RFN Federalny Trybunał Konstytucyjny w
orzecz. z 26 IV 1994 r. uznał prawo dziecka do poznania swojego pochodzenia, jako prawo wynikające z gwarancji godności ludzkiej i rozwoju osobowości. Lekarza nie chroni wówczas tajemnica lekarska ani
prawo dawcy nasienia do zachowania anonimowości. W Polsce obecnie – w braku szczegółowej regulacji – należy przyjąć, że lekarza wiąże
tajemnica lekarska zarówno co do dawcy, jak i biorcy gamet. Mógłby
on ujawnić jedynie dane genetyczne dawcy, gdyby chodziło o ochronę
życia lub zdrowia dziecka. De lege ferenda opowiadałbym się za rozwiązaniem francuskim i hiszpańskim5.
2. Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro poza organizmem matki (IVF)
stwarza podobne problemy prawne, jakie powstają przy inseminacji heterologicznej. Może też być podobne do zapłodnienia homologicznego,
gdy nie dochodzi do zapłodnienia naturalnego, gdyż kobieta ma niedrożne
jajowody albo mężczyzna osłabione nasienie. Jest jednak bardziej skomplikowane pod względem prawnym, jeżeli komórka jajowa pochodzi od
innej kobiety aniżeli tej, która chce mieć dziecko, a jest bezpłodna (np.
jej jajniki nie produkują komórek jajowych). Nasienie wzięte do IVF
może pochodzić od jej męża lub innego dawcy. Z tej możliwości mogą
skorzystać kobiety całkowicie bezpłodne bądź małżeństwa mające wadliwe geny i obawiające się, że naturalne zapłodnienie przeniesie na dziecko chorobę genetyczną. W tym wypadku embrion jest genetycznie „obcy”
kobiecie, do macicy której został implementowany6.
Tu jednak należy rozstrzygnąć także problem „ponadliczbowych”
embrionów, ich statusu prawnego7 i dyspozycji nimi w razie, gdy małżonkowie rezygnują z procedury IVF (a „zamrożone” embriony są zło5
Zob. poglądy de lege lata i de lege ferenda – M. Zielonacki, Prawo do znajomości własnego pochodzenia, Studia Prawnicze 1/1993, s. 105 i n.
6
Por. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 77 i n.;
T. Smyczyński (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 209 i n.;
M. Nesterowicz, Problemy prawne nowych technik sztucznego poczęcia dziecka, PiP 2/1985, s. 51 i n.
7
Ustalenie statusu prawnego embrionu jest kwestią fundamentalną dla dopuszczalności ingerencji
medycznych, eksperymentów na embrionach, rozporządzania nimi itp. Poglądy są tu wyjątkowo rozbieżne
w zależności od orientacji filozoficznej i religijnej. Literatura w tej kwestii jest na świecie ogromna, co
świadczy o wadze problemu – zob. m.in. W. Lang, Status prawny płodu ludzkiego (w:) Prawne problemy
ludzkiej prokreacji, Toruń 2000; M. Safjan, Prawo wobec ingerencji..., s. 95; C. Labrousse-Riou, F. Bellivier,
Le droit de l´embryon et du foetus en droit privé, Revue Internationale de Droit Comparé 2/2002, s. 579 i n.;
C. Neirinck, L´embryon humain: une categorie juridique a dimension variable?, Dalloz 13/2003, s. 841 i n.;
S. Kornas, Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej, Częstochowa 1986, s. 143 i n.
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żone w klinice lub banku embrionów), występują o rozwód lub unieważnienie małżeństwa bądź w razie śmierci jednego z nich8.
Jest to jeden z powodów, dla których wiele religii (w tym religia katolicka) i grupy Right to Life nie akceptują procedury zapłodnienia in vitro.
Należałoby także zabronić inseminacji post mortem uznając, że
w razie śmierci dawcy nasienia czy komórki jajowej wyrażona przez
nich zgoda traci moc. Natomiast w obecnym stanie prawnym lekarz
(klinika) powinien odmówić dokonania takiej inseminacji uznając ją za
sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 58 § 2 k.c.). Inseminacja post
mortem nie służy bowiem realizacji funkcji prokreacyjnej małżeństwa
ani zasady dobra dziecka tak poczętego.
Regulacje prawne są jednak w Europie rozbieżne9. I tak np. zakaz
inseminacji post mortem pod sankcjami karnymi wprowadza RFN w ustawie z 13 XII 1990 r. dotyczącej ochrony embrionów. Także Szwecja
w ustawie z 14 VI 1988 r. dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego, nie
pozwala na użycie zdeponowanego „zamrożonego” nasienia lub komórki jajowej do zapłodnienia po śmierci dawcy (dawczyni), podobnie Francja w cyt. ustawie z 29 VII 1994 r. i Włochy w ustawie z 19 II 2004 r.
Małżonek pozostały przy życiu ma prawo przekazać embrion anonimowej innej parze, która spełnia przesłanki do sztucznej prokreacji.
Natomiast Wielka Brytania w cyt. ustawie z 1 XI 1990 r., Hiszpania
w ustawie z 22 XI 1988 r. o reprodukcji ludzkiej inseminację tę dopuszczają. Ustawa angielska jednak przewiduje, że nieżyjący dawca nasienia nie będzie uznawany jako ojciec dziecka.
W USA Sąd Apelacyjny Kalifornii w sprawie Deborah E. Hecht v.
Superior Court of the State of California (1993) przyjął, że dawca nasienia, zdeponowanego w banku spermy, ma prawo do decydowania
o użyciu nasienia do reprodukcji, stanowi ono bowiem jego „własność”.
Powołał się na stanowisko The American Fertility Society, dotyczące
IVF (1989), że „gamety są własnością dawców. Dawcy mają prawo decydowania o ich wykorzystaniu zgodnie z zasadami medycyny i etyki”.
Uznał też, że sztuczna inseminacja post mortem nie narusza porządku
publicznego, także gdy dotyczy niezamężnej kobiety, z którą dawca pozostawał w wolnym związku.
8
Por. M. Nesterowicz, Prokreacja medycznie wspomagana w systemie prawnym USA (w:) Za sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi W. J. Wagnerowi, Kraków 2002, s. 335 i n.
9
Por. M. Nesterowicz, Problemy prawne inseminacji post mortem, Prawo i Medycyna 4/2002, s. 31 i n.
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W praktyce polskich klinik, w braku regulacji prawnych, są stosowane
formularze „zgody pacjenta na leczenie niepłodności metodą in vitro”.
Pacjentki (i ich partnerzy) są informowani o przedmiocie procedury in
vitro, ryzyku i możliwych niepożądanych działaniach stymulacji hormonalnej, możliwości ciąży mnogiej i wad genetycznych (rozwojowych)
u dziecka i o ewentualnych powikłaniach. Podejmują decyzję co do przeznaczenia „ponadliczbowych” embrionów („zamrożenia” lub pozostawienia do dyspozycji kliniki). Jednocześnie oświadczają, że będą traktować
dziecko urodzone w wyniku procedury in vitro jak pochodzące z małżeństwa (związku partnerskiego); że przyjmują na siebie wszelkie obowiązki
wobec dziecka, wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; że żadne z nich nie wystąpi o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.
3. Szczególnie kontrowersyjne jest urodzenie dziecka w drodze „zastępczego macierzyństwa”, o czym świadczą liczne procesy sądowe
w USA (z najgłośniejszym „Baby M” o prawo do dziecka rozstrzygniętym przez Sąd Najwyższy New Jersey (1988), czy sprawa „Baby Cotton” w Anglii. „Zastępcze macierzyństwo” polega na tym, że jedna kobieta zachodzi w ciążę dla „zamawiających dziecko” małżonków (w sytuacji, gdy żona jest bezpłodna lub ze względów medycznych nie może
urodzić dziecka), i zobowiązuje się przekazać im dziecko po porodzie.
Mogą tu mieć miejsce różne techniki medyczne, zarówno zapłodnienie
„zastępczej matki” in vivo lub in vitro nasieniem dawcy, jak i pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej kobiety „zamawiającej” nasieniem
jej męża i implantacja embrionu do macicy kobiety zdolnej do donoszenia ciąży. W tym ostatnim wypadku nie ma więzi genetycznej pomiędzy dzieckiem a „zastępczą matką”, a jedynie więź biologiczna, wynikająca z faktu urodzenia przez nią dziecka. Zwykle strony zawierają
bardzo sformalizowaną umowę, w której określa się obowiązki „zastępczej matki” w okresie porodu, zgodę na wydanie przez nią dziecka
i adopcję oraz pokrycie kosztów przez „zamawiających” oraz należne
wynagrodzenie za urodzenie dziecka10.
Umowy są jednak trudne do realizacji, gdy „zastępcza matka” nie
chce wydać dziecka albo „zamawiający” nie chcą odebrać dziecka, gdyż
nie spełnia ich oczekiwań (ma np. wady genetyczne lub rozwojowe).
10
Por. M. Wałachowska, Macierzyństwo zastępcze w systemie common law, PiP 8/2003, s. 97 i n.; M. Działyńska, Macierzyństwo zastępcze, Studia Prawnicze 1/1993, s. 87 i n.
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Dlatego rozwiązania prawne są na świecie rozbieżne – od zakazu „zastępczego macierzyństwa” i uznaniu tego rodzaju umów za nieważne
(jak w wielu stanach USA, Australii, Francji, Hiszpanii, Austrii) do ich
dopuszczalności przy spełnieniu różnych warunków i kryteriów (np.
zatwierdzeniu przez sąd zgodnie z amerykańskim Uniform Status of
Children of Assisted Conception Act, 1988, czy jeśli są nieodpłatne – jak
w angielskim Surrogacy Arragements Act, 1990, który jednocześnie przewiduje, że „zastępcza matka” ma prawo zatrzymać dziecko, umowa jest
wówczas niewykonalna).
Moim zdaniem, mimo braku w Polsce regulacji prawnych, lekarze
nie powinni podejmować się zabiegów „zastępczego macierzyństwa”
ze względu na liczne problemy prawne i etyczne. Umowy o „zastępcze
macierzyństwo” należałoby uznać za nieważne jako sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 58 § 2 k.c.), a de lege ferenda – wzorem większości
państw – ich zakazać.
4. Unormowania wymaga również inżynieria genetyczna, która niesie za sobą niebezpieczeństwa dla genomu ludzkiego, zwłaszcza gdy
ma na celu niebezpieczne stosowanie różnych technik, jak klonowanie,
nuklearna transplantacja, partenogeneza, eksperymenty na embrionach,
selekcja genetyczna, rekombinacja DNA11. Od ponad dwudziestu lat
problematyce tej poświęcono konwencje, rekomendacje, rezolucje organów europejskich i międzynarodowych stawiając granice badań nuklearnych i dążąc do ochrony prawnej embrionu ludzkiego. Granicą są
zwykle cele profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Odrzuca się
cele czysto badawcze i manipulacje genetyczne (np. klonowanie reprodukcyjne człowieka, przy dopuszczalności niekiedy klonowania ludzkich komórek i organów, czy embrionów do 14 dnia rozwoju in vitro dla
celów terapeutycznych, dla zapobiegania nieuleczalnym chorobom genetycznym – jak w Wielkiej Brytanii).
Protokół dodatkowy do Konwencji Bioetycznej w sprawie zakazu
klonowania istot ludzkich (1998) zakazuje klonowania reprodukcyjnego, nie wprowadza natomiast zakazu klonowania komórek i tkanek,
ani klonowania dla celów diagnostycznych czy terapeutycznych. Nie ma
również jednolitego stanowiska państw członkowskich Unii Europej11

77 i n.

Por. A. Michalska, T. Twardowski, Człowiek i prawne aspekty inżynierii genetycznej, RPEiS 2/1998, s.
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skiej w sprawie klonowania terapeutycznego, natomiast wyklucza się
zdecydowanie klonowanie reprodukcyjne12.
Ustawodawca polski powinien to więc rozważyć, podobnie jak narastający problem badań na embrionalnych, niezróżnicowanych komórkach macierzystych dla celów leczniczych13. Wydaje się, że postępu nauki nie da się tu zatrzymać, lepiej więc ustalić dopuszczalne granice.
Przede wszystkim chodzi o wykorzystanie ponadliczbowych embrionów
przy procedurze in vitro (IVF) dla uzyskiwania w przyszłości określonych tkanek w celach transplantacji i leczenia różnych chorób, dziś często nieuleczalnych lub słabo uleczalnych (jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, niektórych nowotworów, chorób immunologicznych).
W Polsce postanowienia dotyczące inżynierii genetycznej zostały jedynie wprowadzone do Kodeksu Etyki Lekarskiej przez Nadzwyczajny
Zjazd Lekarzy w 2003 r. Art. 39a KEL stanowi, że lekarz nie może
uczestniczyć w procedurach klonowania ludzi dla celów reprodukcyjnych lub terapeutycznych, a art. 51h dotyczy genomu ludzkiego. Lekarz nie może uczestniczyć w czynnościach mających na celu wywołanie dziedzicznych zmian genetycznych u człowieka; może dokonać interwencji w obrębie genomu ludzkiego wyłącznie w celach profilaktycznych lub terapeutycznych.
W 2001 r. przedstawiony został w Sejmie poselski projekt uzupełnienia kodeksu karnego poprzez przepis przewidujący odpowiedzialność karną za klonowanie człowieka (od 5 do 25 lat pozbawienia wolności), lecz nie został rozpatrzony.
W praktyce polskich klinik in vitro pojawiają się już problemy, wymagające uregulowań prawnych, np. sztuczne zapłodnienie jajeczka matki
wzmocnionego cytoplazmą z komórki jajowej młodej i zdrowej kobiety
(Nucleus Transfer to a Donor Egg). Jest dowiedzione w nauce, że cytoplazma dawczyni umożliwia jedynie rozwój embrionu, a zawarty w jej
komórce materiał genetyczny (mitochondrialny) zanika w przeciągu 72
godzin od zapłodnienia. Jednak rezolucja Parlamentu Europejskiego
w sprawie etycznych i prawnych problemów inżynierii genetycznej (1997)
12
Por. C. Mik, Wspólnota europejska wobec zagadnienia klonowania człowieka. Prawo i Medycyna
3/2001, s. 62 i n.; A. Michalska, T. Twardowski, Problemy etyczne i prawne klonowania, RPEiS 4/2000, s. 1 i n.
13
Zob. J. Zaremba, Aspekty etyczne badań nad leczniczym zastosowaniem komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego, Prawo i Medycyna 3/2001, s. 81 i n.; H. Kwiatkowska, Badania na zarodkowych
komórkach macierzystych, Prawo i Medycyna 1/2005, s. 106 i n.
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wzywa m.in. do wprowadzenia w drodze ustaw bezwzględnego zakazu
wszelkich manipulacji genetycznych w komórkach rozrodczych.
Jedną z pilniejszych spraw do regulacji prawnych jest diagnostyka
prenatalna i preimplantacyjna w celu wykrycia in utero w embrionie
albo w płodzie poważnych schorzeń, chorób genetycznych, zniekształceń. Wielu lekarzy odmawia bowiem kobietom skierowania na badania prenatalne ze względu na zagrożenie dla zdrowia dziecka poczętego. Art. 2 ust. 2a ustawy z 7 I 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U.
Nr 17, poz. 78) nakładający na organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu
do informacji i badań prenatalnych nie wystarcza.
Jak wynika z powyższego pobieżnego przeglądu nowych zagadnień
prawa medycznego, wymagających unormowania, ustawodawcę polskiego czeka wielka praca legislacyjna. Pracę tę trzeba podjąć jak najszybciej, gdyż obowiązek stworzenia prawa wewnętrznego dostosowanego
do norm międzynarodowych i europejskich wynika z Konwencji Bioetycznej (1997), Powszechnej Deklaracji o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka UNESCO (1997), licznych rekomendacji i rezolucji
Rady Europy. Dalsza zwłoka może spowodować, że zostaniemy jedynym, a z całą pewnością jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie
istnieje nieograniczona wolność badań naukowych w dziedzinie biomedycyny i biotechnologii, interwencji i eksperymentów medycznych,
a granicą są tylko zasady etyczne14.

14
Jak się okazuje jednak same zasady etyczne przy braku norm prawnych nie wystarczają. Jako przykład
może służyć działalność wybitnego uczonego – prof. Gerarda Schattena z Uniwersytetu w Pittsburgu (USA),
który ze względu na ograniczenia prawne w Stanach Zjednoczonych przeniósł swoje badania nad klonowaniem
terapeutycznym ludzkich zarodków do Uniwersytetu w Seulu, jako że w Korei do 1. I. 2005 r. nie było żadnego
prawa. Tam wspólnie z prof. Woo Suk Hwangiem prowadzili badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi. Powstał także tam pierwszy Światowy Bank Komórek Macierzystych. Prof. Hwang złamał wiele zasad
etycznych i dopuścił się fałszerstw naukowych – zob. J. Kubiak, Etyka na skróty, „Polityka” nr 1/2006, s. 69 i n.
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Szczególna postać tajemnicy lekarskiej w przypadku
stosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu

1. Uwagi wstępne
Procedury medyczne polegające na wspomaganiu ludzkiego rozrodu
pozbawione są obecnie w Polsce szczegółowej i precyzyjnej regulacji ustawowej, a co za tym idzie – nie ma jednolitych reguł postępowania lekarza
ginekologa-położnika wobec zgłaszającej się do niego osoby czy osób deklarujących chęć posiadania potomstwa. Naiwnością byłoby jednak sądzić,
że brak regulacji prawnych określających postępowanie lekarza wobec
pacjenta w tak delikatnej materii, jaką jest pomoc w uzyskaniu własnego
potomstwa, powstrzymuje środowisko medyczne od stosowania technik
wspomaganego medycznie rozrodu. Metody wspomagające ludzką prokreację są od lat stosowane przez lekarzy w wielu placówkach medycznych
na terenie całego kraju i niejednokrotnie stanowią jedyną możliwość uzyskania potomstwa, przez niepłodne pary1. Prawnik musi przyznać, że medycyna w omawianym zakresie znacznie wyprzedziła i wyprzedza prawo.
Nie ulega wątpliwości, że lekarz stosując techniki wspomaganego
medycznie rozrodu, wobec braku szczegółowych uregulowań ustawowych określających sposób postępowania w takich przypadkach, powinien stosować ogólne zasady postępowania przy wykonywaniu czynności medycznych: w szczególności przestrzegać postanowień ustawy
o zawodzie lekarza2, Kodeksu Etyki Lekarskiej3, a także mieć na uwa1
Według szacunków Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zabiegi wspomaganego rozrodu przeprowadza się obecnie w ok. 35 placówkach w kraju.
2
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996 roku (Dz. U. 1997, nr 28, poz. 152 ze
zmianami, dalej jako „ustawa o zawodzie lekarza”).
3
Przyrzeczenie Lekarskie i Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2.01.2004 roku (wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu 20.09.2003 roku przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy) – dostępne na stronie
internetowej: www.bibl.amwaw.edu.pl/kodeks_etyki_2004.htm
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dze postanowienia zawarte w Stanowisku Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) dotyczącym technik wspomaganego rozrodu
w leczeniu niepłodności4.
Obecny stan prawny pozostawia przede wszystkim uznaniu lekarza,
a ściślej uznaniu środowiska lekarskiego, konieczność uwzględnienia
i zastosowania przesłanek przedmiotowych i podmiotowych pozwalających na rozpoczęcie procedury wspomaganej medycznie prokreacji
(WMP). Stan taki, zakładający daleko posuniętą uznaniowość, nie jest
z wielu powodów korzystny. Stąd też nie powinno budzić wątpliwości,
że wiele kwestii związanych z postępowaniem lekarza w ramach procedur WMP powinno zostać zmienionych bądź uregulowanych (w przypadku, gdy obecne uregulowania są niedostateczne bądź nie ma ich
w ogóle) tak, by w sposób precyzyjny określać obowiązki lekarza w szczególnej procedurze medycznej, jaką jest wspomaganie rozrodu. Zmiana
regulacji prawnej konieczna jest przede wszystkim dlatego, że obecne
rozwiązania o charakterze ogólnym nie odpowiadają wymogom europejskim w tym zakresie, jak również nie przystają do dynamicznie rozwijających się nauk medycznych, a przez to do możliwości, jakie daje
lekarzowi współczesna medycyna reprodukcyjna.
W poniższych rozważaniach pragniemy skoncentrować naszą uwagę
na tajemnicy lekarskiej jako wybranym zagadnieniu składającym się na
procedurę aplikacyjną w przypadku WMP. Niniejszy artykuł stanowi
próbę odpowiedzi na pytanie o charakter i zakres podmiotowy tajemnicy lekarskiej nałożonej na lekarza stosującego metody wspomaganego medycznie rozrodu. Stoimy na stanowisku, że przepisy ustawy o zawodzie lekarza oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej w zakresie, w jakim regulują tajemnicę lekarską, nie wymagają tak istotnych zmian jak w przypadku pierwotnego określenia przesłanek przedmiotowych i podmiotowych pozwalających na stosowanie technik WMP czy w przypadku
ustalenia zakresu obowiązków informacyjnych i ich konsekwencji prawnych. Gdy mowa o przepisach regulujących tajemnicę lekarską istotniejsze wydaje się dokonanie ich poprawnej wykładni ze względu na
4
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące technik wspomaganego rozrodu
w leczeniu niepłodności (dalej: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) – dostępne na stronie: www.libramedcom.pl/wpg/Numery archiwalne/05/03.html. Stanowisko PTG pochodzi z 1995 roku.
Obecnie trwają prace zespołu Ekspertów nad opracowaniem nowych wytycznych dla lekarzy stosujących
techniki wspomaganego rozrodu. Jest to działanie celowe i pożądane, gdyż jak się wydaje efekty prac
zespołu ekspertów PTG znów wyprzedzą działania legislacyjne ustawodawcy.
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specyfikę postępowania aplikacyjnego niż zmiana ustawy. Zamierzeniem naszym jest jednak to, by poza zakresem prezentowanych rozważań pozostała cała procedura składająca się na postępowanie lekarza
wobec pacjenta w przypadku medycznego wspomagania rozrodu, gdyż
ta stanowiła przedmiot wcześniejszych wypowiedzi5. Mamy jednak świadomość, że pewne zagadnienia związane z tajemnicą lekarską wymagać będą stosownych uwag wprowadzających.

2. Zakres podmiotowy procedury wspomaganej medycznie
prokreacji
Wspomagana medycznie prokreacja stanowi element odpowiedzi na
chorobę, jaką jest niepłodność6. Wyłącznie ta choroba powinna być bezpośrednią przyczyną podjęcia ukierunkowanej diagnostyki i terapii potencjalnie odwracalnych przyczyn niepowodzeń w zajściu w ciążę i w konsekwencji przy braku efektów prowadzić do zastosowania m.in. technik
wspomaganego medycznie rozrodu. Stoimy na stanowisku, że wyłącznie
stwierdzenie niepłodności7 powinno uprawniać lekarza, także w obecnym stanie prawnym, do zastosowania technik wspomaganej medycznie
prokreacji8. Zdefiniowanie przesłanki przedmiotowej (niepłodności)
dającej podstawy do rozpoczęcia procedury nie wydaje się być wystarczające, dlatego też w tym miejscu wypada zatrzymać uwagę na podmiotowych aspektach procedury WMP. Celowe będzie tu powołanie definicji niepłodności według Światowej Organizacji Zdrowia i omówienie jej
5
Szczegółowo problematyka ta została omówiona w artykule przeznaczonym dla lekarzy: J. Haberko,
Obowiązki lekarza ginekologa stosującego techniki prokreacji wspomaganej medycznie , Ginekologia Praktyczna 2005, nr 2, str. 11-18 oraz w opracowaniu o charakterze prawniczym: J. Haberko, Charakter prawny
obowiązków lekarza stosującego metody wspomaganej medycznie prokreacji. Postulaty de lege ferenda, w:
Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji pod red. J. Haberko i M. Łączkowskiej,
Poznań 2005, str. 46-63.
6
Niepłodność rozumiana jest przez nas zgodnie z definicją, jaką nadaje jej Światowa Organizacja
Zdrowia – o czym piszemy w dalszej części artykułu.
7
O wątpliwościach związanych ze stosowaniem technik wspomaganego medycznie rozrodu w innych
przypadkach niż niepłodność np. gdy mamy do czynienia z chorobą genetyczną, zob. w: J. Haberko, Obowiązki..., str. 12 a także w artykule poświęconym wykładni nowej ustawy włoskiej dotyczącej wspomaganego rozrodu w: J. Haberko, Prawne aspekty prokreacji wspomaganej medycznie w świetle nowej włoskiej
ustawy, Prawo i Medycyna 2005, nr 18, str. 90. i n. Zob. także literaturę włoską tam powołaną.
8
Mamy jednak świadomość, że postulat ten wobec braku jednoznacznego stanowiska ustawodawcy
nie zawsze znajduje zastosowanie.
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w aspekcie podmiotowym z jednoczesnym określeniem, który z podmiotów traktowany powinien być jako chory i w konsekwencji komu przyznaje się miano pacjenta oraz czyje prawa podmiotowe powinny być
i będą chronione tajemnicą lekarską.
Niepłodność to niemożność uzyskania ciąży w obrębie heteroseksualnej dojrzałej pary ludzkiej: kobiety i mężczyzny (przy czym parę tę
stanowią małżonkowie ewentualnie partnerzy pozostający w innym niż
małżeństwo związku o trwałym charakterze) po przynajmniej roku regularnego współżycia (2-3 razy w tygodniu) bez stosowania żadnych
środków antykoncepcyjnych. Niepłodność to zarówno niemożność uzyskania ciąży na skutek tego, że nie dochodzi w ogóle do zapłodnienia
(sterilitas), jak również niemożność donoszenia ciąży i urodzenia żywego dziecka spowodowana różnymi czynnikami (infertilitas). Zarówno
jedna jak i druga postać niepłodności uzupełniona musi zostać o tzw.
niepłodność idiopatyczną, tzn. o sytuację, gdy do zapłodnienia nie dochodzi z niewiadomych przyczyn na danym etapie rozwoju medycyny9.
Leczenie niepłodności powinno odbywać się w obrębie konkretnej
pary kobiety i mężczyzny10. Trudno zatem mówić – co do zasady –
o indywidualnej (poza przypadkami np. azoospermii czyli braku plemników w ejakulacie, niektórych postaci wad wrodzonych układu rozrodczego zarówno u kobiety jak i u mężczyzny, stanów po operacjach
kastracyjnych czy po terapii nowotworowej) niemożności zajścia w ciążę (w przypadku kobiety) czy uzyskania potomstwa (zarówno w przypadku kobiety jak i mężczyzny). Konsekwencją cytowanej definicji choroby niepłodności według Światowej Organizacji Zdrowia jest to, że
dotyczy ona zawsze i wyłącznie dwóch osób. Zatem oboje małżonkowie (partnerzy) traktowani powinni być jako chorzy, oboje są w omawianej sytuacji pacjentami, nawet jeżeli to „osoby” i ciała kobiety
w przeważającej mierze dotyczyć będą działania lekarskie. Nie ma przy
tym znaczenia charakter i rodzaj podejmowanych przez lekarza czynności medycznych w odniesieniu do każdego z podmiotów pragnących
potomstwa, ani fakt częstotliwości wykonywanych zabiegów w stosunku do konkretnego podmiotu czy też ich „ciężar gatunkowy” i związaT. Pisarski i wsp., w: T. Pisarski, M. Szamatowicz [red.], Niepłodność, Warszawa 1997, str. 12.
Przyjmujemy jednak jako możliwe i dopuszczalne w świetle wiedzy medycznej sytuacje, kiedy to stwierdzenie niemożności posiadania potomstwa następuje wyłącznie u jednego z małżonków (partnerów).
9

10
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ne z ich stosowaniem ryzyko11. Dalszą konsekwencją takiego pojmowania choroby niepłodności jest także to, że oboje zainteresowani są
podmiotami procedury aplikacyjnej.
Takie określenie zakresu podmiotowego pacjentów rodzi określone
konsekwencje, w szczególności jeśli chodzi o nałożony na lekarza obowiązek dostarczenia pacjentowi informacji w związku z leczeniem. Istotne jest w omawianej sytuacji to, że w przypadku technik wspomaganej
medycznie prokreacji zachowanie lekarza obejmować powinno oboje
małżonków (partnerów) i to nie wyłącznie jako zainteresowanych uzyskaniem potomstwa, ale jako pacjentów ze wszelkimi tego konsekwencjami obejmującymi ochronę ich praw podmiotowych także poprzez
zachowanie przez lekarza tajemnicy lekarskiej.

3. Tajemnica lekarska
3.1. Uwagi ogólne
Tajemnica lekarska uregulowana została w dwóch aktach: w ustawie
o zawodzie lekarza i w Kodeksie Etyki Lekarskiej. W świetle 40 ust. 1
ustawy o zawodzie lekarza lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem a uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem. Podobny co do treści jest przepis art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej. W świetle tego przepisu lekarz ma obowiązek zachowania
tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego
otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Kodeks w omawianym przepisie stanowi, że śmierć
chorego nie zwalnia od dochowania tajemnicy lekarskiej12.
W literaturze przedmiotu jest zgodność, że tajemnicą lekarską objęte są zarówno wyniki przeprowadzonych badań, jak również postawio11
Sytuacja, o której mowa, znajdzie zastosowanie nawet jeżeli procedura obejmować będzie np. wyłącznie inseminację polegającą na wprowadzeniu do jamy macicy ewentualnie szyjki macicy nasienia męża
(partnera) lub dawcy, które to nasienie pozyskiwane jest w drodze masturbacji. Szczególnie dla osoby
niebędącej lekarzem rażąca może być dysproporcja inwazyjności oraz stopień ingerencji w organizm kobiety w porównaniu do działań, którym poddawany jest mężczyzna. Zob. także L. Pawelczyk, M. Serdyńska, Medyczne aspekty wspomaganego rozrodu w: Prawne, medyczne..., str. 19 i n.
12
Podzielamy jednak pogląd wyrażony przez M. Nesterowicza, w świetle którego lekarz ma prawo
poinformować najbliższą rodzinę o chorobie i przyczynach śmierci pacjenta, chyba że ten wyraźnie lekarzowi takiego działania zabroni. Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2004, str. 187.

22

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

Szczególna postać tajemnicy lekarskiej w przypadku stosowania technik...

na przez lekarza na ich podstawie diagnoza. Tajemnica lekarska dotyczy metod leczenia zarówno proponowanych pacjentowi przez lekarza,
jak i tych już podjętych w stosunku do pacjenta. Tajemnicą objęte są
także postępy w leczeniu13. Podkreślenia godny jest fakt, że tajemnicą
lekarską objęte są nie tylko informacje uzyskane w związku z aktualnym leczeniem czy niezbędnymi w konkretnym postępowaniu czynnościami medycznymi, ale także informacje dotyczące wcześniej odbytego leczenia czy wcześniejszych dolegliwości. Lekarz zobowiązany jest
zatem do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z
wykonywanymi przez siebie badaniami, które dotyczą jednak innych
niż leczone przez niego schorzenia czy choroby. Tajemnicą objęte będzie zatem wcześniejsze leczenie (także prowadzone przez innego lekarza), wcześniejsze schorzenia, na które cierpiał pacjent, (choćby nawet te nie miały bezpośredniego związku z podejmowanymi przez lekarza czynnościami leczniczymi), a także informacje o stanie zdrowia
członków rodziny i najbliższych pacjentowi osób. Takie pojmowanie
tajemnicy lekarskiej uzasadnia praktyka czynności medycznych podejmowanych przez lekarza. W świetle art. 32 ustawy o zawodzie lekarza
lekarz może podjąć leczenie po uzyskaniu zgody pacjenta. Zgodę tę
uzyskuje po przedstawieniu pacjentowi informacji na temat sposobu
leczenia, a podjęcie decyzji o sposobie leczenia następuje zazwyczaj
dopiero po zebraniu tzw. wywiadu na temat stanu zdrowia pacjenta
oraz przeprowadzenia badania przedmiotowego i badań dodatkowych.
W większości przypadków od tego właśnie rozpoczyna się postępowanie medyczne. Stąd naturalną konsekwencją przeprowadzenia wywiadu lekarskiego jest to, że wcześniejsze choroby, zabiegi, przyjmowane
leki i ewentualnie odbyte hospitalizacje objęte muszą być tajemnicą
lekarską. Wiedzy i doświadczeniu lekarza pozostawić należy ocenę, czy
wcześniejsze schorzenia i podjęty sposób leczenia mają czy mogą mieć
wpływ na obecny stan zdrowia, czy też nie. Pacjent nie musi bowiem
posiadać wiedzy na temat związku przebytych chorób i przyjmowanych
leków z chorobą, z którą zgłasza się do lekarza.
Tajemnica, do zachowania której zobowiązany jest lekarz, obejmuje
także wszelkie inne, tzn. „pozamedyczne” informacje, które pacjent po13
A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza, Prokuratura i Prawo 2001, nr 6, str. 69; Zob. także E. L.
Wędrychowska, Prawa i obowiązki pacjenta. Tajemnica lekarska. Artykuł dostępny na stronie internetowej:
www.wssd.olsztyn.pl/szpital/prawo/tajemnica_lek.htm.
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wierza lekarzowi. Tak pojmowany powinien być cytowany przepis ustawy
o zawodzie lekarza, w świetle którego lekarz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedział się w związku z wykonywanym zawodem. Ze względu na różnorodność podejmowanych przez
lekarza działań tajemnica obejmować może takie informacje i stany faktyczne jak np. informacje o stanie rodzinnym, sytuacji majątkowej, wykonywanej pracy, a także przeżywanych problemach i sprawach życia
codziennego pacjenta czy jego preferencjach seksualnych.
Celowe wydaje się zwrócenie uwagi na źródła informacji objętych
tajemnicą lekarską. Niezaprzeczalny pozostawać powinien fakt, że tajemnica obejmuje w pierwszym rzędzie informacje uzyskane przez lekarza w ramach wywiadu lekarskiego, a zatem pierwszym źródłem informacji jest sam pacjent. Następnie tajemnicą objęte są ustalenia lekarza i wnioski, do których dochodzi on na podstawie wykonanych samodzielnie, zleconych przez siebie i przeprowadzonych także przez inne
osoby badań. Należy mieć na uwadze także i ten fakt, że tajemnicą lekarską objęte będą informacje, które lekarz uzyskuje od innych osób;
mowa tu zarówno o członkach rodziny pacjenta, jak i o personelu medycznym w ramach tzw. wywiadu rodzinnego i środowiskowego. Wydaje się, że to źródło informacji zobowiązuje lekarza do zachowania tajemnicy niezależnie od tego, czy wiadomości, które posiadł, zostały
uzyskane zależnie lub nie od woli pacjenta, a nawet wbrew jego woli14.
W kontekście wyżej poczynionych rozważań wypada zgodzić się ze
stanowiskiem, że tajemnica lekarska dotyczy tak osoby pacjenta, jak
i osób trzecich. Będą zatem objęte tajemnicą lekarską informacje dotyczące innych osób, które lekarz uzyskał w związku z wykonywanym zawodem. Powinność, którą ustawa nakłada na lekarza, stanowi przez to
gwarancję ochrony dóbr osobistych tych osób, w szczególności gdy mowa
o najbliższych pacjenta. Podzielamy pogląd wyrażony w literaturze
przedmiotu, że wyjawienie informacji dotyczących osób najbliższych
pacjenta może niekiedy stanowić naruszenie ich dóbr osobistych, wywoływać dla nich negatywne skutki i w konsekwencji być podstawą dla
odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza15. Nie możemy jednak
zgodzić się ze stanowiskiem przytoczonym w literaturze, jakoby przy14
Kwestię odrębną stanowić będzie ewentualne usprawiedliwienie działań lekarza w sytuacji, gdy
uzyskuje on wiadomości wbrew woli pacjenta. Por. stanowisko wyrażone przez A. Huk, op. cit.,
15
E. L. Wędrychowska, Prawa i obowiązki pacjenta. Tajemnica lekarska, op.cit.
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kładem takich informacji mogła być uzyskana przez lekarza wiedza na
temat „bezpłodności współmałżonka pacjenta”16. Zagadnienie to będzie przedmiotem rozważań w dalszej części artykułu.
Podkreślić wypada, że tajemnicą objęte są wszelkie ustalenia, które
w związku z wykonywanym zawodem poczynił lekarz i wszelkie uzyskane przez niego informacje i to niezależnie od formy w jakiej zostały
lekarzowi przekazane. Tajemnica obejmuje zatem nie tylko wypowiedzi ustne lekarza i pacjenta oraz osób trzecich ale również sporządzane
przez lekarza i inne osoby zajmujące się pacjentem dokumenty (wpisy
do karty, zaświadczenia, opinie, itp.). Mianem dokumentu objąć należy nie tylko sporządzane w tradycyjny sposób (na papierze) zapisy, ale
także informacje utrwalone na elektronicznych nośnikach informacji17.
3 . 2 . Ta j e m n i c a l e k a r s k a w p r z y p a d k u w s p o m a g a n e g o
medycznie rozrodu
Tajemnica lekarska obowiązuje lekarza – co do zasady – w stosunku do
wszystkich innych podmiotów poza samym pacjentem. Mowa tu oczywiście
o sytuacji, gdy pacjent jest przytomny i ma pełną zdolność do czynności
prawnych (tzn. nie jest małoletni i nie został prawomocnym wyrokiem sądu
ubezwłasnowolniony), a zatem nie zachodzi sytuacja przewidziana w art. 31
ust. 4 i ust. 5, art. 32 ust. 2-4, ust. 6, ust. 8 oraz art. 34 ust. 3 i ust. 6 ustawy
o zawodzie lekarza. Zasadą tą objęty jest również personel medyczny, który
nie uczestniczy w aktualnym leczeniu oraz administracyjny zakładów opieki zdrowotnej jak również członkowie rodziny, znajomi czy inne osoby.
Zasada, o której mowa, doznaje pewnej modyfikacji podmiotowej
w przypadku stosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu. Inne
pojmowanie zasady, iż tajemnica lekarska „łączy” wyłącznie lekarza
z pacjentem rozumianym jako jedna osoba jest konsekwencją uznania,
że w przypadku niepłodności leczeniem powinno się obejmować dwie
osoby, tj. kobietę i mężczyznę. Nie sposób zatem przyjąć jako trafnego
stanowiska cytowanego w toku wcześniejszych rozważań, że lekarz uzyskując informację na temat niepłodności małżonka (partnera) pacjenta/
pacjentki winien zachować uzyskane informacje w tajemnicy jako infor16
17

Ibidem.
M. Nesterowicz, op.cit., str. 188.
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macje dotyczące innych niż pacjent osób. Informacje te będą oczywiście
podlegały obowiązkowi zachowania w tajemnicy, ale jako informacje
dotyczące – co do zasady – pacjenta a nie osoby trzeciej18. W tym miejscu
omówienia wymagają, jak się wydaje, dwie sytuacje i dwa odrębne możliwe przypadki leczenia niepłodności i stosowania technik WMP. W pierwszej sytuacji możemy mieć do czynienia z przypadkiem, kiedy do lekarza
zgłasza się wyłącznie jedna z osób pragnących potomstwa. W świetle
wcześniej poczynionych uwag w takim przypadku lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i uzyskaniu informacji o stanie rodzinnym (fakcie pozostawania w związku małżeńskim lub trwałym heteroseksualnym związku
partnerskim) powinien zasugerować, i to przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur medycznych, zgłoszenie się celem objęcia leczeniem także współmałżonka (partnera). Następnie po przeprowadzeniu badań
podjąć leczenie, jeżeli takowe w konkretnym przypadku jest możliwe.
Do momentu zgłoszenia się współmałżonka (partnera) do lekarza tajemnica lekarska dotyczy go jako osoby trzeciej, jednak związanej z pacjentem. W chwili poddania się leczeniu współmałżonek (partner) staje
się podmiotem postępowania medycznego i od tego momentu jest pacjentem. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku, gdy do
lekarza zgłaszają się od razu oboje małżonkowie (partnerzy) zainteresowani uzyskaniem potomstwa19. Różnica pomiędzy przedstawionymi sytuacjami tylko na pozór jest nieistotna. Ma ona istotne znaczenie zwłaszcza, gdy chodzi o dalsze postępowanie lekarza i możliwość przekazania
informacji o stanie zdrowia. Skutkuje ponadto innym zakresem podmiotowym tajemnicy lekarskiej. W pierwszej z prezentowanych sytuacji (jeżeli techniki WMP zostaną zastosowane, co w świetle prawa jest dopuszczalne, choć pozostaje w sprzeczności z zaleceniami PTG) osoba niepoddająca się zabiegom medycznym prowadzącym do ciąży traktowana
będzie wyłącznie jako osoba trzecia, a zatem informacje o stanie zdrowia
współmałżonka (partnera) będą mogły być przekazane przez lekarza
wyłącznie w sytuacji, gdy pacjent wyrazi na to zgodę. W drugim przypadku małżonek (partner) będąc pacjentem ma prawo do informacji, a le18
Wyjątkowo sytuacja opisana przez E. L. Wędrychowską będzie miała miejsce wtedy, gdy do lekarza
zgłosi się wyłącznie jeden z małżonków pragnących potomstwa twierdząc, że jego małżonek (partner)
w poprzednim związku nie mógł mieć dzieci. Zob. E.L. Wędrychowska, Prawa i obowiązki pacjenta, op.cit.
19
Mamy tu do czynienia ze szczególną postacią pacjenta, którego ze względu na jego cechy określić
możemy jako tak zwanego pacjenta hybrydowego czy współpacjenta.
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karz udzielając tejże informacji nie jest zobowiązany uzyskać zgody podmiotu, którego ciała dotyczył zabieg20. Nie ma przy tym znaczenia ani
dla obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, ani dla traktowania podmiotów jako pacjentów poddających się leczeniu kogo (tzn. czyjego organizmu) w przeważającej mierze dotyczyć będą procedury medyczne.
Z „klasyczną” postacią tajemnicy lekarskiej, tzn. dotyczącej wyłącznie
lekarza i jednego poza nim podmiotu będziemy mieli do czynienia
w obecnym stanie prawnym wyłącznie w sytuacji, gdy do lekarza stosującego techniki wspomaganego medycznie rozrodu zgłosi się, deklarując
chęć uzyskania potomstwa, kobieta niezamężna, a nasienie niezbędne
do zapłodnienia pochodzić będzie z banku nasienia. Sytuacja taka w świetle obowiązującego prawa jest dopuszczalna i pomimo, że zastosowanie
przez lekarza metod WMP będzie sprzeczne z cytowanymi wyżej zaleceniami Stanowiska PTG, nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji prawnych ani dla lekarza, ani dla poddającej się zabiegowi kobiety.
Tajemnicą lekarską objęte będą wszelkie działania związane z zapłodnieniem kobiety. Nie ulega wątpliwości, że tajemnica lekarska obejmować będzie także pochodzenie nasienia. W tym jednak przypadku, jako
że dawca nasienia – „ojciec biologiczny” – nie jest zainteresowany uzyskaniem potomstwa, nie będą go dotyczyły informacje przekazywane
przez lekarza. W tej sytuacji dawca nasienia traktowany jest jak każda
inna osoba poza pacjentem i przekazanie mu jakichkolwiek informacji
na temat pacjentki stanowić może naruszenie tajemnicy lekarskiej i skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą lekarza.

4. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
w przypadku stosowania technik wspomaganego rozrodu
4.1. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w świetle
ustawy o zawodzie lekarza i Kodeksu Etyki Lekarskiej
Ustawa o zawodzie lekarza zawiera enumeratywne wyliczenie sytuacji, w których dojść może do zwolnienia lekarza od obowiązku zacho20
Mowa tu o sytuacji, gdy np. pobiera się komórkę jajową od kobiety czy podaje embrion/embriony
do jamy macicy w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Można wówczas poinformować o efekcie
zabiegu męża (partnera) bez pytania kobiety o zgodę na przekazanie informacji.
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wania tajemnicy lekarskiej. W świetle art. 40 ust. 2 tej ustawy zwolnienie może mieć miejsce wówczas, gdy tak stanowią inne ustawy, pacjent
albo jego przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę, zachowanie tajemnicy lekarskiej może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw organów
i instytucji, zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji
o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu
lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych
świadczeń, jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych czy do celów naukowych. W Kodeksie Etyki Lekarskiej zagadnienie zwolnienia z tajemnicy lekarskiej ujęte zostało w sposób następujący: w świetle art. 24 Kodeksu nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta. W świetle art. 25 Kodeksu zwolnienie
z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić w trzech przypadkach,
mianowicie gdy pacjent wyrazi na to zgodę, gdy zachowanie tajemnicy
w sposób istotny mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta bądź
innych osób, oraz gdy lekarza zobowiązują do tego przepisy prawa21.
4.2. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w przypadku
wspomagania ludzkiego rozrodu
Wskazano wyżej, iż wobec braku uregulowań o charakterze szczegółowym dotyczących zagadnienia medycznego wspomagania ludzkiego
rozrodu, lekarz stosując metody wspomagające prokreację powinien stosować ogólne zasady postępowania dotyczące procedur medycznych.
W przypadku możliwości zwolnienia z zachowania tajemnicy lekarskiej
w sytuacji stosowania technik WMP ogólne zasady przewidziane ustawą
o zawodzie lekarza i Kodeksem Etyki Lekarskiej podlegać będą jednak
21
Już pobieżna analiza wyżej wymienionych przepisów pozwala stwierdzić, że Kodeks odmiennie niż
ustawa o zawodzie lekarza reguluje sytuację powierzenia innemu lekarzowi informacji związanych z pacjentem. W świetle ustawy lekarz może zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej w celu przekazania informacji innemu lekarzowi w świetle Kodeksu o zwolnieniu nie ma mowy, a stanowi się jedynie, że powierzenie informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy. Wydaje się, że ustawa jest w tym zakresie surowsza niż
Kodeks i pozwala dopiero na zwolnienie się z tajemnicy czyli, że negatywne skutki naruszenia tajemnicy
przez lekarza zostają uchylone, podczas, gdy wedle regulacji Kodeksowej w ogóle nie następują.
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istotnym modyfikacjom. Nie wszystkie przypadki zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w ramach omawianej tu szczegółowej procedury będą mogły znaleźć zastosowanie. Ponadto należy mieć
na uwadze fakt, iż zainteresowanym uzyskaniem potomstwa podmiotom
zależy na tym, by o sposobie, w jaki dochodzi w ich przypadku do zapłodnienia, wiedziała jak najmniejsza liczba osób. Związane jest to niejednokrotnie z bólem egzystencjalnym i wieloletnią niemożnością posiadania
własnego dziecka, a także krzywdzącą oceną jako osoby „drugiej kategorii”. Dostrzec należy także, nawet pomimo rosnącej świadomości i wiedzy współczesnych społeczeństw na temat metod zapłodnienia pozaustrojowego, że nadal istnieje lęk u osób poddających się omawianym zabiegom przed swego rodzaju „stygmatyzacją” społeczną, psychiczną a nawet medyczną22. Z powyższych względów przypadki możliwego zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej będą miały
miejsce niezwykle rzadko i ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Co więcej, z przyczyn wskazanych wyżej przewidzianą ustawą
i Kodeksem Etyki Lekarskiej możliwość zwolnienia z obowiązku tajemnicy traktować należy z dużą ostrożnością.
Przy omawianiu zagadnienia zwolnienia z obowiązku tajemnicy lekarskiej celowe wydaje się na wstępie zwrócenie uwagi na przypadki
przewidziane ustawą o zawodzie lekarza, które w sytuacji WMP zastosowania nie znajdą. Mowa tu o możliwości zwolnienia lekarza z tajemnicy przewidzianej przepisami innych ustaw (art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o zawodzie lekarza) oraz o sytuacji, gdy badanie zostaje przeprowadzone na żądanie uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw organów i instytucji (art. 40 ust. 2 pkt. 4) 23. Naszym zdaniem przewidziany
ustawą o zawodzie lekarza przypadek możliwego zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, kiedy jej zachowanie mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób (art. 40 ust. 2 ust. 4
ustawy o zawodzie lekarza) znajdzie zastosowanie rzadko, o ile dotyczyć będzie innych niż pacjenci osób. Powodem przyjęcia takiego stanowiska jest przede wszystkim to, że stosowanie technik wspomaganego medycznie rozrodu nie powinno wiązać się z niebezpieczeństwem
22
Zob. R. Kocyłowski, G.H. Bręborowicz, Prenatalny rozwój dziecka oraz opieka nad ciążą po zapłodnieniu pozaustrojowym w: Prawne, medyczne..., str. 28.
23
Zob. T. Dukiet-Nagórska, Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska, Prawo i Medycyna 2002, nr 12.
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dla innych osób i co do zasady innych osób dotyczyć. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w sytuacji, gdy jej zachowanie mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla pacjentów, będzie przedmiotem poniższych rozważań podobnie jak pozostałe przypadki przewidziane ustawą o zawodzie lekarza (art. 40 ust. 2 pkt. 2, pkt. 5-7) oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej. I tak w świetle art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy o zawodzie lekarza jak
i art. 25 Kodeksu zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w przypadku zastosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu będzie oczywiście dopuszczalne w sytuacji wyrażenia
na to zgody przez pacjentów. Sytuacja ta, choć teoretycznie możliwa,
zastosowanie znajdzie niezwykle rzadko z powodu, który przedstawiony został powyżej. Powtórzmy jednak, że małżonkom (partnerom) pragnącym własnego potomstwa z reguły nie będzie zależało na tym, by
o sposobie, w jaki doszło do zapłodnienia w ich przypadku, wiedział
ktoś jeszcze oprócz nich i lekarza zobowiązanego do zachowania tego
faktu w tajemnicy. W kontekście uwag poczynionych wyżej jest to zrozumiałe. Jeżeli jednak pacjenci wyraziliby na to zgodę to w świetle cytowanego przepisu lekarz może ujawnić informację o stanie zdrowia,
przebiegu zabiegów i ich efektach osobom wskazanym przez pacjentów. Przychylić należy się w tym miejscu do poglądu, iż zgoda na ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską musi w przypadku technik wspomaganego medycznie rozrodu stanowić przejaw woli obojga
małżonków (partnerów). Nie wystarczy zatem zgoda jednego z nich dla
zwolnienia lekarza z obowiązku nieinformowania o procedurze innych
osób. Lekarz, działając bez zgody jednego z pacjentów i przekazując
informacje o przebiegu leczenia na podstawie zgody wyłącznie jednej
osoby, narusza tajemnicę lekarską i naraża się na odpowiedzialność
odszkodowawczą.
Przewidziana w art. 40 ust. 2 pkt. 5 ustawy o zawodzie lekarza możliwość zwolnienia z tajemnicy lekarskiej w przypadku konieczności przekazania niezbędnych informacji o pacjencie innemu lekarzowi odpowiada specyfice procedury aplikacyjnej w przypadku stosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji. Bez takiej możliwości zagwarantowanej ustawą trudno byłoby sobie wyobrazić leczenie niepłodności zwłaszcza przez stosowanie metod zapłodnienia pozaustrojowego.
Metody leczenia wspomagające ludzki rozród to współcześnie wysiłek
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wielu osób, nie tylko lekarza, do którego zgłasza się podmiot pragnący
potomstwa. Nie sposób przyjąć, że lekarz samodzielnie, a zatem bez
wsparcia zespołu innych lekarzy, specjalistycznego personelu medycznego, embriologów itp. przeprowadzi procedurę aplikacyjną. Prawidłowy przebieg tej procedury zależy od tego, czy osoby świadczące usługi
medyczne w omawianym zakresie uzyskają stosowne i niezbędne dla
wyników leczenia informacje. Oczywisty powinien pozostawać jednak
fakt, iż lekarz może przekazać innym osobom (lekarzom i osobom zaangażowanym w zespołach stosujących medyczne wspomaganie rozrodu) tylko takie informacje, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu leczenia. Omawiane tu zagadnienie zwolnienia z tajemnicy lekarskiej dotyczyć będzie także możliwości, a w niektórych przypadkach
konieczności przeprowadzenia zabiegów wespół z innym lekarzem czy
zespołem lekarzy, zlecenia wykonania niektórych czynności innym lekarzom czy personelowi medycznemu, a także laborantom, biologom,
embriologom itd. w szczególności, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie pacjentów.
Z wielką ostrożnością odnosić należy się natomiast do przewidzianego art. 40 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy o zawodzie lekarza zwolnienia z
tajemnicy lekarskiej w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla praktycznej
nauki zawodów medycznych oraz do celów naukowych. Nie ulega wątpliwości, że szkolenie personelu medycznego wymaga informacji o stanie zdrowia pacjenta. Dotyczy to również wykorzystania informacji w
pracy naukowej. W procedurach medycznych podobnie jak w innych
przypadkach w zakresie kształcenia i pracy naukowej obowiązywać
powinna zasada minimalizmu24. W przypadku celu naukowego za niedopuszczalne uznać należy ujawnienie danych pozwalających na identyfikację pacjentów. Ze względu na specyfikę procedur WMP należy
traktować jako wyjątkową możliwość zastosowania zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, w omawianych tu sytuacjach należy bowiem zakładać
szczególną chęć zachowania anonimowości przez pacjentów.
24
Stoję na stanowisku, odmiennie niż współautor niniejszego artykułu, że o ile w każdym przypadku
kształcenia kierować należy się zasadą minimalizmu, o tyle w przypadku medycznego wspomagania rozrodu ze względu na specyfikę i charakter zarówno procedury jak i terapii kształcenie w zakresie przeprowadzenia procedury aplikacyjnej (nie dotyczy to zatem kształcenia osób, które nie stykają się z pacjentami,
tzn. embriologów, biologów, laborantów itp.) ograniczone powinno być wyłącznie do osób posiadających
status lekarza, a zatem zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej (przyp. J.H.).
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5. Odpowiedzialność lekarza za naruszenie tajemnicy
lekarskiej w procedurze wspomagania ludzkiego rozrodu
Tajemnica lekarska, o której mowa w przypadku zastosowania technik WMP obejmuje wszystkie wypowiedzi, zarówno lekarza jak i pacjentów, dokumenty oraz wyniki badań25. Informacje te stanowią dobro osobiste pacjenta i jako takie podlegają ochronie przewidzianej
przez prawo cywilne i karne, a także Konstytucję RP (art. 47).
Naruszenie dóbr osobistych przez lekarza skutkować może skierowaniem wobec lekarza roszczeń z art. 23-24 k.c. Wydaje się jednak, że
nie wszystkie możliwości przewidziane w art. 24 k.c. będą znajdowały
zastosowanie ze względu na specyfikę procedury WMP i ewentualne
naruszenie dóbr osobistych. Nie wydaje nam się, iżby pacjentom, którzy poddali się aplikacji technik wspomaganego medycznie rozrodu,
w przypadku naruszenia tajemnicy lekarskiej przez lekarza zależało na
uzyskaniu zadośćuczynienia poprzez np. ogłoszenie wyroku w prasie,
co w innych sytuacjach, jak wskazuje M. Nesterowicz, znajdzie zastosowanie26. Ponadto pacjenci mogą wystąpić z żądaniem zapłaty tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na swoją rzecz albo na wskazany
cel społeczny, o czym mowa w art. 448 k.c. jak również w sytuacji, gdy
doznali szkody majątkowej zobowiązaniem lekarza do odszkodowania
za szkodę (art. 415 k.c. lub 471 k.c.).

25
26
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Zastępcze macierzyństwo w prawie USA

1. W kwietniu 2005 roku media donosiły o przypadku Teresy Anderson, zastępczej matki, która po implantowaniu jej embrionów pochodzących od zamawiających rodziców urodziła pięcioraczki1. Szerokim echem rozniosła się także informacja z maja 2005 roku o belgijskiej zastępczej matce, „sprzedającej” za pomocą internetu swoje dziecko holenderskiej parze2. Co więcej, właśnie „w sieci” znaleźć można
specjalne strony przygotowane z myślą o „surogatkach” czy zamawiających rodzicach adresy kancelarii prawnych specjalizujących się w sporządzaniu kontraktów surogacyjnych oraz rozstrzyganiu ewentualnych
sporów między stronami, czy wręcz specjalne matching services, które
ułatwiają kojarzenie zastępczej matki z zamawiającą parą3.
Wszystkie te przykłady wskazują, iż zastępcze macierzyństwo jest coraz częściej stosowaną praktyką, urastającą do jednej z alternatyw, po
które sięgają pary borykające się z problemem bezpłodności. Ponieważ
w Polsce bezpłodność dotyczy – jak się ocenia – ok. 2 mln osób i przeciętnie na pięć par jedna jest bezpłodna, a w coraz liczniejszych klinikach leczenia niepłodności dostępne są najnowsze metody medycznie
wspomaganej prokreacji umożliwiające stosowanie zastępczego macierzyństwa, można przypuszczać, iż jest ono faktycznie praktykowane.
Przypuszczenie to może być tym bardziej uzasadnione, że w polskiej
prasie pod rubryką „dam pracę” pojawiają się już ogłoszenia z kategorii „poszukuję matki, która urodzi dziecko przez zapłodnienie in vitro”4. „Gazeta Wyborcza” informuje o przynajmniej dwóch polskich
przypadkach narodzin dziecka przez zastępczą matkę5.
1

Zob. “Quins born to US surrogate mother”, na http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4489335.stm
Zob. „Belgium probes baby internet sale”, na http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4578497.stm
3
Zob. np. www.surrogacy.com/cgi-bin/classifieds/classifieds.cgi
4
Zob. A. Katarzyńska, M. Ręczmin, Dam pracę drugiej matce, „Gazeta Wyborcza”, 27.10.2004.
5
Ibidem, Według informacji Gazety Wyborczej w jednym wypadku była to surogacja altruistyczna,
gdzie zastępczą matką była siostra bezpłodnej kobiety, w drugim „surogatka” pochodziła z Ukrainy.
2
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Surogacja ze względu na wątpliwości natury etycznej, jakie się z nią wiążą, jest niezwykle kontrowersyjnym przedsięwzięciem, rodzi także wiele
pytań prawnych dotyczących statusu dziecka, ważności umowy o zastępcze
macierzyństwo, czy choćby kwestii wynagrodzenia zastępczej matki.
W takiej sytuacji cenne będzie zwrócenie uwagi na doświadczenia amerykańskie z zakresu rozstrzygania konkretnych sporów wynikłych na tle
zastępczego macierzyństwa oraz przyjrzenie się szczegółowym regulacjom
prawnym dotyczącym problemu surogacji. Warto przy tym zaznaczyć, iż
właśnie w Stanach Zjednoczonych najwcześniej rozwijać zaczęła się praktyka zastępczego macierzyństwa. Pierwsze umowy surogacyjne pojawiły
się tam około 1976 roku, a w roku 1981 żyło około sto dzieci urodzonych
przez zastępcze matki. Liczba ta szybko wzrastała i w 1986 roku takich
dzieci było już około pięćset6. Szacuje się, iż wskutek zastępczego macierzyństwa przychodzi na świat około tysiąc dzieci rocznie7.
Wzrost liczby osób starających się o dziecko w następstwie surogacji
wynika również z dostępności tego typu usługi. Właśnie w USA po raz
pierwszy pojawiły się agencje zajmujące się aranżowaniem przedsięwzięć
surogacyjnych i pośredniczeniem między zamawiającymi rodzicami, a zastępczymi matkami. Obecnie około 60% par zdecydowanych na surogację
korzysta z usług wyspecjalizowanych agencji, a 40% poszukuje zastępczej
matki osobiście8. Pary, które wybrały pośrednictwo agencji, mogą zwrócić
się ku tzw. programom zamkniętym lub otwartym9. Programy otwarte zakładają dużą interakcję między zamawiającymi rodzicami i zastępczą matką, doradzając utrzymanie kontaktu między stronami także po narodzinach dziecka. Programy zamknięte działają na całkiem odmiennych zasadach. Nie umożliwiają styczności stron podczas trwania umowy. Zamawiający rodzice nie mają możności osobistego poznania „surogatki”,
a wybierają ją na podstawie udostępnionych przez agencję danych i zaprezentowanych zdjęć. W praktyce programów zamkniętych zdarza się, iż
wszelkie rozmowy telefoniczne między stronami oraz korespondencja są
kontrolowane przez agencję. W niektórych stanach komercyjne agencje
mogą swobodnie prowadzić kampanię reklamującą ich usługi10.
6

M .A. Field, Surrogate Motherhood, Harvard 1988, s.5.
M. M. Ginty, How much did these babies cost?, Redbook, July 2004, s.141.
8
Ibidem, s.140.
9
Podział wprowadzony przez H. Ragone, zob. Surrogate Motherhood, Westview Press 1994, s.22.
10
Ibidem, s.24 i n.
7
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2. Zgodnie z definicją pojęcia zamieszczoną w raporcie z 1984 r.
opracowanym przez brytyjską komisję pod przewodnictwem Mary
Warnock11 zastępcze macierzyństwo to praktyka polegająca na tym, iż
kobieta pozostaje w ciąży dla innej kobiety z zamiarem przekazania jej
dziecka po porodzie12.
Ze względu na pochodzenie komórek rozrodczych użytych do powstania embrionu wyróżnić można kilka typów zastępczego macierzyństwa. W przypadku gdy zastępcza matka dostarcza komórkę jajową do
zapłodnienia nasieniem zamawiającego mężczyzny, jest ona biologiczną matką dziecka, kimś więcej niż „nosicielem”. W literaturze amerykańskiej ten przypadek nazywany jest tradycyjną surogacją (traditional
surrogate motherhood). Sytuacja, w której do stworzenia embrionu użyta jest komórka jajowa genetycznie obca zastępczej matce, tj. gameta
pochodzi od zamawiającej kobiety lub anonimowej dawczyni, znana
jest w Stanach Zjednoczonych pod nazwą gestational surrogacy.
Z powyższego zestawienia wynika, iż postęp medycyny w zakresie
metod sztucznego zapłodnienia umożliwił sytuację, w której możemy
mieć do czynienia z różnymi kombinacjami genetycznego pochodzenia
dziecka. W przypadku tradycyjnego zastępczego macierzyństwa najczęściej nasienie użyte do zapłodnienia pochodzi od zamawiającego mężczyzny13, jednak w sytuacji, gdy jest on bezpłodny, komórka jajowa zastępczej matki może być zapłodniona spermą pochodzącą od anonimowego dawcy. W ekstremalnych okolicznościach pojawić może się
również wariant, w którym żadna ze stron nie będzie związana genetycznie z narodzonym dzieckiem. Taka sytuacja będzie miała miejsce,
gdy zastępczej matce zostanie implantowany embrion powstały po zapłodnieniu komórki jajowej pochodzącej od anonimowej dawczyni przez
nasienie anonimowego dawcy. Taki wariant znajduje zastosowanie niezwykle rzadko, a jest skierowany do bezdzietnej pary, w której zarówno
mężczyzna jak i kobieta są bezpłodni, a preferują oni brak związku genetycznego zastępczej matki z dzieckiem14. Niektórzy autorzy traktują
11
Powołana przez rząd brytyjski komisja pod przewodnictwem profesor Mary Warnock miała za zadanie zbadać skutki społeczne, prawne i etyczne praktyki surogacji w Wielkiej Brytanii.
12
U.K. Department of Health and Social Security, Report of the Committee of Inquiry into Human
Fertilisation and Embryology, Her Majesty’s Stationery Office, London (1984) (Cmnd 9314), s.42.
13
Zob. np. Baby M, Re (1988) 109 NJ 396, 537 A2d 1227.
14
Tak np. w sprawie Buzzanca v. Buzzanca (1998), 72 Cal. Rprt.2d 280.
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tę surogację jako odrębną kategorię, nazywając ją donated embryo surrogacy15.
Zastępcze macierzyństwo może być również sklasyfikowane pod kątem istnienia zapłaty za usługę świadczoną przez zastępczą matkę. Jeśli
w umowie o zastępcze macierzyństwo istnieje postanowienie o wynagrodzeniu dla zastępczej matki, surogacja taka określana jest mianem komercyjnej. W przypadku braku substancjonalnej odpłatności mówimy
o altruistycznym zastępczym macierzyństwie16. Jak wskazuje praktyka,
umowy o nieodpłatną surogację są częste między członkami rodziny17
czy przyjaciółmi, którzy, kierując się współczuciem i sympatią, pragną
pomóc bezdzietnej parze18. Należy przy tym zaznaczyć, iż pojawiają się
różne opinie na temat tego, co mieści się pod pojęciem wynagrodzenia.
Często przepisy różnych legislacji stanowych przyjmują, że zwrot kosztów poniesionych przez zastępczą matkę w związku z ciążą nie nadaje
przedsięwzięciu surogacyjnemu charakteru komercyjnego19.
3. Zastępcze macierzyństwo może być źródłem licznych sporów, stąd
sprawy wynikłe na tle umów surogacyjnych były rozstrzygane przez sądy
już od wczesnych lat osiemdziesiątych20 i nieustannie przyciągają uwagę
społeczeństwa ze względu na kontrowersyjność tematyki. W niektórych
przypadkach orzeczenia zapadały nawet przed stanowymi Sądami Najwyższymi. Takim przykładem jest chyba najsłynniejsza sprawa Baby M, Re
z 1988 r.21, której stan faktyczny posłużył nawet jako podstawa do fabuły
amerykańskiego filmu wyświetlanego kilkakrotnie na polskich ekranach.
W sporze powstałym na tle tradycyjnego zastępczego macierzyństwa
występowali z jednej strony państwo Sternowie, z drugiej strony zastępcza matka. Małżeństwo Sternów ze względu na problemy z zajściem
15
Zob. np.: A. Liu, Artificial Reproduction, Reproductive Rights, Univ. of Hong Kong, Dortmouth
1991, s.16.
16
W innych opracowaniach pojawiają się odpowiednio sformułowania: surrogacy in principle oraz
surrogacy for a fee – zob. np.: A. Liu, Artificial Reproduction, Reproductive Rights, Univ. of Hong Kong,
Dortmouth 1991, s.16.
17
Tak np. w głośnym przypadku Pat Anthony, która w wieku czterdziestu ośmiu lat urodziła w Johannesburgu trojaczki będące genetycznymi dziećmi jej rodzonej córki, w tym kuriozalnym przypadku babcia
rodziła swoje wnuczęta, opisane przez A. Sthumcke, Looking backwards, looking forwards: Judicial and
Legislative Trends in the Regulation of Surrogate Motherhood in the UK and Australia, na www.aihle.org/
A%20Stuhmcke.doc.
18
Tak np w australijskiej sprawie Re Evelyn, [1998] 23 Fam LR 667.
19
Tak np. w Revised Code of Washington (RCW) 26.26.210 i n.
20
Np. Doe v. Kelley 307 N.W.2d 438 Mich. Ct. App. 1981).
21
Baby M, Re (1988) 109 NJ 396, 537 A2d 1227.
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w ciążę pani Stern poszukiwało alternatywnych metod posiadania potomka, który byłby genetycznie związany z panem Sternem. Dla Williama Sterna szczególnie istotna była cecha związku krwi z dzieckiem,
bowiem w wyniku Holocaustu większość jego rodziny zginęła, dlatego
chciał zapewnić kontynuację swego rodu. Poprzez pośrednictwo specjalistycznej agencji małżonkowie spotkali Mary Beth Whitehead, która zgłosiła swoje uczestnictwo do programu kierując się współczuciem
i sympatią dla bezdzietnych rodzin oraz chęcią zdobycia pieniędzy dla
swej rodziny. Wkrótce podpisano między Wiliamem Sternem a Mary
Beth umowę o tradycyjne zastępcze macierzyństwo, na mocy której
zastępcza matka zobowiązała się do przekazania dziecka Sternom jako
rodzicom i podjęcia wszelkich kroków ku zrzeczeniu się praw rodzicielskich. Do stron umowy nie zaliczono małżonki pana Sterna, aby
w przyszłości mogła wnieść o ustanowienie adopcji bez zarzutu naruszenia prawa New Jersey, zakazującego przysposobienia za pieniądze.
Ze swej strony Wiliam Stern zobowiązał się do przekazania swego nasienia i zapłaty dziesięciu tysięcy dolarów dla Mary Beth. W kontrakcie
zapisano ponadto, że Mary Beth będzie się powstrzymywać od palenia
papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz, że podda się
badaniom prenatalnym.
Po narodzinach „Baby M” zastępcza matka nie mogąc pogodzić się
z obowiązkiem rozłąki z dzieckiem rozpoczęła batalię o odzyskanie
dziewczynki. Po dramatycznej ucieczce „surogatki” z dziewczynką na
Florydę zamawiający ojciec uzyskał nakaz sądu obligujący ją wydanie
mu dziecka. Rozpoczął się proces, gdyż Mary Beth Whitehead wniosła
pozew do sądu o uznanie jej za matkę dziecka. Od orzeczenia sądu
niższej instancji, uznającego ważność umowy surogacyjnej i przyznającego wyłączną opiekę nad dzieckiem Williamowi Sternowi zastępcza
matka wniosła odwołanie.
Sąd Najwyższy New Jersey nie podzielił zdania niższej instancji. Orzekł
o nieważności kontraktu, odwołując się do wielu argumentów. Jednym
z nich była sprzeczność umowy z prawem zakazującym przekazywania
pieniędzy w związku z adopcją. Sędzia Wilentz określił zobowiązanie jako
sprzedaż dziecka lub przynajmniej sprzedaż praw rodzicielskich zastępczej matki. Sędzia nie przychylił się do teorii zwolenników zastępczego
macierzyństwa, twierdzących iż zapłata nie należy się de facto za dziecko,
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ale za usługę świadczoną przez zastępczą matkę. Omawiany kontrakt był
jego zdaniem sprzeczny z prawem również poprzez naruszenie zasad
porządku publicznego, które wymagają, aby dziecko było wychowywane
przez naturalnych rodziców, jeśli choćby w najmniejszym stopniu jest to
możliwe. Przyznanie całkowitej opieki nad dzieckiem ojcu, z jednoczesnym odebraniem praw biologicznej matce wbrew jej woli i bez względu
na dobro dziecka, kłóciło się wyraźnie z porządkiem publicznym. Co więcej, poddano w wątpliwość, czy faktycznie zastępcza matka była w stanie
podjąć świadomą decyzję o zrzeczeniu się praw rodzicielskich nie znając
jeszcze siły więzi, jakie będą ją łączyć z przyszłym dzieckiem. Przede
wszystkim jednak za sprzeczny z porządkiem publicznym uznano element komercjalizacji zastępczego macierzyństwa. Wyrażona została obawa, iż praktyka zastępczego macierzyństwa będzie służyła na korzyść osób
bogatych, przy wykorzystywaniu ludzi biednych. Dla sądu było oczywiste, iż zastępcze matki nie będą tak liczne wśród kobiet dobrze usytuowanych finansowo, jak wśród tych uzyskujących dochód poniżej średniej krajowej. Nie znalazło również uznania sądu powołanie się przez
zamawiającego ojca na jego prawo do prokreacji. Zgodnie z uzasadnieniem sądu, prawo do prokreacji jest po prostu prawem do posiadania
biologicznie spokrewnionych dzieci, czy to w wyniku współżycia seksualnego, czy sztucznej inseminacji. Nic ponadto. Pan Stern, zdaniem sądu,
nie został pozbawiony tego prawa, gdyż poprzez sztuczne zapłodnienie
pani Whitehead urodziła się Baby M. Według sędziego, opieka, wychowanie i pielęgnacja dziecka, które następują po narodzinach, nie są częścią prawa do prokreacji.
Posługując się powyżej przytoczoną argumentacją sąd uznał Mary
Beth Whitehead za prawną matkę, a adopcję dziewczynki przez panią
Stern, dokonaną po wyroku sądu pierwszej instancji, uznał za nieważną. Unieważniono również umowę między zamawiającymi rodzicami
a zastępczą matką. Jak zwykle w sprawach o przyznanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców sąd kierował się dobrem dziecka, oddając
ostatecznie dziewczynkę pod opiekę biologicznemu a zarazem zamawiającemu ojcu, natomiast zastępcza matka miała zagwarantowane
prawo do odwiedzin.
Istotną kwestią dla późniejszych orzeczeń o zastępczym macierzyństwie był fakt, iż sąd nie stworzył precedensu przekreślającego możli-
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wość zawierania umów o surogację, uznał bowiem za dopuszczalne zastępcze macierzyństwo, które spełnia trzy następujące warunki: jest
dobrowolne, niekomercyjne, a kobieta ma prawo do odstąpienia od
umowy, jeśli nie zdecyduje się na oddanie dziecka. Pozostawiono zatem furtkę pod postacią akceptacji umów o altruistyczne zastępcze
macierzyństwo. Warto przy tym pamiętać, iż powyższe rozstrzygnięcie
dotyczyło tradycyjnej surogacji, gdzie Mary Beth Whitehead była związana z dzieckiem nie tylko poprzez fakt ciąży, ale również genetycznie.
Sądy amerykańskie częściej opowiadały się po stronie zamawiającej pary
w sytuacji, gdy „surogatka” była wyłącznie tzw. baby-carrier, czyli w przypadku gestational surrogacy.
Właśnie rozstrzygnięcia sporu o pochodzenie dziecka przy gestational surrogacy dotyczy orzeczenie zapadłe przed Sądem Najwyższym
Kalifornii z 1993 r. W sprawie Johnson v. Calvert22 sąd stanął przed
trudnym zadaniem odpowiedzi na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy
dwie kobiety powołują się na biologiczne więzi z dzieckiem.
W 1990 r. państwo Calvert podpisali umowę o zastępcze macierzyństwo z Anną Johnson. Pani Calvert po przebytym zabiegu histerektomii (usunięcia macicy) produkowała komórki jajowe, stąd zastępcza
matka zobowiązała się w umowie „tylko” do implantacji do jej macicy
embrionu powstałego z komórek zamawiającej pary. Przed rozwiązaniem stosunki między stronami kontraktu pogorszyły się, pani Johnson
domagała się zapłaty należnych jej rat wynagrodzenia, groziła, iż nie
odda dziecka po narodzinach. Państwo Calvert zwrócili się do sądu
o ustalenie ich statusu jako prawnych rodziców. Sąd pierwszej instancji
po stwierdzeniu braku związku genetycznego zastępczej matki z dzieckiem, wykluczył jej macierzyństwo i uznał umowę surogacyjną za ważną i podlegającą wykonaniu. Po wniesieniu przez Annę Johnson apelacji sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego Kalifornii.
W ten sposób po raz pierwszy sąd miał wypowiedzieć się, która z wartości powinna przeważyć, czy fakt związku genetycznego zamawiającej
kobiety z dzieckiem (embrion powstał z jej komórki jajowej), czy związek zastępczej matki, polegający na „noszeniu” dziecka przez dziewięć
miesięcy i jego urodzeniu. Ponieważ dwie kobiety przedstawiły dowody
macierzyństwa uznane na gruncie Uniform Parentage Act (UPA), i.e. uro22

Johnson v. Calvert, 5 Cal. 4th 84, 19 Cal. Rptr. 2d 494, 851 P.2d 776.
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dzenie dziecka przez Panią Johnson versus związek genetyczny Pani Calvert z dzieckiem, a ustawodawca nie wypowiedział się co do preferencyjnej mocy jednego z nich, sąd sięgnął po nową metodę rozstrzygnięcia
sporu. Dla ustalenia prawowitej matki skonstruował, powoływany wielokrotnie w późniejszych procesach o surogację, słynny test intencji (intent
to procreate test). Postanowił zbadać zamiary stron i na tej podstawie
oprzeć rozstrzygnięcie. W jego ocenie to niewątpliwie Państwo Calvert
pragnęli dziecka i oni przedsięwzięli kroki ku urzeczywistnieniu swych
marzeń. Zamiarem obu stron kontraktu było poczęcie potomka dla rodziny Calvertów, a nie darowanie embrionu Annie Johnson. Konkluzja
powyższych badań zamiarów jest zarazem najczęściej powoływanym elementem tego precedensu. Sąd stwierdził, iż chociaż UPA rozpoznaje zarówno genetyczne związki, jak i fakt urodzenia dziecka jako sposoby ustalenia macierzyństwa, kiedy te metody wskazują na dwie różne kobiety, ta
która pierwotnie pragnęła kreacji, narodzin i wychowania dziecka jest
naturalną matką według prawa Kalifornii.
Co więcej, odmiennie niż Sąd Najwyższy New Jersey w niespełna o dziesięć lat starszej sprawie Baby M, Re, sąd uznał, iż przekazane Annie Johnson pieniądze nie były zapłatą za dziecko, tym samym umowa nie mogła
zostać unieważniona jako sprzeczna z porządkiem publicznym. Zdaniem
sądu, było to raczej wynagrodzenie za „usługę w donoszeniu płodu” świadczoną przez zastępczą matkę. Ostatecznie Sąd Najwyższy Kalifornii utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji, uznając za rodziców prawnych
dziecka zamawiającą parę.
W orzecznictwie sądów amerykańskich widoczna jest większa przychylność w stosunku do zamawiających rodziców, gdy spór wyrósł na tle
gestational surrogacy, tj. gdy zamawiająca kobieta jest dawczynią komórki jajowej a zastępcza matka „tylko nosicielką płodu”. Właśnie w takich
przypadkach posłużenie się testem intencji z Johnson v. Calvert prowadziło wielokrotnie do uznania praw rodzicielskich zamawiającej pary. Co
jednak począć w przypadku sporu o dziecko, gdy żadna ze stron nie jest
związana z nim genetycznie? Jak wyjaśniałam wcześniej, taka sytuacja
jest możliwa w przypadku implantowania zastępczej matce embrionu
powstałego z komórki jajowej pochodzącej od anonimowej dawczyni
i nasienia anonimowego dawcy, w przypadku, gdy zamawiająca para nie
jest w stanie dostarczyć swojego materiału genetycznego.
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Na powyższe pytanie odpowiedzieć musiał sąd kalifornijski w precedensowej sprawie Buzzanca v. Buzzanca23. Orzeczenie dotyczyło losu Jaycee, która przyszła na świat w wyniku starań Johna Buzzanca i jego żony,
Luanne o zapłodnienie komórki jajowej pochodzącej od anonimowej dawczyni nasieniem anonimowego dawcy. Zgodnie z umową zawartą z zastępczą matką, powstała zygota została implantowana do jej macicy. Jednak
po zabiegu sztucznej inseminacji i ostatecznie po narodzinach Jaycee, Luanne i John rozstali się, a John wystąpił do sądu o orzeczenie rozwodu,
stwierdzając przy tym, że z małżeństwa z Luanne nie miał żadnych dzieci.
Luanne wniosła wkrótce odpowiedź na pozew zaznaczając, że strony oczekiwały przyjścia na świat dziecka w wyniku zastępczego macierzyństwa.
Jednocześnie domagała się ustalenia ojcostwa Johna, co umożliwiłoby
ubieganie się od niego świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziewczynki.
Pan Buzzanca przeczył, jakoby spoczywała na nim jakakolwiek odpowiedzialność z tytułu ojcostwa. Z kolei zastępcza matka zeznała przed sądem,
iż nie rościła sobie żadnych praw do dziecka.
Sąd pierwszej instancji wydał kontrowersyjną decyzję, którą instancja odwoławcza określiła jako przedziwną (extraordinary). Mianowicie
orzeczono, iż Jaycee nie miała żadnych prawnych rodziców. Po pierwsze, kobieta, która urodziła dziewczynkę nie była jej matką, mimo faktu ciąży i urodzenia, bowiem nie była związana z dzieckiem genetycznie. Po drugie, zamawiająca kobieta, Pani Buzanca, również nie była
matką, ponieważ nie dostarczyła komórek rozrodczych, ani nie urodziła dziecka. Wreszcie John nie mógł być ojcem, bowiem nie dając swego
nasienia, nie był biologicznie spokrewniony z dzieckiem.
Sąd wyższej instancji zajął zgoła odmienne stanowisko. W celu ustalenia ojcostwa Pana Buzzanca, sięgnął do ugruntowanej linii orzecznictwa amerykańskiego w sprawach o ustalenie ojcostwa w przypadku
zastosowania technik sztucznej inseminacji. Jego zdaniem Jaycee nigdy nie narodziłaby się, gdyby Luanne i John nie zabiegali o zapłodnienie jaja i jego implantację do macicy zastępczej matki. Zgodnie
z uzasadnieniem, sędzia orzekający w pierwszej instancji mylił się uznając, że według prawa Kalifornii pochodzenie dziecka ustalić można tylko na podstawie związków genetycznych. Pominął istotną i dobrze
ugruntowaną interpretację prawa, że czasem ojcostwo ustalić można
23

Buzzanca v. Buzzanca (1998), 72 Cal. Rprt.2d 280.
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przez zachowanie nienawiązujące do narodzin czy związków genetycznych. Typowym przykładem takiej sytuacji jest przypadek, gdy mąż zgadza się na sztuczne zapłodnienie swej żony. Przez sam fakt wyrażenia
zgody na sztuczną inseminację staje się on prawnym ojcem dziecka.
Sąd powołał się w powyższym stwierdzeniu na sprawę People v. Sorensen24, w której rozstrzygano o ojcostwie męża kobiety zapłodnionej
sztucznie nasieniem anonimowego dawcy. W sprawie tej ustalono, iż
Pan Sorensen przyczynił się do narodzin dziecka, mimo że nie od niego
pochodziło nasienie. Stwierdzono między innymi, iż rozsądny mężczyzna, zgadzając się na proces sztucznej inseminacji swojej żony w nadziei, że narodzi się dziecko, które będą wspólnie wychowywali jako
własne, powinien zdawać sobie sprawę, iż takie zachowanie wiąże się z
odpowiedzialnością prawną za dziecko. Zgadzający się na inseminację
mąż był bezpośrednio odpowiedzialny za „istnienie” dziecka, bowiem
bez jego udziału nie przyszłoby ono na świat25.
Według sędziego Sillsa, ta sama zasada, która czyni mężczyznę zgadzającego się na sztuczną inseminację żony ojcem dziecka, znajdzie zastosowanie w przypadku państwa Buzzanców. W taki sam bowiem sposób, gdy
mąż zostaje uznany prawowitym ojcem dziecka niezwiązanym z nim genetycznie, kiedy jego żona została sztucznie zapłodniona, tak samo Pan Buzzanca powinien występować jako prawny rodzic dziecka urodzonego przez
zastępczą matkę, niezwiązaną z dzieckiem genetycznie.
Następnie sąd musiał ustalić, która z trzech kobiet, tj. Pani Buzzanca, zastępcza matka, czy wreszcie anonimowa dawczyni komórki jajowej jest prawną matką Jaycee. Zgodnie z przepisami prawa regulującymi sztuczną inseminację, anonimowa dawczyni komórek nie ma prawa
wnosić o ustalenie pochodzenia dziecka na jej korzyść. Stąd przed sądem pozostała ocena, czy to „surogatka” niezwiązana genetycznie z
dzieckiem, a jedynie przez fakt ciąży i narodzin powinna być uznana
prawną matką, czy zamawiająca kobieta, również niezwiązana genetycznie z dzieckiem. Sąd zauważył, iż sytuacja Pani Buzzanca była ana24

People v. Sorensen (1968), 68 Cal.2d 280, 66 Cal Rprt.7, 437 P.2d 495.
Podobne orzeczenie zapadło 27. października 1983 r. w Polsce (III CZP 35/83, OSPiKA 1/1985,
poz. 1 z glosą J. S. Piątowskiego, tamże, oraz M. Nesterowicza, NP. 2/1985). Sąd Najwyższy w pełnym
składzie siedmiu sędziów odniósł się do żądania o zaprzeczenie ojcostwa wniesionego przez męża kobiety
zapłodnionej w wyniku zastosowania sztucznej inseminacji nasieniem anonimowego dawcy. Uznano żądanie takie za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Inna niż ta interpretacja mogłaby prowadzić do
pozostawienia dziecka bez ojca, co kłóciłoby się z zasadą ochrony interesu dziecka.
25
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logiczna do pozycji jej męża. Macierzyństwo zamawiającej kobiety mogło
być przyjęte przez wzgląd na jej zainicjowanie procesu in vitro oraz surogacji. Z jednej strony intencje były jasne, bowiem to Pani Buzzanca
pragnęła dziecka, a zastępcza matka nie podnosiła do niego żadnych
praw. Z drugiej strony brak było genetycznego pokrewieństwa matki
zastępczej i dziecka, które mogłoby świadczyć o macierzyństwie „surogatki”. Stąd na korzyść zamawiającej kobiety działała wyrażona przez
nią wola posiadania i wychowywania dziecka. Ostatecznie w wyroku
uchylono orzeczenie sądu pierwszej instancji, ustalając ojcostwo Johna
oraz przyznając Luanne prawną opiekę nad Jaycee.
W przypadku braku szczegółowych uregulowań dotyczących zastępczego macierzyństwa sądy odwoływały się również do innych argumentów. W braku lex specialis wielokrotnie posługiwano się przepisami aktów
prawnych regulujących adopcję. Najczęściej taki zabieg skutkował unieważnieniem umowy o zastępcze macierzyństwo, bowiem przewiduje ona
definitywne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez zastępczą matkę jeszcze przed narodzinami dziecka. Jest to sprzeczne z prawem adopcyjnym
gwarantującym możliwość odwołania zgody na adopcję przez pewien okres
po przyjściu na świat dziecka. Na ten argument powołał się również sąd
w przytaczanej sprawie Baby M, Re, natomiast w sprawie Johnson v. Calvert odmówił zastosowania do surogacji przepisów regulujących adopcję,
uznając, iż te instytucje istotnie różnią się od siebie.
Obok testu intencji sięgano również po tzw. test genetyczny. Zgodnie z jego założeniami matką jest w ocenie prawa kobieta przekazująca
dziecku materiał genetyczny. Na przykład w sprawie Arredondo by Arredondo v. Nodelman26 stwierdzono, że prawną matką jest kobieta, której komórka jajowa została pobrana, zapłodniona nasieniem jej męża
oraz później implantowana do macicy zastępczej matki. Mimo braku
sporu między stronami umowy o zastępcze macierzyństwo, w akcie urodzenia dziecka wpisano nazwisko kobiety rodzącej, a sąd pierwszej instancji stwierdził brak kompetencji do orzeczenia o innym wpisie niż
widniejący w akcie. Sąd odwoławczy stosując „test genetyczny” wykluczył macierzyństwo „surogatki”.
4. Stosowana na szeroką skalę praktyka surogacyjna i wynikające
na jej tle spory, znajdujące swój finał na salach sądowych, skłoniły oko26

Arredondo by Arredondo v. Nodelman, 163 Misc. 2d 757, 622 N.Y.S.2d 181(Sup. Ct. 1994).
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ło dwadzieścia stanów do wprowadzenia szczegółowych przepisów prawnych dotyczących surogacji. Uregulowania te różnią się znacznie między sobą, tworząc wręcz mozaikę różnorodnych reżimów na mapie USA.
W większości stanów umowy o zastępcze macierzyństwo za wynagrodzeniem są nieważne, prawa kilku stanów czynią nieważnymi również
umowy o altruistyczną surogację27. Nowsze prawa wprowadzają obwarowaną licznymi warunkami możliwość zatwierdzenia umowy przez sąd,
co skutkuje domniemaniem rodzicielstwa na korzyść zamawiającej pary.
Do najbardziej restrykcyjnych uregulowań należą obowiązujące w Arizonie28, Michigan29 oraz Dystrykcie Kolumbii30, które wyraźnie zakazują
surogacji. Na przykład w Michigan wszystkie umowy o zastępcze macierzyństwo uznane zostały za nieważne i tym samym niewykonalne. Prawo
przewiduje kary pieniężne i pozbawienia wolności dla stron takiej umowy.
Mimo kwestionowania konstytucyjności tego prawa przed sądami było ono
konsekwentnie utrzymane w mocy31. W Dystrykcie Kolumbii, poza wprowadzonym zakazem przedsięwzięć surogacyjnych i ustawową nieważnością wszelkich umów, osoby zaangażowane w organizowanie komercyjnej
surogacji, np. nakłaniające czy ułatwiające zawieranie umów, narażone są
na kary w wysokości do dziesięciu tysięcy dolarów lub kary pozbawienia
wolności do jednego roku albo obie kary łącznie. W praktyce jednak duże
znaczenie dla osób zainteresowanych surogacją ma fakt, iż Dystrykt Kolumbii jest otoczony stanami, gdzie prawo akceptuje praktykę zastępczego
macierzyństwa. Jest to sytuacja szczególnie atrakcyjna, gdyż stany Wirginia i Maryland są oddalone jedynie o kilka minut drogi od każdego niemalże punktu w małym Dystrykcie Kolumbii32.
Inną grupę stanowią reżimy prawne, które zakazują wyłącznie surogacji komercyjnej33. Uregulowania stanów takich jak Indiana34 czy Północna Dakota35 nie wprowadziły zagrożenia odpowiedzialnością karną
27

Zob. M. Nesterowicz: Prawo Medyczne, Wydanie VII, Toruń 2005, s.221.
Ariz Rev Stat § 25.218/A.
29
MCLS §722.851-861 (2002).
30
16-401, 402 District of Columbia Code.
31
Zob. np.: Doe v. Kelley, 307 N.W.2d 438 (Mich. Ct. App. 1981).
32
J. Shrybman, District of Columbia Surrogacy Law na www.surrogacy.com/Articles/
news_view.asp?ID=100.
33
Prawa obowiazujace w Waszyngtonie(Revised Code of Washington (RCW) 26.26.210 i nastepne),
Utah (Utah Code Ann § 76.7.204) i Nowym Meksyku (NM Stat Ann 40-11-6; 2004).
34
Ann. Indiana Code 31-8-1-1 do 5.
35
ND Cent Code § 14.18.05.
28
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za zawarcie umowy surogacyjnej, uczyniły jednak nieważnymi i tym samym niewykonalnymi wszystkie umowy o zastępcze macierzyństwo. Stąd
w stanach tych w przypadku sporu powstałego na gruncie surogacji sąd
nie będzie kierował się klauzulami kontraktu, bez względu na to, czy
jest to umowa o surogację komercyjną, czy też altruistyczną.
Choć nadal w mniejszości, jednak coraz częściej pojawiają się prawa
„przyjazne” surogacji. Do takich niewątpliwie zaliczyć należy te, które
przewidują sądowe zatwierdzenie umowy surogacyjnej, co gwarantuje
jej ważność i przymusową wykonalność. Możliwość przedkoncepcyjnego sądowego zatwierdzenia kontraktu otwarta jest dla stron umowy o
gestational surrogacy w Teksasie36. Po spełnieniu licznych wymogów
sprawdzanych przez sąd, zatwierdzony kontrakt jest podstawą do uznania zamawiającej pary za prawnych rodziców dziecka bez potrzeby jego
adopcji po narodzinach.
Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się prawo obowiązujące w Illinois,37 najnowsze i zarazem najbardziej liberalne, które w przypadku
gestational surrogacy uznaje za prawnych rodziców zamawiającą parę,
nawet bez sądowego zatwierdzenia kontraktu. Pod warunkiem, iż badania medyczne potwierdzą brak związku genetycznego zastępczej
matki i jej męża z dzieckiem, zamawiający rodzice będą wpisani do aktu
urodzenia dziecka. Poza tym Gestational Surrogacy Act nie wymaga,
aby zamawiająca para pozostawała w związku małżeńskim. Otwiera
również możliwość skorzystania z zastępczego macierzyństwa dla osób
samotnych, jeśli dostarczą swoje komórki rozrodcze.
Taka różnorodność uregulowań USA przede wszystkim powoduje,
iż osoby pragnące skorzystać z praktyki zastępczego macierzyństwa są
w stanie ominąć niekorzystne uregulowania obowiązujące w ich miejscu zamieszkania, udając się do innego, bardziej „przyjaznego” surogacji stanu celem zawarcia umowy. Swoista „turystyka surogacyjna”
nabrała ostatnimi czasy wręcz wymiaru międzynarodowego.
•••••
Analizując amerykańskie uregulowania dotyczące zastępczego macierzyństwa widzimy swoistą ewolucję w podejściu zarówno prawodaw36
37

Family Code §§ 160.751 – 160.762 z 01.09. 2003.
Gestational Surrogacy Act z 01.01.2005.
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cy, jak i orzecznictwa do problemu zastępczego macierzyństwa, szczególnie w przypadku, gdy zastępcza matka nie jest związana genetycznie
z dzieckiem. Znamienne jest, iż nowsze uregulowania są bardziej przychylne praktyce. Odchodząc od bezwzględnej nieważności umów surogacyjnych wprowadzają ich wykonalność obwarowaną wieloma warunkami. Warto zauważyć, iż lata osiemdziesiąte były okresem, w którym
w znakomitej większości regulacji całkowicie zakazano komercyjnego
zastępczego macierzyństwa, a surogacja altruistyczna stała pod znakiem
zapytania. Odmiennie rysuje się stanowisko legislatur już w następnym
dziesięcioleciu, kiedy szeroko aprobowano altruistyczną surogację.
Zastępcze macierzyństwo dostarcza reprodukcyjnych alternatyw dla
coraz większej rzeszy osób bezpłodnych. Z tego powodu uważam, iż niewątpliwie praktyka będzie rozwijać się dalej, bez względu na to, czy jest
uregulowana prawnie, czy nie. Podobne prognozy o kontynuacji zastępczego macierzyństwa wypowiedziane ponad dziesięć lat temu bez wątpienia sprawdziły się38. Stąd bez większego ryzyka można przewidywać
pojawianie się umów surogacyjnych w przyszłości. Ignorowanie problemu przez krajowych prawodawców nie oznacza, że praktyka nie istnieje.
Wręcz przeciwnie, a przy braku rozsądnej regulacji może się ona rozwinąć w niebezpiecznym kierunku. Luka w prawie sprzyja generowaniu
konfliktów. Wskazują na to przytaczane przeze mnie procesy powstałe
na tle zastępczego macierzyństwa, z których najbardziej dramatyczne mają
destruktywny wpływ na rozwój dziecka. W przypadku jasnych przepisów
prawnych strony ewentualnego przedsięwzięcia surogacyjnego będą miały
pewność ostatecznego rozstrzygnięcia w tej tak istotnej dziedzinie życia,
jaką jest kreacja rodziny. Sami przedstawiciele judykatury amerykańskiej
zauważają, iż prawo pisane jest w dziedzinie surogacji pożądane, bowiem
daje większą dozę przewidywalności39.
Te apele o rozsądną regulację są szczególnie aktualne na gruncie polskim, gdzie z jednej strony pojawiają się nieoficjalne informacje o przedsięwzięciach surogacyjnych, z drugiej strony brak jest przepisów normujących zastępcze macierzyństwo. Przyszłość pokaże, czy twórcy prawa pod
uwagę wzięli słuszne, moim zdaniem, słowa sędziego Sillsa, iż, bez względu
38
Ch. Robinson: Surrogate Motherhood: Implications for the Mother-Fetus Relationship, The Politics of
Pregnancy, Policy Dilemmas in the Maternal-Fetal Relationship, 1993, str.216.
39
Zob. np. wyrok w sprawie Buzzanca v. Buzzanca (1998), 72 Cal. Rprt.2d 280.
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na to, co sądzi dana osoba o sztucznej inseminacji, tradycyjnej i gestational surrogacy, sądy ciągle stawiane będą przed problemem ustalenia
macierzyństwa lub ojcostwa. Wydaje mi się, iż bez ryzyka można powołać się na jego zdanie, iż te sprawy po prostu nie odejdą40.

40

Ibidem.

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

47

Małgorzata Gałązka

Prawnokarne oceny klonowania człowieka

Wraz z rozwojem biomedycyny coraz większe zainteresowanie budzi
prawna ocena jednej z najdotkliwszych ingerencji w ludzką prokreację,
a zarazem jednego z najpoważniejszych zamachów na ludzką godność,
jakim jest klonowanie człowieka. Klonowanie stanowi bezpłciowy sposób poczęcia nowego organizmu, a jako interwencja medyczna przeprowadzane jest w warunkach pozaustrojowych dwiema zasadniczymi metodami: przez odłączenie od wczesnego embrionu jednej lub kilku komórek oraz przez transfer jądra komórkowego z jakiejkolwiek komórki
somatycznej do pozbawionej jądra komórki jajowej, którą doprowadza
się następnie, za pomocą bodźców chemicznych lub fizycznych, do uzyskania właściwości zygoty, czyli najwcześniejszej fazy rozwojowej nowego organizmu1. W ten sposób powstaje nowa istota ludzka, będąca w tym
samym stadium rozwoju, które w przypadku zapłodnienia jest bezpośrednim skutkiem połączenia się gamet. Samoistnie występuje u człowieka tylko pierwsza z powyższych odmian klonowania, prowadząca do
powstania bliźniąt jednojajowych, którą stosowano już także in vitro2.
W warunkach laboratoryjnych podejmowano również próby klonowania
człowieka przez transfer jądra komórkowego, ale kończyły się one uśmierceniem embrionów po kilku podziałach komórkowych3.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnokarnych aspektów klonowania człowieka na przykładzie 10 wybranych ustawodawstw
obcych. Szczególną uwagę poświęcono dwóm kwestiom: po pierwsze –
1
Szerzej zob. J. A. Modliński, J. Karasiewicz, Klonowanie ssaków: mity i rzeczywistość, w: Klonowanie
człowieka. Fantazje – zagrożenia – nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin 1999, s. 31-69; J. de D. Vial Correa,
Klonowanie człowieka: technika w służbie dehumanizacji?, w: tamże, s. 109-112; Z. Chłap, Zamysł klonowania człowieka, „Medycyna Wieku Rozwojowego” (dalej: MWR) 1999, supl. I do nr 3, s. 116-118.
2
Zob. J. A. Modliński, J. Karasiewicz, dz. cyt., s. 25, 71-73. Metoda ta wykorzystuje właściwą wczesnemu embrionowi zdolność totipotencji, która powoduje, że każda jego komórka po odłączeniu staje się
odrębnym embrionem.
3
Zob. C. Żekanowski, Klonowanie – na skrzyżowaniu biologii i kultury, MWR 1999, supl. I do nr 3, s. 150.
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jak ustawodawcy ujęli klonowanie w ramy zakazu karnego i po drugie –
czy kryminalizacja tej interwencji ma charakter bezwzględny, czy też dopuszcza wyjątki. W związku z tym ustalić należy, czy i na ile do przepisów
prawa przenika funkcjonujący w literaturze podział klonowania na tzw.
reprodukcyjne i niereprodukcyjne lub terapeutyczne4. Pojęcia te – chociaż z braku innej terminologii nadal będą tu używane – nie wydają się
trafnie określać istoty interwencji, których dotyczą. Podział klonowania
na „reprodukcyjne” i „niereprodukcyjne” („terapeutyczne”) opiera się
bowiem nie na sposobie przeprowadzenia lub stopniu dotkliwości samego klonowania, lecz na celu, któremu ma ono służyć, a ściślej – na tym,
jaki będzie los poczętej tą metodą istoty ludzkiej. W obydwu przypadkach klonowanie skutkuje powstaniem ludzkiego embrionu, w rzeczywistości zatem obydwa mają charakter „reprodukcyjny”. Różnica tkwi
w tym, że celem klonowania zwanego reprodukcyjnym jest doprowadzenie takiego embrionu do narodzin, a celem klonowania zwanego terapeutycznym – pobranie od niego, kilka dni po poczęciu, komórek macierzystych potrzebnych do leczenia osoby, od której pochodzi użyty do klonowania materiał genetyczny, co powoduje śmierć embrionu5. Klonowanie „terapeutyczne” sprowadza się zatem do poczęcia człowieka po to,
by poświęcić jego życie (w stadium embrionalnym) dla leczenia innego
człowieka (już urodzonego). Mimo to, od niedawna spotyka się z postulatami legalizacji, toteż do analizy porównawczej wybrano państwa,
w których ustawodawca w jakiś sposób na te postulaty zareagował.
I. Niemcy. W prawie niemieckim kryminalizacji klonowania dokonano
w ustawie z 13 grudnia 1990 r. o ochronie embrionów6, która uznaje za
przestępstwo sztuczne doprowadzenie do powstania ludzkiego embrionu
z taką samą informacją dziedziczną jak inny embrion, płód, człowiek żyją4
Zob. J. A. Modliński, J. Karasiewicz, Klonowanie somatyczne ssaków, MWR 2001, supl. I do nr 1, s. 21;
R. Lovell-Badge, The future for stem cell research, „Nature” 2001, vol. 414, s. 88; Comité Consultatif National
d’Éthique (dalej: CCNE), Avis n° 67 sur l’avant-projet de révision des lois bioéthiques – 27 janvier 2000; Conseil d’État, Les lois de bioéthique: cinq ans aprčs, Paris 1999, s. 11, 16; Select Committee on Stem Cell Research, Stem Cell Research, 13 February 2002 (dalej: Stem Cell), 5.8, http://www.parliament.the-stationeryoffice.co.uk.
5
Komórki macierzyste są niezróżnicowanymi komórkami zdolnymi do samoregeneracji i tworzenia
komórek zróżnicowanych. Należą do nich pluripotentne komórki embrionu w stadium blastocysty, które
nie mają już właściwości totipotencji. Zob. Z. Bielańska-Osuchowska, Embriologia, Warszawa 2001, s. 350351; J. A. Thomson i in., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts, „Science” 1998, vol. 282,
s. 1145-1147; P. J. Donovan, J. Gearhart, The end of the beginning for pluripotent stem cells, „Nature” 2001,
vol. 414, s. 92.
6
Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – ESchG) vom 13. Dezember 1990, „Bundesgesetzblatt” (dalej: BGBl) Nr 69, Teil I, S. 2746-2748, ze zm., dalej: Embryonenschutzgesetz, ESchG.
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cy albo zmarły7. W jego opisie pominięty został cel klonowania, z czego
płynie wniosek, że prawo niemieckie jednakowo kryminalizuje klonowanie „reprodukcyjne” i „terapeutyczne”8. W szczególności zaś na klonowanie „terapeutyczne” nie pozwala ustawa z 28 czerwca 2002 r. o zagwarantowaniu ochrony embrionów w związku z importem i używaniem ludzkich
embrionalnych komórek macierzystych, która legalizuje pewien zakres
badań na pluripotentnych komórkach macierzystych9. Obok zakazu klonowania Embryonenschutzgesetz kryminalizuje umieszczenie poczętego tą
metodą embrionu w organizmie kobiety10. W 1998 r. rząd federalny opowiedział się za skreśleniem tego przepisu, słusznie uznając go za „problematyczny z konstytucyjnoprawnego punktu widzenia”, ponieważ ludzkie
życie poczęte w wyniku klonowania zasługuje na taką samą ochronę, co
każde inne ludzkie życie11. Propozycja ta nie przybrała jednak postaci inicjatywy ustawodawczej.
Na gruncie niemieckiego zakazu karnego wątpliwości budzi jednak zakres objętych nim technik klonowania. W kontekście definicji embrionu
zawartej w Embryonenschutzgesetz12, przestępstwo klonowania na pewno
może polegać na odłączeniu totipotentnej komórki od embrionu już istniejącego13. Problemy z kwalifikacją prawną stwarza natomiast metoda
transferu jądra komórkowego. Zakaz klonowania z § 6 ust. 1 ESchG odwołuje się bowiem do tożsamości informacji dziedzicznej bez dalszych roz7
Zob. § 6 ust. 1 ESchG. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 albo
grzywny.
8
Zob. J. Taupitz, Der rechtliche Rahmen des Klonens zu terapeutischen Zwecken, „Neue Juristische
Wochenschrift” 2001, z. 47, s. 3439; R. K. Kutzer, Embryonenschutzesetz – Wertungswidersprüche zu den
Regelungen bei Schwangerschaftsabbruch, Früheutanasie, Sterbenhilfe und Transplantation, „Medizinrecht”
(dalej: MedR) 2002, z. 1, s. 24; Zweiter Zwischenbericht des Enquete-Kommission „Recht und Ethik der
modernen Medizin”. Teilbericht Stammzellforschung, „Bundestags-Drucksache” (dalej: BT-Drs.) 14/7546,
1.2.3.1.
9
Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes in Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung
menschlicher embryonaler Stammzellen (Stammzellgesetz StZG) vom 28. Juni 2002, BGBl Nr. 42, Teil I, S.
2277-2280, ze zm.
10
Zob. § 6 ust. 2 ESchG. Przestępstwo to jest zagrożone taką samą karą jak czyn z § 6 ust. 1 ESchG.
11
Zob. Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht zur Frage eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfs beim Embryonenschutzgesetz aufgrund der beim Klonen von Tieren angewandten Techniken und der
sich abzeichnenden weiteren Entwicklung, BT-Drs. 13/11263, C.6, D; Genmedizin und Recht. Rahmenbedingungen und Regelungen für Forschung, Entwicklung, Klinik, Verwaltung, red. S. F. Winter, H. Fenger, H.-L.
Schreiber, München 2001, s. 149.
12
§ 8 ust. 1 ESchG: „(…) embrionem jest już zapłodniona, zdolna do rozwoju ludzka komórka jajowa
od momentu połączenia się jąder komórkowych obydwu gamet, a także każda pobrana od embrionu totipotentna komórka, która może – przy istnieniu wymaganych do tego pozostałych warunków – dzielić się
i rozwinąć się w odrębną jednostkę”.
13
Zob. Zweiter, 1.2.3.1; R. Keller, H.-L. Günther, P. Kaiser, Embryonenschutzgesetz. Kommentar zum
Embryonenschutzgesetz, Stuttgart–Berlin–Köln 1992, s. 237, 250.
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różnień, co należy rozumieć jako identyczność wszystkich genów zawartych w komórce. Tymczasem w sytuacji, gdy wykorzystana do klonowania
komórka jajowa pochodzi od innej osoby niż jądro komórkowe, tożsamość
informacji dziedzicznej dotyczy tylko genów zawartych w jądrze komórkowym. Chociaż zawierają one ponad 99% wyposażenia genetycznego człowieka, to jednak genotyp dawcy jądra komórkowego różni się od genotypu jego potomka w zakresie genów mitochondrialnych, które uzyskuje on
z komórki jajowej. Rząd federalny oraz komisja Bundestagu o nazwie „Prawo i Etyka Nowoczesnej Medycyny” zajęły stanowisko, że znikoma ilość
genów mitochondrialnych pozwala przyjąć, że organizm powstały w wyniku transferu jądra komórkowego ma takie samo wyposażenie genetyczne,
co organizm, od którego jądro komórkowe pochodzi14. U. Schroth uznał
jednak, że zastosowanie w tym przypadku przepisu kryminalizującego klonowanie naruszałoby zakaz analogii w prawie karnym15.
II. Szwajcaria. W Szwajcarii prawnokarny zakaz klonowania człowieka jest wykonaniem przepisów konstytucji federalnej, która zabrania
„wszelkich form klonowania”16. Przestępstwo nazwane przez ustawodawcę „klonowaniem” opisane zostało w ustawie z 18 grudnia 1998 r.
o prokreacji medycznie wspomaganej17 jako tworzenie klonu18. Obok
tego zakazu w rozdziale obejmującym definicje ustawowe określono
klonowanie jako „sztuczne tworzenie istot genetycznie identycznych”19.
Chociaż pominięcie w powyższych przepisach sposobu przeprowadzania omawianej interwencji wskazuje na to, że wszelkie metody klonowania są jednakowo kryminalizowane20, to jednak użycie określenia „ge14
Zob. Unterrichtung, C. 1.2.1; Zweiter, 1.2.3.1; zob. też Genmedizin, s. 147; R. Keller, H.-L. Günther,
P. Kaiser, dz. cyt., s. 236.
15
Zob. U. Schroth, Forschung mit embryonalen Stamzellen und Präimplantationsdiagnostik im Lichte
des Rechts, JZ 2002, z. 4, s. 172; zob. też J. Taupitz, dz. cyt., s. 3434.
16
Zob. art. 119 ust. 2 lit. a Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, „Recueil officiel
des lois féderales” (dalej: RO) 1999, nr 42, s. 2556-2611; Départament fédéral de l’intérieur, Loi fédérale relative
ŕ la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires – Loi relative ŕ la recherche
sur les embryons, LRE. Rapport explicatif sur le projet de loi, mai 2002, 1.7.3.1; 2.1.3, dalej: LRE. Rapport.
17
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) du 18 decembre 1998, RO 2000, nr 51,
s. 3055-3067, ze zm., dalej: LPMA.
18
Zob. art. 36 ust. 1 LPMA Przestępstwo to jest zagrożone karą więzienia, której granice w prawie
szwajcarskim wynoszą, co do zasady, od 3 dni do 3 lat (art. 36 Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RO
54, 781, ze zm.).
19
Zob. art. 2 lit m LPMA.
20
Zob. Message relatif ŕ l’initiative populaire «pour la protection de l’ętre humain contre les techniques de
reproduction artificielle (Initiative pour une procréation respectant la dignité humaine, PPD)» et ŕ la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), „Feuille Fédérale” 1996, vol. III, nr 26, s. 241-242.
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netycznie identycznych” wywołuje te same zastrzeżenia w kontekście
transferu jądra komórkowego, co podniesione na gruncie ustawy niemieckiej. W prawie szwajcarskim opis omawianego przestępstwa nie
określa również celu towarzyszącego sprawcy, co pozwala na wniosek,
że obejmuje ono zarówno klonowanie „reprodukcyjne” jak i „terapeutyczne”21. Podobnie, jak w niemieckim systemie prawa, zmian w tym
zakresie nie wprowadziła ustawa z 19 grudnia 2003 r. o badaniach na
macierzystych komórkach embrionalnych22. Idzie ona dalej niż niemiecka Stammzellgesetz, ponieważ pozwala na pobieranie od embrionów
komórek macierzystych, ale dopiero po ustaniu totipotencji23. Zawarto
w niej nawet odrębny typ przestępstwa związany z klonowaniem „terapeutycznym”, opisany jako produkowanie embrionalnych komórek
macierzystych z „klonu”, używanie takich komórek lub import albo
eksport „klonu”24. W odróżnieniu od niemieckiej Embryonenschutzgesetz prawo szwajcarskie nie zakazuje natomiast umieszczenia „klonu”
w organizmie kobiety. Projektodawcy bowiem uznali, iż zakaz taki byłby zamachem na życie istoty ludzkiej25.
III. Włochy. We Włoszech ustawa o prokreacji medycznie wspomaganej z 19 lutego 2004 r.26 przewiduje dwa zakazy karne mające zastosowanie do klonowania. Pierwszy z nich polega na realizacji „procesu skierowanego na otrzymanie istoty ludzkiej pochodzącej z jednej komórki wyjściowej, ewentualnie identycznej pod względem wyposażenia genetycznego jądra komórkowego z inną istotą ludzką żyjącą albo zmarłą”27. Drugie przestępstwo, o niższym ustawowym zagrożeniu, opisane zostało jako
„interwencja klonowania przez transfer jądra komórkowego lub przez
wczesny podział embrionu […], tak w celach prokreacyjnych jak i ba21
Zob. LRE. Rapport 1.4.2.2.2; Message sur la loi relative ŕ la recherche sur les embryons surnuméraires
et sur les celules souches embryonnaires (Loi relative ŕ la recherche sur les embryons, LRE) du 20 novembre
2002 (dalej: Message LRE), „Feuille Fédérale” 2003, nr 7, s. 1091-1092.
22
Loi fédérale relative ŕ la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative ŕ la recherche sur
les cellules souches, LRCS) du 19 décembre 2003, RO 2005, nr 6, s. 947-958, dalej: LCRS.
23
Zob. art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. c LRCS; LRE. Rapport 2.1.2; Message LRE, s. 1145.
24
Zob. art. 24 ust. 1 lit. a LRCS. Przestępstwo to jest zagrożone karą więzienia od 3 dni do 3 lat.
Ustawa przewiduje też typ kwalifikowany ze względu na działanie zawodowe, zagrożony karą do 5 lat
więzienia i grzywny (art. 24 ust. 3 LRCS) i typ nieumyślny zagrożony karą do 6 miesięcy więzienia albo
grzywny (art. 24 ust. 4 LRCS).
25
Zob. Message LPMA, s. 278.
26
Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, „Gazzetta
Ufficiale” n. 45 del 24 febbraio 2004, p. 5-12, dalej: ustawa nr 40.
27
Zob. art. 12 ust. 7 ustawy nr 40. Przestępstwo to jest zagrożone karą więzienia (reclusione) od 10 do
20 lat i grzywny. W stosunku do lekarza ustawa przewiduje dożywotni zakaz wykonywania zawodu.
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dawczych”28. Ustalenie granicy między tymi zakazami sprawia duże trudności29. W pracach legislacyjnych podnoszono, że pierwszy z nich dotyczy klonowania „reprodukcyjnego”30. W literaturze zaś spotkać można
stanowisko, przyjmujące że przepis ten określa interwencję różną od klonowania, polegającą na doprowadzeniu do powstania istoty ludzkiej
z jednej komórki somatycznej lub rozrodczej, a klonowania dotyczy wyłącznie drugi zakaz albo – co wydaje się bliskie poglądowi z prac legislacyjnych – pierwsze z wymienionych przestępstw polega na doprowadzeniu do „ukształtowania się człowieka zdolnego do samodzielnego życia”,
który został poczęty przez klonowanie31. Pojawia się tu więc problem
wykładni terminu „istota ludzka” użytego w tym pierwszym zakazie, ale
nawet jeśli zmierzałaby ona w kierunku niekorzystnym dla ludzkiego
embrionu, to i tak drugi zakaz kryminalizuje klonowanie niezależnie od
późniejszego losu embrionu32, chociaż przewiduje łagodniejszą karę niż
pierwszy. Określając sposób klonowania, ustawodawca włoski uniknął
nieścisłości wynikającej z wymogu identyczności genotypu embrionu
poczętego w wyniku klonowania i dawcy jądra komórkowego. Podobnie
zaś jak prawo szwajcarskie, nie objął zakazem umieszczenia takiego embrionu w organizmie kobiety.
IV. Norwegia. Podobieństwo do przepisów włoskich wykazuje norweska
ustawa z 5 grudnia 2003 r. o wykorzystywaniu biotechnologii w medycynie
ludzkiej33, która również przewiduje dwa przestępstwa klonowania o podobnie niewyraźnej granicy, z tym że zagrożone jednakową karą34. Pierwsze z nich polega na „stosowaniu technik mających na celu produkcję genetycznie identycznych istot”35, a drugie – na „tworzeniu ludzkich embrio28
Zob. art. 13 ust. 4 i 5 w zw. z ust. 3 lit. c ustawy nr 40. Przestępstwo to jest zagrożone karą od 2 do 6 lat
więzienia i grzywny, z obowiązkowym obostrzeniem kary, a w stosunku do osoby wykonującej zawód w zakresie służby zdrowia – także karą dodatkową zawieszenia wykonywania zawodu na okres od roku do 3 lat.
29
Zob. C. Casini, M. Casini, M. L. Di Pietro, La legge 19 febbraio 2004, N. 40. „Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”. Commentario, Torino 2004, s. 194.
30
Zob. Camera dei Deputati, Relazione della XII Commissione Permanente (Affari Sociali) presentata
alla Presidenza il 26 marzo 2002. Relatore Dorina Bianchi, per la maggioranza, Atti Parlamentari. Camera
dei Deputati. XIV Legislatura, N. 47-147 i in., s. 12.
31
Zob. C. Casini, M. Casini, M. L. Di Pietro, dz. cyt., s. 194-195.
32
Zob. tamże, s. 226.
33
Lov 2003-12-05 nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven),
„Norsk Lotvidend” I 2003, hefte 16, ze zm., dalej: ustawa nr 100.
34
Jednakowe sankcje wynikają z użycia w konstrukcji zakazów karnych metody odesłania (§ 7-5 ustawy 100).
35
Zob. § 7-5 w zw. z § 3-3 ustawy nr 100.
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nów przez klonowanie”, zdefiniowane jako „wytwarzanie genetycznie identycznych kopii”36. Powołane przepisy wydają się zatem obejmować wszystkie odmiany klonowania pod względem celu. W przedmiocie metod klonowania, na gruncie prawa norweskiego aktualne są zaś te same zastrzeżenia pod adresem słowa „identyczny”, które dotyczą prawa niemieckiego
i szwajcarskiego. Ustawa norweska kryminalizuje też, podobnie jak ten
ostatni system prawa, „prowadzenie badań na liniach komórek uzyskanych z embrionów ludzkich utworzonych przez klonowanie”37.
V. Francja. Prawo francuskie do 2004 r. nie przewidywało wyraźnego
zakazu klonowania38. Potrzebę odrębnego uregulowania omawianych tu
kwestii dostrzeżono w pracach nad ustawą o bioetyce, przyjętą w dniu
6 sierpnia 2004 r.39. Jej projekt przewidywał wprowadzenie do kodeksu
karnego zakazu „podjęcia interwencji mającej na celu spowodowanie urodzenia dziecka, które nie pochodziłoby bezpośrednio z gamet mężczyzny
i kobiety”40, obejmującego klonowanie „reprodukcyjne” i inne interwencje prowadzące do narodzin dziecka poczętego w sposób bezpłciowy. Ostatecznie jednak przestępstwo klonowania „reprodukcyjnego” opisano jako
„podjęcie interwencji mającej na celu spowodowanie urodzenia dziecka
genetycznie identycznego z inną osobą żyjącą lub zmarłą”, zamieszczając
je w tytule I księgi II kodeksu karnego o nazwie: „Przestępstwa przeciwko
ludzkości i przeciwko gatunkowi ludzkiemu”41. Wprowadzono również do
kodeksu karnego zakaz „poddania się pobraniu komórek lub gamet w celu
spowodowania urodzenia dziecka genetycznie identycznego z inną osobą
żyjącą lub zmarłą”42. Równolegle ustawa o bioetyce dokonała wyraźnej
kryminalizacji klonowania „niereprodukcyjnego”, dodając do opisów przestępstw, polegających na poczęciu in vitro ludzkich embrionów w celach
Zob. § 7-5 w zw. z § 3-2 lit. a ustawy nr 100.
Zob. § 7-5 w zw. z § 3-2 lit. b ustawy nr 100.
38
Niedopuszczalność tej interwencji wywodzono z kryminalizacji praktyki eugenicznej zmierzającej
do zorganizowania selekcji osób oraz poczęcia in vitro ludzkich embrionów w celach badawczych. Zob.
CCNE, Avis n° 54. Réponse au Président de la République au sujet du clonage reproductif – 22 avril 1997, III.
39
Loi no 2004-800 du 6 aoűt 2004 relative ŕ la bioéthique (J.O. no 182 du 7 aoűt 2004, p. 14040-14063).
40
Zob. art. 21 Projet de loi relatif ŕ la bioéthique, Assemblée Nationale 2001, nr 3166.
41
Zob. art. 214-2 fr. k.k. Przestępstwo to jest zagrożone karą od 10 do 30 lat więzienia kryminalnego
(réclusion criminelle) i grzywny, a popełnienie go w zorganizowanej grupie – karą dożywotniego więzienia
kryminalnego i grzywny (art. 131-1 i art. 214-3 fr. k.k.). Tej samej karze podlega udział w grupie utworzonej
w celu przygotowania, przejawiającego się w jednym lub kilku czynach, omawianego przestępstwa lub w
takim porozumieniu (art. 214-4 fr. k.k.).
42
Zob. art. 511-1 fr. k.k. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 10 lat więzienia (emprisonnement) i
grzywny.
36
37
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handlowych lub przemysłowych oraz w celach badawczych czynność wykonawczą polegającą na „tworzeniu przez klonowanie”43. Zmiana ta usunęła ewentualne wątpliwości co do tego, czy klonowanie mieści się w sformułowaniu „poczęcie in vitro”. Wprowadzono również odrębny zakaz karny
tworzenia ludzkich embrionów przez klonowanie w celach terapeutycznych44. Prawo francuskie kryminalizuje zatem klonowanie niezależnie od
jego celu, chociaż czyny, które nie zmierzają do narodzin dziecka są zagrożone znacznie łagodniejszą karą.
VI. Hiszpania. W Hiszpanii klonowanie początkowo było przedmiotem
tylko zakazów administracyjnokarnych w ustawie z 22 listopada 1988 r.
o technikach reprodukcji wspomaganej45, z których jeden obejmował „tworzenie identycznych istot ludzkich przez klonowanie albo przez każdą
inną procedurę zmierzającą do polepszenia rasy”, a drugi – „tworzenie
istot ludzkich przez klonowanie, niezależnie od jego wariantu albo stosowanie innej procedury pozwalającej na stworzenie identycznych istot
ludzkich”46. Przepisy te uchylił kodeks karny z 23 listopada 1995 r., zastępując je przestępstwem „tworzenia identycznych istot ludzkich przez klonowanie lub inne metody ukierunkowane na dobór rasy”47. Podobnie
zatem jak w prawie francuskim, klonowanie usytuowane zostało wśród
czynów o charakterze eugenicznym, chociaż jest przestępstwem bez względu na to, czy zmierza do selekcji rasowej48. Treść powołanego zakazu
nawiązuje do opisu klonowania w prawie szwajcarskim i norweskim. Jednakże spotkać można stanowisko, że zakaz hiszpański dotyczy tylko „reprodukcyjnej” odmiany klonowania, co ma wynikać z określenia przedmiotu wykonawczego terminem „istota ludzka”49.
Zob. art. 517 i 518 fr. k.k. Przestępstwa te są zagrożone karą do 7 lat więzienia i grzywny.
Zob. art. 518-1 fr. k.k. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 7 lat więzienia i grzywny.
45
Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, „Boletín Oficial del Estado” 24 noviembre 1988, núm. 283, pág. 33373-33378, ze zm., dalej: ustawa nr 35.
46
Zob. odpowiednio art. 20 ust. 2 lit. B, k i l ustawy nr 35.
47
Zob. art. 160 ust. 3 Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, „Boletín Oficial del
Estado” 24 noviembre 1995, núm. 281, pág. 33987-34061, ze zm., dalej: hiszp. k.k.. Przestępstwo to jest
zagrożone karą więzienia od roku do 5 lat i pozbawienia prawa do (określonych w wyroku skazującym –
art. 42 i 45 hiszp. k.k.): stanowiska lub funkcji publicznej, zawodu lub zatrudnienia na okres od 6 do 10 lat.
48
Zob. Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, I Informe Anual Diciembre 1998, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, brw (dalej: CNRHA 1998), III, 4, 4, c, 1, s. 76-77.
49
Zob. tamże, III, 4, 4, c, 2, s. 77-78; B. Gratton, Survey on the National Regulations in the European
Union regarding Research on Human Embryos, Luxemburg 2002, s. 57; C. M. Romeo Casabona, Legal
aspects of genetic counselling, w: Biotechnology, Law and Bioethics. Comparative Perspectives, red. C. M.
Romeo Casabona, Bruxelles 1999, s. 75-76 odnośnie do pojęcia „istota ludzka” w art. 20 ust. 2 lit. B, l
ustawy nr 35.
43
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VII. Dania. W prawie duńskim zakaz karny klonowania „reprodukcyjnego” wywodzony jest z przepisów ustawy z 10 czerwca 1997 r. o sztucznym zapłodnieniu w związku z leczeniem, diagnostyką i badaniami medycznymi50, kryminalizujących jednoczesny albo następujący po sobie
transfer identycznych komórek jajowych niezapłodnionych albo zapłodnionych do organizmu jednej albo kilku kobiet, w celu prokreacji51. Szerszy wydaje się jednak zakres przewidzianego w tej samej ustawie prawnokarnego zakazu eksperymentów, których celem jest tworzenie istot
ludzkich identycznych genetycznie52. Zdaniem Duńskiej Rady Etyki przepis ten obejmuje klonowanie zarówno przez odłączenie komórki od
embrionu w stadium totipotencji, jak i przez transfer jądra komórkowego53, chociaż odnośnie do tej ostatniej metody budzi on te same zastrzeżenia, co przepisy prawa szwajcarskiego, norweskiego i hiszpańskiego.
W zakresie celu klonowania wykładnia zakazu duńskiego – podobnie jak
hiszpańskiego – zmierza w kierunku ograniczenia go do odmiany „reprodukcyjnej”54. W 2001 r. Duńska Rada Etyki stwierdziła jednak, iż klonowanie „terapeutyczne” jest zabronione, ponieważ nie mieści się w przewidzianych w § 25 ustawy nr 460 celach eksperymentów, których realizacja usprawiedliwia pobranie i zapłodnienie komórki jajowej oraz wykorzystywanie „zapłodnionej komórki jajowej” lub gamet przeznaczonych
do zapłodnienia55. Jeśli podzielić to stanowisko, należałoby przyjąć, że
klonowanie „terapeutyczne” skutkuje odpowiedzialnością karną jako
naruszenie powołanego przepisu56. Powyższa interpretacja, chociaż była
prezentowana szerzej57, budzi jednak zastrzeżenia, zważywszy iż klono50
Lov nr. 460 af 10/06/1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lćgelig behandling, diagnostik og
forskning m.v., „Lovtidende” 1997, A, 11. juni 1997, nr. 84, 2195-2198 ze zm., dalej: ustawa nr 460.
51
Zob. § 29 ust. 1 w zw. z § 4 ustawy nr 460; Danish Council of Ethics (dalej: DCE), Cloning –
Statement from the Danish Council of Ethics, May 2001, Appendix 1.I.1; B. Gratton, dz. cyt., s. 14.
52
Zob. § 29 ust. 1 w zw. z § 28 pkt. 1 ustawy nr 460.
53
Zob. DCE, Cloning, Appendix 1.I.1.
54
Zob. B. Gratton, dz. cyt., s. 14-15; DCE, Cloning, Appendix 1. I.1. Z § 9 ustawy nr 460 zabraniającego powodowania rozwoju „zapłodnionej komórki jajowej” „do stadium istoty ludzkiej” poza organizmem
kobiety wynika, że ustawa ta rzeczywiście sytuuje stadium „istoty ludzkiej” na późniejszym etapie ludzkiego życia niż stadium „zapłodnionej komórki jajowej”, chociaż granicy między nimi nie precyzuje.
55
Zob. DCE, Cloning, Appendix 1.II.1, 1.III. Rada powołała się tu na § 25 ust. 1 nr 1 i 2 i ust. 2 ustawy
nr 460, w świetle których cele te obejmują udoskonalenie zapłodnienia in vitro oraz innych podobnych
interwencji prowadzących do spowodowania ciąży lub diagnostyki przedimplantacyjnej.
56
Zob. § 29 ust. 1 w zw. z § 25 ust. 1 i 2 ustawy nr 460. Przestępstwa przewidziane w tej ustawie
skonstruowano metodą odesłania. Przepis odsyłający – § 29 ust. 1 przewiduje za każde z nich karę grzywny
albo więzienia.
57
Zob. L. Nielsen, Legal Problems Defining Limits for Stem Cell Research, w: The Ethical Issues in
Human Stem Cell Research, Copenhagen 2001, s. 84; J. Taupitz, dz. cyt., s. 3439.
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wanie nie jest interwencją ani na zapłodnionej komórce jajowej, ani na
gametach przeznaczonych do zapłodnienia, ani też nie polega na zapłodnieniu komórki jajowej. Od września 2003 r. problem ten stracił nieco na
znaczeniu wobec poszerzenia katalogu celów dozwolonych eksperymentów z § 25 ustawy nr 460 o uzyskanie, przy użyciu „zapłodnionej komórki
jajowej” i komórek macierzystych, nowej wiedzy, która mogłaby zwiększyć możliwości leczenia chorób u ludzi58. Jeśli przyjąć wykładnię Duńskiej Rady Etyki, powyższą zmianę należy traktować jako dekryminalizację klonowania „terapeutycznego”, a jeśli stanowisko tego gremium
odrzucić, to powyższa interwencja i tak pozostawałaby bezkarna.
VIII. Holandia. Przepisy uzależniające prawnokarną ocenę klonowania od jego celu przewiduje holenderska ustawa z 20 czerwca 2002 r.
o zasadach dotyczących postępowania z komórkami rozrodczymi i embrionami, chociaż jej obecnie obowiązująca część kryminalizuje klonowanie bezwzględnie59. Zakazuje ona pod groźbą kary podejmowania na gametach lub embrionach działań zmierzających do narodzin ludzkich istot
identycznych genetycznie60. Zważywszy iż zakaz ten zrelacjonowany został
nie do tworzenia „istot ludzkich”, ale do ich narodzin, obejmuje on tylko
klonowanie „reprodukcyjne”61. Z uwagi zaś na to, że w powołanym zakazie karnym wymieniono interwencje zarówno na gametach jak i na embrionach, przyjąć należy, iż dotyczy on i transferu jądra komórkowego i
podziału embrionu62. Obecnie stosowanie klonowania w innym celu niż
urodzenie dziecka naruszałoby przewidziany w Embryowet zakaz karny tworzenia embrionu specjalnie dla badań naukowych lub innych celów różnych od spowodowania ciąży, ponieważ jego syntetyczny opis nie ograni58
Zob. § 25 ust. 1 nr 3 ustawy nr 460 dodany przez Lov om ćndring af lov om kunstig befrugtning i
forbindelse med lćgelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Forskning pĺ embryonale stamceller), Lov nr
427 af 10/06/2003, „Lotvidende” 2003 A, 11 juni 2003.
59
Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s (Embryowet), „Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden” 2-07-2002, 338, dalej: Embryowet.
60
Zob. art. 28 ust. 1 w zw. z art. 24 d Embryowet. Przestępstwo to jest zagrożone karą więzienia do roku
albo grzywny. Takie ustawowe zagrożenie przewidziane zostało w art. 28 ust. 1 cyt. ustawy – przepisie odsyłającym – dla wszystkich zakazów karnych, których treścią jest naruszenie wymienionych w nim przepisów.
61
Zob. Gezondheidsraad (dalej: GR), Celkerntransplantatie bij mutaties in het mitochondriale DNA,
Den Haag 2001, nr 2001/07, s. 44-45; GR, Stamcellen voor weefselherstel; onderzoek naar therapie met somatische en embryonale stamcellen, Den Haag 2002, nr 2002/09, s. 61.
62
Zob. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s (Embryowet). Memorie van toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27423, nr
3, s. 41-42 (dalej: TK, Embryowet), s. 43; GR, Celkerntransplantatie, s. 45; W. J. Dondorp, P. A. Bolhuis,
Mitochondriale ziekten: celkerntransplantatie en de Embryowet, „Tijdschrift voor Gezondheidsrecht” (dalej:
TvGR) 2002, nr 1, s. 5; Th. te Braake, Het voorstel van Wet inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s (Embryowet), TvGR 2002, nr 4, s. 253.
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cza sposobu poczęcia do zapłodnienia63. Omawiana ustawa przewiduje jednak możliwość uchylenia powyższego zakazu w przyszłości na mocy decyzji królewskiej albo ustawy. Zaczną wówczas obowiązywać już zamieszczone w Embryowet przepisy pozwalające na tworzenie embrionów w innych celach niż spowodowanie ciąży64. Także i one nie różnicują sposobu
poczęcia, toteż znajdą zastosowanie zarówno do zapłodnienia, jak i do klonowania. Przewidują możliwość tworzenia embrionów na potrzeby hodowli
komórek w celach transplantacji u człowieka lub dla badań naukowych
w dziedzinie, między innymi, medycyny transplantacyjnej65, co obejmie klonowanie „niereprodukcyjne”66. W związku z tym nastąpi zwężenie zakresu kryminalizacji do tworzenia embrionu w innych celach niż spowodowanie ciąży lub niż ustawowo dozwolone67.
IX. Wielka Brytania. W prawie brytyjskim – wymienianym najczęściej
jako przykład ustawodawstwa legalizującego klonowanie „terapeutyczne” – jedynym przepisem związanym bezpośrednio z klonowaniem jest
przewidziany w ustawie z 1 listopada 1990 r. o ludzkim zapłodnieniu i
embriologii68 zakaz karny zastępowania jądra komórki embrionu jądrem
komórkowym pobranym z komórki „jakiejkolwiek osoby, embrionu albo
embrionu w późniejszym stadium rozwoju”69. Nie obejmuje on jednak
transferu jądra komórkowego do komórki jajowej ani podziału embrionu70. W literaturze i orzecznictwie przełomu XX i XXI w. pojawiło się
Zob. art. 28 ust. 1 w zw. z art. 24 a Embryowet; GR, Stamcellen, s. 16, 61.
Zob. art. 32 ust. 1 i 2 Embryowet; GR, Stamcellen, s. 16, 60-61; Th. te Braake, Het voorstel, s. 253.
Projekt takiego aktu prawnego powinien być przedstawiony parlamentowi w ciągu 5 lat od wejścia w życie
Embryowet.
65
Zob. art. 9 ust. 1 lit. a-b i art. 11 zd. 2 Embryowet. Dopuszczalność tworzenia embrionów dla wymienionych celów uzależniono od tego, aby transplantacja lub badania mogły być przeprowadzone tylko z
użyciem komórek specjalnie w tym celu utworzonego embrionu lub takiego embrionu.
66
Zob. TK, Embryowet, s. 44; GR, Stamcellen, s. 16, 60-61.
67
Zob. art. 28 ust. 1 w zw. z art. 24 lit. b Embryowet.
68
Human Fertilisation and Embryology Act 1990, c. 37, „The Public General Acts and General Synod
Measures” (dalej: PGAGSM) 1990, Part IV, p. 1471-1509, ze zm., dalej: HFEAct.
69
Zob. art. 41 ust. 1 lit. b w zw. z art. 3 ust. 3 lit d HFEAct. Przestępstwo to zagrożone jest karą
więzienia do lat 10 albo grzywny albo obydwiema tymi karami. Zob. też R. G. Lee, D. Morgan, Human
Fertilisation and Embryology. Regulating the Reproductive Revolution, London 2001, s. 87, 91; E. Bernat,
Fortpflanzungsmedizin und Recht – Bemerkungen zum Stand der Gesetzgebung in Österreich, Deutschland
und Großbritannien, MedR 1991, z. 6, s. 315.
70
Zob. R. G. Lee, D. Morgan, dz. cyt., s. 91, 93; M. Davies, Textbook on Medical Law, London 1998,
s. 233. Na interwencję z art. 3 ust. 3 lit. d HFEAct zwracano uwagę w l. 80 XX w., kiedy to nierealne
wydawało się jeszcze klonowanie metodą transferu jądra komórkowego do komórki jajowej, zob. J. Huarte, Concepts fondamentaux d’embryologie, w: L’embryon: un homme. Actes du Congrčs de Lausanne 1986,
Lausanne 1987, s. 67; Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology, London
1984, pkt. 12.14.
63
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pytanie, czy wymienione interwencje w ogóle mieszczą się w zakresie
przedmiotowym Human Fertilisation and Embryology Act, w szczególności zaś, czy są objęte zakazem karnym tworzenia embrionu nie na mocy
zezwolenia71. Definicja ustawowa określa bowiem embrion jako „ludzki
żywy embrion po zakończeniu zapłodnienia” oraz „komórkę jajową w
trakcie zapłodnienia”72, pomijając poczęcie przez klonowanie. W listopadzie 2001 r. sąd administracyjny w sprawie R v. Secretary of State for
Health odpowiedział na powyższe pytanie przecząco w zakresie metody
transferu jądra komórkowego do komórki jajowej, co prowadziło do
wniosku, że jest ona dopuszczalna bez żadnych ograniczeń73. W związku
z tym już 4 stycznia 2002 r. parlament przyjął ustawę o klonowaniu reprodukcyjnym, wprowadzając do brytyjskiego systemu prawa przestępstwo o treści podobnej do francuskiego projektu ustawy o bioetyce, polegające na „umieszczeniu w organizmie kobiety ludzkiego embrionu
utworzonego w inny sposób, niż w wyniku zapłodnienia”74. Krótko potem w sprawie R v. Secretary of State for Health sąd apelacyjny orzekł, że
tworzenie embrionów przez klonowanie jest objęte zakresem przedmiotowym Human Fertilisation and Embryology Act75, a pogląd ten – niewątpliwie wykraczający poza literalną wykładnię ustawowej definicji embrionu na rzecz interpretacji celowościowej76 – w marcu 2003 r. podzieliła
Izba Lordów77. Z uwagi na kryminalizację umieszczenia w organizmie
71
Zob. R. G. Lee, D. Morgan, dz. cyt., s. 93-96. Podstawą odpowiedzialności karnej za ten czyn jest
art. 41 ust. 2 lit. a HFEAct, który przewiduje przestępstwo naruszenia dyspozycji art. 3 ust. 1 lit. a HFEAct
o treści: „zabronione jest tworzenie embrionu, chyba że na mocy zezwolenia”. Uzyskanie zezwolenia na
stosowanie zapłodnienia in vitro zależy od spełnienia przesłanek określonych powołaną ustawą. Kryminalizacji podlega zatem tworzenie embrionu in vitro w innym celu niż uzasadniający uzyskanie zezwolenia,
w celu prawnie dopuszczalnym, ale bez zezwolenia albo z naruszeniem jego warunków. Przepis art. 41 ust.
4 HFEAct przewiduje dla tego przestępstwa, dwa ustawowe zagrożenia, w zależności od trybu rozpoznania sprawy. Pierwsze z nich to: kara więzienia do 2 lat albo grzywny albo obydwie te kary, a drugie: kara
więzienia do 6 miesięcy albo grzywny albo obydwie te kary.
72
Zob. art. 1 ust. 1 HFEAct.
73
Zob. R (on the application of Bruno Quintavalle on behalf of Pro-Life Alliance) v. Secretary of State for
Health, [2001] EWHC Admin 918 (15th November, 2001), pkt 55-56, http://www.bailii.org; M. Davies, dz.
cyt., s. 233-234.
74
Zob. art. 1 ust. 1 Human Reproductive Cloning Act 2001, c. 23, PGAGSM 2001, Part. II, p. 1467.
Przestępstwo to jest zagrożone karą więzienia do 10 lat albo grzywny albo obydwiema tymi karami.
75
Zob. R (Quintavalle) v. Secretary of State for Health [2002] EWCA, Civ. 29 (18th January, 2002),
powołane za: Stem Cell, 1.14; zob. też Gratton, dz. cyt., s. 67; G. Bahadur, H. I. Nielsen, Cloning foreseen by
UK Parliament a decade ago – fact, fiction?, „Reproductive BioMedecine Online” (www.rbmonline.com)
2002, vol. 4, nr 3, s. 209.
76
Zob. G. Bahadur, H. I. Nielsen, m. cyt.; R. G. Lee, D. Morgan, dz. cyt., s. 93, 95.
77
Zob. R. v. Secretary of State for Health ex parte Quintavalle (on behalf of Pro-Life Alliance), [2003]
UKHL 13 (13 March 2003), pkt 14-15; http://www.bailii.org.
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kobiety embrionu poczętego przez klonowanie, dwa ostatnie orzeczenia
mają znaczenie przede wszystkim dla klonowania „terapeutycznego”.
Prowadzą bowiem do wniosku, że przewidziany w Human Fertilisation
and Embryology Act zakaz karny tworzenia embrionu nie na mocy zezwolenia obejmuje nie tylko zapłodnienie in vitro ale też – jak
w prawie holenderskim – klonowanie. Interwencja ta jest zaś legalna wówczas, gdy zostaje przeprowadzona „na mocy zezwolenia”, którego uzyskanie zależy od realizacji jednego z przewidzianych prawem celów. Do
końca stycznia 2001 r. katalog tych celów dotyczył badań nad ludzką prokreacją, toteż łączył się z tworzeniem embrionu przez zapłodnienie, chociaż w razie wykazania, że osiągnięcie któregoś z nich wymaga utworzenia embrionu przez klonowanie, teoretycznie możliwe było uzyskanie
zezwolenia także i na tę interwencję78. Dopiero Human Fertilisation and
Embryology (Reasearch Purposes) Regulations z 24 stycznia 2001 r. dodały do powyższego katalogu trzy nowe cele, typowe dla klonowania „terapeutycznego”, którymi są: poszerzenie wiedzy o rozwoju embrionów oraz
o poważnych chorobach i umożliwienie jej stosowania w rozwoju leczenia poważnych chorób79. W ten sposób klonowanie człowieka – chociaż
nie wymienione z nazwy – uległo wyłączeniu spod zakazu karnego na
znacznie szerszą skalę niż dotąd80.
X. Szwecja. Zróżnicowanie prawnokarnej oceny klonowania w zależności od celu pojawiło się niedawno w prawie szwedzkim w wyniku
nowelizacji ustawy z 14 marca 1991 r. o postępowaniu z ludzką zapłodnioną komórką jajową w celach badawczych i leczniczych81, jaka nastąpiła w lutym 2005 r.82. Wcześniej prawo szwedzkie w zasadzie pomijało
problem klonowania. Zakaz klonowania „reprodukcyjnego” próbowa78
Katalog ten obejmował: ułatwienie postępu w leczeniu niepłodności, poszerzenie wiedzy o przyczynach chorób wrodzonych, poszerzenie wiedzy o przyczynach naturalnych poronień, opracowanie skuteczniejszych technik antykoncepcji, doskonalenie metod wykrywania obecności wad genetycznych lub chromosomalnych w embrionach przed implantacją. Zob. art. 3 ust. 2 załącznika nr 2 do HFEAct. W praktyce
nie odnotowano wniosków o zezwolenie na tworzenie embrionu przez klonowanie w wymienionych celach. Zob. Stem Cell, 5.12; Genmedizin, s. 124
79
Statutory Instrument 2001 No. 188. The Human Fertilisation and Embryology (Reasearch Purposes)
Regulations 2001, art. 2 ust. 1 i 2.
80
Zob. Stem Cell, 5.12.
81
Zob. Lag (1991:115) om ĺtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg frĺn människa,
1991-03-14, „Svensk författingssamling” 1991:115, ze zm., dalej: ustawa nr 115.
82
Zob. Lag (2005:39) om ändring i lagen (1991:115) om ĺtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg frĺn människa, „Svensk författingssamling” 2005:39, dalej: ustawa nr 39. Obok zmian merytorycznych ustawa ta usunęła z tytułu ustawy nowelizowanej słowo „zapłodnioną”.
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no wywodzić z przepisów kryminalizujących umieszczenie w organizmie
kobiety „zapłodnionej komórki jajowej”, która była przedmiotem eksperymentów o celu naukowym lub leczniczym albo powstałej z gamet,
które były przedmiotem takich eksperymentów przed zapłodnieniem83.
Określenie „zapłodniona komórka jajowa” jest jednak zupełnie nieadekwatne dla embrionu poczętego w wyniku klonowania. W wyniku
wspomnianej nowelizacji rozciągnięto zakaz karny umieszczenia w organizmie kobiety na „komórki jajowe, które były użyte do transferu
jądra komórki somatycznej”84, w konsekwencji czego nastąpiła wyraźna kryminalizacja klonowania „reprodukcyjnego”. Zważywszy zaś, że
po nowelizacji ustawa nr 115 pozwala na prowadzenie eksperymentów
badawczych lub leczniczych na „komórce jajowej, która była użyta do
transferu jądra komórki somatycznej”, czyli na ludzkim embrionie poczętym przez klonowanie85 i nakazuje jego „zniszczenie” po upływie 14
dni od poczęcia86, klonowanie „terapeutyczne” zostało wyraźnie zalegalizowane87.
Porównawczy przegląd prawnokarnych zakazów klonowania ukazuje
dwa przeciwstawne pod względem aksjologicznym kierunki. Pierwszy
z nich zmierza do częściowego przynajmniej zalegalizowania, a w związku z tym dekryminalizacji, klonowania „terapeutycznego”. W Wielkiej
Brytanii i Szwecji znalazł on swój wyraz w nowelizacji prawa, w Holandii
– we wprowadzeniu przepisów, które mogą wejść w życie w przyszłości,
a w Hiszpanii i Danii – w interpretacji użytego w zakazach klonowania
terminu „istota ludzka”, zmierzającej do wyróżnienia bliżej nieokreślonej granicy czasowej, przed osiągnięciem której embrion ludzkiego niewątpliwie gatunku nie zasługuje jeszcze na miano „istoty”. Drugi kierunek, właściwy dla Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Norwegii i Francji, przeciwstawia się uzależnianiu prawnokarnej oceny klonowania od losu poczętego tą metodą embrionu i kryminalizuje omawianą interwencję bezwzględnie. Także i tu dostrzec można jednak pewne wahania ustawodawcy wokół zakresu pojęcia „istota ludzka”. Zapewne aby uniknąć luki
Zob. § 6 w zw. z § 4 ustawy nr 115 sprzed nowelizacji ustawą nr 39; B. Gratton, dz. cyt., s. 62.
Zob. § 4 ustawy nr 115.
85
Zob. § 2 ust. 1 ustawy nr 115.
86
Zob. § 2 ust. 2 ustawy nr 115. Naruszenie tego przepisu podlega kryminalizacji, zob. § 6 cyt. ustawy.
87
Zob. Regeringens proposition 2003/04:148. Stamcellforsking, Prop. 2003/04:148; Government Bill
2003/04:148 Stem cell research, „Fact Sheet” Ministry of Health and Social Affairs, nr 9, June 2004, http:/
/www.sweden.gov.se.
83
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prawnej, jaka mogłaby powstać w wyniku zbyt wąskiej jego wykładni, we
Włoszech i Norwegii wprowadzono podwójne zakazy klonowania, z których jeden wyraźnie uniezależnia kryminalizację od dalszego losu embrionu. Takie posunięcie legislacyjne – chociaż ma szanse uczynić kryminalizację klonowania szczelną – również budzi zastrzeżenia, gdyż podaje
w wątpliwość fakt, że istota ludzka powstaje w momencie poczęcia.
Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na stanowcze ustalenie, która z powyższych tendencji obecnie przeważa. Na pewno jednak
nadużyciem byłoby twierdzenie o dominacji kierunku dekryminalizującego „terapeutyczną” odmianę klonowania. W najnowszych inicjatywach ustawodawczych dostrzega się bowiem równolegle silną tendencję do utrzymania lub wprowadzenia zakazów karnych tej interwencji.
W związku z relatywizacją prawnokarnych ocen klonowania zwrócić
należy uwagę na to, że w niektórych zakazach klonowania „reprodukcyjnego” czynność wykonawcza opisana została nie jako tworzenie istoty
ludzkiej, ale jako doprowadzenie do jej narodzin, czego przykładem
jest prawo francuskie i holenderskie albo jako umieszczenie embrionu
w organizmie kobiety, czego przykładem jest prawo brytyjskie i szwedzkie. Tak zredagowany zakaz nie zostaje wymierzony w samo klonowanie, ale w życie ludzkiego embrionu. Do systemów prawa, w imię ochrony przed klonowaniem wprowadza się zatem „nakaz zabójstwa pod groźbą kary”88. Nasuwa się tutaj pytanie, jakie dobro chronić ma taki przepis; na pewno bowiem nie jest nim ani ludzkie życie, ani ludzka godność. Należy raczej dopatrywać się go w gatunkowym wymiarze ludzkiego genomu, ujętym jako dobro sui generis, któremu niektórzy ustawodawcy przypisują wyższą wartość niż elementarnym dobrom konkretnego człowieka.
Przechodząc od ocen aksjologicznych na płaszczyznę techniki legislacyjnej, pozytywnie należy ocenić to, że w większości przedstawionych zakazów klonowanie opisane zostało jako osiągnięcie określonego skutku albo zmierzanie do niego, nie zaś jako techniczna procedura
– podział embrionu lub transfer jądra komórkowego. Ta druga metoda
– którą dostrzec można w prawie szwedzkim i włoskim – łączy się z
nadmierną kazuistyką, nie tylko zbędną, ale i szkodliwą, jako że nie
można wykluczyć wdrożenia nowych technik klonowania, które nie
88
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Zob. R. Keller, H.-L. Günther, P. Kaiser, dz. cyt., s. 237; Genmedizin, s. 142-143.
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mieściłyby się już w opisie ustawowym. Warto również zwrócić uwagę
na – przyjęte w Wielkiej Brytanii i proponowane we Francji – syntetyczne ujęcie zakazu klonowania „reprodukcyjnego”, odnoszące go także do innych metod tworzenia embrionu w sposób bezpłciowy. Większości omawianych systemów prawnych należy jednak zarzucić brak
precyzji w określeniu biologicznego rezultatu klonowania. Najczęstszym
błędem, który pojawia się w prawie niemieckim, szwajcarskim, norweskim, francuskim, hiszpańskim, duńskim i holenderskim jest wymóg
identyczności osoby, której materiału genetycznego użyto do klonowania i powstałej w wyniku tej interwencji. Ponadto, w wymienionych systemach prawa, z wyjątkiem niemieckiego i – w zakresie klonowania
„reprodukcyjnego” – francuskiego, zakazy klonowania wymagają wytworzenia co najmniej dwóch „istot”, niepotrzebnie używając liczby
mnogiej. Nieścisłości te są dosyć poważne, ponieważ próby zaradzenia
im w drodze wykładni celowościowej napotykają na przeszkodę w postaci karnomaterialnej zasady legalizmu.
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Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste
w świetle prawa porównawczego

I. Droga do osiągnięcia międzynarodowego konsensusu
Na pytanie, czy globalne problemy, do których należą klonowanie i badania nad komórkami macierzystymi, powinny znajdować globalne rozwiązania, trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Czy uregulowanie
tej sfery powinno się pozostawić poszczególnym państwom, czy też lepszym rozwiązaniem jest wydanie odpowiednich aktów międzynarodowych?
Wyzwania spowodowane rozwojem nauk biomedycznych postawiły przed
ludzkością zupełnie nowe problemy natury jurydycznej i etycznej.
Organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, ONZ, WHO czy
Rada Europy, w ciągu ostatnich lat podjęły wyraźne wysiłki w celu stworzenia wspólnych standardów, które można interpretować jako przyczynek do powstania międzynarodowego prawa biomedycznego 1.
Współpraca międzynarodowa jest niezbędna, aby zharmonizować regulacje prawne oraz wprowadzić właściwe mechanizmy zapewniające,
że standardy te będą przestrzegane. Mimo, iż w bardzo wielu kwestiach
nie udało się osiągnąć ogólnego konsensusu2, społeczność międzynarodowa jednoznacznie opowiedziała się co do zakazu klonowania reprodukcyjnego ludzi3 oraz interwencji genetycznych w linię zarodko1
Tak R. Adorno, Biomedicine and international human rights law: in search of a global consensus,
Bulletin of the World Health Organisation 2002; 80 (12), s. 959.
2
Czteroletni okres prac nad planowaną Konwencją ONZ w sprawie zakazu klonowania reprodukcyjnego zakończył się 8 marca 2005 r. przyjęciem przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji w sprawie klonowania człowieka. Niestety nie udało się osiągnąć zamierzonego konsensusu – deklarację poparły 84 państwa, przeciwko były 34 a od głosu wstrzymało się 37.
3
art. 11 Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, przyjęta przez Konferencję
Generalną UNESCO 11.11.1997 r., zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rezolucją 53/152 z
10.12.1998 r.; tekst w języku polskim dostępny w T. Jasudowicz, Europejskie standardy Bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998, s.161-168; tekst w j. angielskim dostępny np. na www.unesco.org/ibc/uk/genome/project/
index.html; Resolution WHA 50.07 „Cloning in human reproduction”, The 50-th World Healt Assembly, Geneva, 05-14.05.1997; Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji Bioetycznej z 12 stycznia 1998 r. w sprawie
klonowania – przy czym warto wspomnieć, że zakres stosowania Protokołu zależy od interpretacji słów „istota
ludzka” (human being) – w zależności czy za taką istotę uznane jest tylko narodzone dziecko czy także embrion.
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wą. Debata nad problemem dopuszczalności badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi, w tym tzw. klonowania terapeutycznego, jest
nadal otwarta.

II. Podstawowe podobieństwa i różnice przyjętych regulacji
krajowych
Większość państw w Europie, jak również państwa na innych kontynentach, wprowadziło własne regulacje dotyczące klonowania oraz
embrionalnych komórek macierzystych, lub chociażby zainicjowało
procesy legislacyjne. Zajęte stanowiska różnią się między sobą, aczkolwiek można znaleźć także pewne elementy wspólne. Prawa te są odzwierciedleniem przede wszystkim stanowiska etycznego i moralnego,
dając pierwszeństwo bądź wolności badań naukowych oraz możliwej w
przyszłości uldze w cierpieniu ludzi chorych, bądź ochronie integralności i godności istoty ludzkiej od samego początku jej istnienia (a nawet
potencjalnej możliwości jej istnienia). Jedność wydaje się być osiągnięta jedynie w stosunku do klonowania reprodukcyjnego – a konkretnie,
jego zakazu. Stanowiska różnią się natomiast jeśli chodzi o klonowanie terapeutyczne oraz dopuszczalność tworzenia i badań na embrionach w celu uzyskania z nich komórek macierzystych4.
Zagłębiając się w szczegóły statystyczne, około trzydziestu krajów uchwaliło prawa explicite zakazujące klonowania reprodukcyjnego, a dwadzieścia kolejnych jest w trakcie przygotowywania odpowiednich uregulowań
bądź modyfikowania istniejących5. Można zauważyć trzy główne rodzaje
użytych sformułowań, mianowicie: zakaz tworzenia embrionu metodą klonowania6, zakaz implantowania takiego embrionu do macicy, oraz zakaz
sztucznego tworzenia istoty ludzkiej genetycznie identycznej z inną istotą
żyjącą lub zmarłą (również bez względu na technikę).
4
W tym przypadku często decydujący jest sposób powstania embrionów, a co za tym idzie źródło
pobrania komórek macierzystych.
5
UNESCO, Législations nationales relatives au clonage humain reproductif et thérapeutique, Paris,
07.2004, s.1
6
Tak sformułowany zakaz wskazuje na zarówno klonowanie terapeutyczne jak i reprodukcyjne, bowiem skoro zakazane jest tworzenie embrionu będącego klonem, to tym bardziej zakazane jest doprowadzenie do jego pełnego rozwoju i narodzin dziecka (argumentum a minori ad maius).
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Uregulowania dotyczące klonowania terapeutycznego są bardziej zróżnicowane. Często w aktach prawnych nie ma bezpośredniego odwołania
do tego rodzaju klonowania, stosuje się natomiast ogólniejsze przepisy
o badaniach naukowych i eksperymentach na embrionach bądź coraz
powszechniej umiejscawia się je w aktach dotyczących komórek macierzystych. Tworząc pewne uogólnienie można wyróżnić następujące stanowiska: ogólny zakaz badań na embrionach, zakaz klonowania terapeutycznego oraz jakiejkolwiek innej metody tworzenia embrionów dla
badań naukowych, zakaz klonowania terapeutycznego połączony z pozwoleniem na badania na embrionach ponadliczbowych 7, zakaz klonowania terapeutycznego oraz badania wyłącznie na istniejących już liniach
komórkowych, czy wreszcie dopuszczenie klonowania terapeutycznego
pod ściśle określonymi warunkami oraz kontrolą.
Różnice w przyjętych stanowiskach najlepiej obrazuje sposób definiowania i interpretowania pojęcia „embrionu”. Na terenie Europy pierwsza
szczegółowa ustawa dotycząca badań na embrionach została uchwalona w
1988 r. w Hiszpanii (była to ustawa o sztucznym zapłodnieniu, dawstwie
oraz użyciu ludzkich embrionów i płodów, a także ich organów, tkanek
i komórek)8. Dopuściła badania na „pre-embryo”, zdefiniowanym jako początkowe stadium jego rozwoju trwające do czternastego dnia od zapłodnienia. Od tego momentu termin „embrion” był rozumiany bardzo różnie. W art. 2 nowej ustawy belgijskiej z 2003 r. określony jest jako komórka
lub zbiór komórek, mających zdolność do przekształcenia się w istotę ludzką
(cellules susceptibles, en se développant, de donner un etre humain)9.
Z kolei w art. 8(1) niemieckiej ustawy z 1990 r. za embrion uznawana jest
nie tylko zapłodniona i zdolna do dalszego rozwoju komórka jajowa (od
momentu połączenia się gamet), ale także każda totipotencjalna komórka usunięta z embrionu, która może rozwinąć się w istotę ludzką10. W prawie szwajcarskim mówi się już ogólniej o embrionie jako owocu połączenia gamet aż do momentu organogenezy (art. 2)11. Na potrzeby fińskiego
7
Embriony ponadliczbowe są to embriony niewykorzystane przy zapłodnieniu in vitro, pozostające
w stanie zamrożenia i niebędące częścią tzw. „parental project”.
8
Zob. EGE, Opinia Nr 12 z 23.11.1998 r., op.cit., pkt 1.16 (s. 6).
9
Loi relative a la recherche sur les embryons in vitro, 11.05.2003, opublikowane 28.05.2003 r., tekst
w j. francuskim dostępny na www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm.
10
Federal Embryo Protection Act, opubl. w Bundesgesetzblatt, część 1, z 19.12.1990 r., s. 2746-2748,
streszczenie w j. angielskim dostępne na stronie www.glphr.org/genetic/genetic.htm.
11
Loi federale relative a la recherche sur les cellules souches embryonnaires z 19.12.2003, tekst w j. francuskim dostępny na www.admin.ch/ch/f/ff/2003/7481.pdf.
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Medical Research Act dokonano rozdziału między embrionem a płodem
na podstawie tego czy został implantowany do ciała kobiety czy nie (art. 2).
Zgodnie z tym rozróżnieniem embrionem jest zbiór komórek powstały w
wyniku zapłodnienia (co powoduje wyraźne zawężenie tej definicji poprzez
wyłączenie embrionu powstałego np. metodą klonowania), nie implantowany do ciała kobiety12. Po drugiej stronie globu, w Japonii, za embrion
uznawana jest komórka lub komórki (z wyjątkiem komórek rozrodczych),
która jest w stanie przekształcić się w osobę ludzką w wyniku rozwoju w
macicy, a która nie jest jeszcze na etapie placenty13.
2 . 1 . S t a n p r a w n y w Wi e l k i e j B r y t a n i i
Podstawą prawną umożliwiającą wydawanie przez Human Fertilisation
and Embryology Authority zezwoleń na badania nad klonowaniem terapeutycznym, z których pierwsze wydane zostało naukowcom z Uniwersytetu w Newscastle, jest Human Fertilisation and Embryology Act (dalej
Ustawa) z 1990 r., a w zasadzie zatwierdzone w styczniu 2001 r. przez
Parlament rozporządzenie Sekretarza Stanu ds. Zdrowia Publicznego (dodające §3 do Załącznika Nr 2 do Ustawy) oraz orzeczenie Court of Appeal
(Sądu Apelacyjnego) dotyczące interpretacji art. 1(1) oraz art. 3 Ustawy.
W Załączniku Nr 2 do Ustawy wymienione są dwa możliwe do uzyskania rodzaje zezwoleń. Po pierwsze, może ono dotyczyć tworzenia
embrionów in vitro, po drugie, przechowywania oraz korzystania
z nich. Zezwolenie może zostać wydane gdy HFEA uzna projekt badawczy za konieczny i pożądany dla jednego z czterech celów (§2)14. 24
stycznia 2001 r. Sekretarz Stanu ds. Zdrowia Publicznego wydał rozporządzenie15, które umożliwiło HFEA wydawanie zezwoleń na badania
12
Medical Research Act, 04.1999, Statute No 488/1999, tekst w j. angielskim dostępny w Bulletin of
Medical Ethics, 02.2000, Nr 155, s. 7-11.
13
The Law Concerning Regulation Relating to Human Cloning Techniques and Other Similar Techniques, 11.2000, tekst w j. angielskim dostępny na www.mext.go.jp/a-menu/shinkou/seimei/eclone.pdf.
14
Są to: rozwój metod leczenia niepłodności, wiedzy o przyczynach powstawania chorób dziedzicznych (wrodzonych), przyczynach poronień, nowych metodach antykoncepcyjnych oraz ulepszanie metod
wykrywania wad embrionów przed ich implantacją, bądź dla innych celów przewidzianych przepisami prawa (specified in regulations).
15
Statutory instrument 2001 No 188, The Human Fertilisation and Embryology Regulations 2001, Secretary of State for Public Health, (wydane na mocy art. 45 Ustawy oraz §3(2) i (3) Załącznika Nr 2 do
Ustawy). Art. 45 przewiduje uprawnienie dla Sekretarza Stanu do wydawania rozporządzeń we wszystkich
sprawach dla których taką formę regulacji ustawa przewiduje, z wyjątkiem §3 Załącznika Nr 2 do Ustawy,
chyba że projekt rozporządzenia zostanie zatwierdzony przez obie izby parlamentu).
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nad klonowaniem terapeutycznym. Do istniejącego już katalogu celów
badań mogących być przedmiotem zezwolenia dodano: poszerzenie wiedzy o rozwoju embrionów i poważnych chorób oraz umożliwianie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w leczeniu tychże chorób.
Pro-Life Alliance, będące organizacją stworzoną dla ochrony życia
ludzkiego oraz sprzeciwiającą się klonowaniu człowieka, wniósł skargę
do High Court, twierdząc, że organizm powstały w wyniku transferu jądra komórkowego do oocytu (cell nuclear replacement – CNR) – czyli
tzw. klonowania terapeutycznego, nie jest embrionem w rozumieniu
Ustawy i w związku z tym nie mają do niego zastosowania jej przepisy16.
Zdaniem skarżącego było to niedopuszczalne, ponieważ embriony takie
nie podlegałyby ochronie, a badania nad CNR kontroli ze strony HFEA
(bowiem nie mógłby odmówić wydania zezwolenia na badania).
W rozumieniu artykułu 1(1)(a) Ustawy, embrionem jest żywy ludzki
embrion po zakończeniu procesu zapłodnienia (tzn. pojawieniu się dwukomórkowej zygoty). Artykuł 1(1)(b) rozciąga przepisy dotyczące tegoż
embrionu także na komórkę jajową w trakcie procesu zapłodnienia. Sąd
przyznał rację skarżącemu, uznając tym samym, iż embrion powstały w
wyniku CNR nie podpada pod ustawową definicję embrionu. Zgodnie z
argumentacją Sądu opartą na opiniach ekspertów, CNR nie wymaga zapłodnienia, wiąże się natomiast z procedurą powszechnie znaną jako klonowanie. Bez wątpienia twór powstały w wyniku CNR jest żywy i pochodzenia ludzkiego. Jak twierdził pozwany (Sekretarz Stanu ds. Zdrowia),
jest on morfologicznie i funkcjonalnie nie do odróżnienia od embrionu
powstałego w wyniku zapłodnienia. Sąd nie uznał za właściwą propozycji
pozwanego sięgnięcia do wykładni celowościowej artykułu 1(1). Według
pozwanego, główny nacisk w tym przepisie powinien być położony na słowa: „żywy embrion ludzki”. Dalsza jego część powinna być rozumiana jako
opcjonalna, tzn. „żywy embrion ludzki po zakończeniu procesu zapłodnienia (jeśli miał on miejsce)”. W ocenie Sądu nawet gdyby przychylić się do
tej argumentacji, nierozwiązana pozostaje kwestia rozumienia art. 1(1)(b).
Według zarówno Sądu jak i ekspertów, nie ma ustalonej praktyki wśród
naukowców traktowania wczesnego organizmu powstałego przez CNR jako
zygoty, co prowadziłoby do niewystarczającej jego ochrony.
16
High Court of Justice CO/4095/2000 Queen’s Bench Division Administrative Court; The Queen on
the application of Bruno Quintavalle on behalf of Pro-Life Alliance vs. Secretary of State for Health;
15.11.2001.
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W wyniku tego orzeczenia rząd Wielkiej Brytanii przyspieszył prace
nad Human Reproductive Cloning Act (2001)17. Ustawa zakazała
umieszczania w ciele kobiety ludzkiego embrionu, który powstał inaczej niż przez zapłodnienie. Art. 1 stanowi, iż kto tego dokona popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu lub karą grzywny18.
Od omawianego wyroku High Court rząd Wielkiej Brytanii wniósł
apelację, która została przyjęta przez Court of Appeal 18 stycznia 2002 r.
Sąd Apelacyjny przyjął, odmiennie niż High Court, wykładnię celowościową (teleologiczną) przepisów Human Fertilisation and Embryology
Act. Uznał tym samym, iż nie było intencją Parlamentu takie ich sformułowanie, które wykluczałoby spod zakresu regulacji Ustawy embriony
stworzone metodą CNR19. Zgodził się natomiast z tym, że ich tworzenie nie jest zabronione przez art. 3(3)(d) i w związku z tym może być
przedmiotem zezwolenia. Spór między Pro-Life Alliance a rządem nie
skończył się jednak na orzeczeniu Sądu Apelacyjnego, bowiem ProLife Alliance odwołało się od niego do Izby Lordów20, która je odrzuciła21. Izba doszła do wniosku, iż Human Fertilisation and Embryology
Act nie miała na celu zakazania wszelkich form klonowania ale ochronę żywych ludzkich embrionów stworzonych poza ciałem ludzkim (in
vitro). Na pytanie, czy Parlament celowo chciał dokonać rozróżnienia
pomiędzy embrionami stworzonymi poprzez zapłodnienie in vitro
a embrionami stworzonymi metodą CNR, należy dać odpowiedź zdecydowanie negatywną, ponieważ w czasie prac nad ustawą metoda ta
nie była fizycznie możliwa i parlament nie był jej świadomy. Interpre17
UK Stat. 2001 Chapter 23&1; weszła w życie 04.12.2001 r.; tekst w j. angielskim dostępny na www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010023.htm.
18
W materiałach wyjaśniających do tejże ustawy podkreślono, iż jest ona „(...) ucieleśnieniem starań
Rządu wprowadzenia legislacji zakazującej klonowania reprodukcyjnego człowieka”. Bez wątpienia szczególnym bodźcem dla przyspieszenia prac był omawiany wyżej wyrok, ponieważ zgodnie z nim Human
Fertilisation and Embryology Authority nie mógł odmówić przyznania zezwolenia na badania nad klonowaniem reprodukcyjnym.
19
Zob. Stem cell research, Bulletin of Medical Ethics, 02.2002, Nr 175, s. 5.
20
Regina vs Secretary of State for Health ex parte Quintavalle (on behalf of Pro-Life Alliance),
13.03.2003, (2003) UKHL 13.
21
Analizując opinię Izby należy mieć na uwadze specyfikę sytemu common law, w którym sądy tworzą
prawo poprzez precedensy. Lord Bingham of Cornhill podkreślił, iż przyznawanie pierwszeństwa wykładni językowej powoduje niepotrzebną rozwlekłość i kazuistyczność prawa, jako że legislatorzy czują się w
obowiązku przewidzenia każdej ewentualności. Zadaniem sądów natomiast jest odczytywanie intencji
parlamentu, oczywiście w granicach ustalonych zasad interpretacyjnych. Lord Bingham wskazał, że sądy
musiały już wcześniej odpowiadać na pytanie czy nowoczesny wynalazek podpada pod stary język ustawy.
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tując art. 3(3)(d) Izba uznała, że nie zakazuje on stosowania techniki
CNR i tym samym może ona być przedmiotem zezwolenia wydawanego przez HFEA.
Reasumując, na skutek omawianych orzeczeń oraz rozporządzenia
z 2001 r. klonowanie terapeutyczne zostało w Wielkiej Brytanii (jako jedynym państwie członkowskim Unii Europejskiej) zalegalizowane22. Zgodnie z prowadzonymi przez HFEA statystykami, aktualnie prowadzonych
jest dwadzieścia osiem projektów badawczych, które uzyskały aprobatę23.
Dziesięć z nich dotyczy embrionalnych komórek macierzystych.
2 . 2 . U r e g u l o w a n i a p r a w n e w e Fr a n c j i
Stanowisko Francji w kwestii klonowania oraz embrionalnych komórek macierzystych można podzielić na dwa okresy: od roku 1994 do 2004
i po roku 2004. Ustawodawstwo obu okresów łączy nacisk na ochronę
osoby ludzkiej w zastosowaniach biologii i medycyny oraz poszanowania
ciała ludzkiego, godności i integralności sfery zarówno psychicznej jak i
fizycznej. Istotne zmiany nastąpiły w podejściu do dopuszczalności badań na embrionach ponadliczbowych, explicite uregulowano także problem klonowania zarówno reprodukcyjnego jak i terapeutycznego.
Pierwszy z omawianych okresów zapoczątkowały dwie ustawy z 1994 r.:
ustawa o poszanowaniu ciała ludzkiego oraz ustawa o nieodpłatnym przekazywaniu i używaniu składników i produktów ciała ludzkiego, prokreacji
medycznie wspomaganej i o diagnostyce prenatalnej24. Stanęły na stanowisku, iż ingerencja w naturę ludzką może się odbywać w ściśle określonych przez ustawodawcę warunkach i granicach25. Pierwsza z nich, zawierała bardzo istotną zmianę art. 16 kodeksu cywilnego, który w nowym
brzmieniu m.in. zabraniał naruszania godności osoby ludzkiej i gwarantował jej poszanowanie od poczęcia, a w swej dalszej części głosił prawo każdego człowieka do poszanowania i nienaruszalności jego ciała26. Poza tym,
23

Dane ze strony internetowej www.hfea.gov.uk/Home.
La loi No 94-653 du 29 Juillet 1994 relative au respect du corps humain (J.O. Nr 175, 30/07/1994, s.
11056) oraz Loi No 94-654 du 29 Juillet 1994 relative au don et a l’utilisation des éléments et produits du
corps humain, ŕ l’assistance médicale ŕ la procréation et au diagnostic prénatal (J.O. Nr 175, 30/07/ 1994,
s. 11067).
25
Zob. M. Nesterowicz, Ochrona osobowości, prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna w prawie francuskim, w: Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 200.
26
Ibidem, s. 200.
24
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ustawa stanowiła, że za m.in. zgodę na wykorzystanie organów, tkanek
oraz interesujących nas embrionów i gamet, nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Ustawa Nr 94-654, będąca uzupełnieniem kodeksu zdrowia
publicznego, przewidywała możliwość podjęcia przez małżonków lub konkubentów decyzji o „zamrożeniu” embrionów ponadliczbowych na okres
nie dłuższy niż pięć lat. W tym czasie możliwe były trzy opcje dalszego losu
embrionów: implantacja do macicy dawczyni komórki jajowej, przekazanie embrionów innej parze albo zaprzestanie ich przechowywania i zniszczenie. Darowanie embrionów na cele badań naukowych nie było w ogóle
przewidziane. Ustawodawca wyraźnie zakazał tworzenia dla celów badawczych i eksperymentowania na embrionach in vitro. Obie ustawy zostały przez Conseil Constitutionnel (Trybunał Konstytucyjny) uznane za
zgodne z Konstytucją oraz dobrze chroniące podstawowe zasady: prymatu
osoby ludzkiej, poszanowania dla istoty ludzkiej od początku jej życia oraz
jej integralności i godności. Trybunał podkreślił, że twórcy ustaw wyraźnie
kierowali się prawem embrionu do życia, który od momentu zapłodnienia
posiada wszelkie atrybuty osoby ludzkiej27.
Taki stan prawny utrzymał się do 6 sierpnia 2004 r., kiedy to uchwalone zostało nowe prawo bioetyczne, zmieniające m.in. kodeks cywilny, kodeks zdrowia publicznego oraz kodeks karny28. W art. 16-4 k.c.
został umieszczony zakaz klonowania reprodukcyjnego – określanego
jako interwencja mająca na celu doprowadzenie do narodzin dziecka
genetycznie identycznego z inną osobą żyjącą lub zmarłą. Identyczny
zapis znalazł się w art. L2151-1 k.z.p. Złamanie zakazu jest przestępstwem zagrożonym surowymi karami: pozbawienia wolności do lat trzydziestu i grzywną w wysokości 7 500 000 euro (art. 214-2 k.k.). W dalszej części art. L2151 k.z.p. zakazane zostało także klonowanie dla celów terapeutycznych (ŕ des fins thérapeutiques).
W zmienionym art. L2151-5 k.z.p. zasadą jest ogólny zakaz badań i
eksperymentów na embrionie ludzkim. Istnieje jednak od niej wyjątek
obwarowany kilkoma warunkami. Zgodę na badania może wydać Agencja ds. biomedycyny pod warunkiem, że badania mogą przynieść znaczący postęp nowych terapii oraz braku jakiejkolwiek alternatywnej
metody o podobnej wydajności (przy obecnym stanie wiedzy). Badania
27
28

Conseil constitutionnel, Decision no 94-343, 27.07.1994 (J.O. 29/07/1994, s. 11024).
Loi no 2004-800 du 6 aout 2004 relative ŕ la bioétique (J.O. 07/08/2004, s. 14054-14058).
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mogą być prowadzone jedynie na embrionach „ponadliczbowych” in
vitro (qui ne font plus l’objet d’un projet parental) za pisemną zgodą obu
partnerów (bądź jednego z nich w przypadku śmierci drugiego). Przed
wyrażeniem zgody partnerzy muszą być poinformowani o możliwości
darowania embrionów innej parze bądź zaprzestaniu ich przechowywania i zniszczeniu. Również na zasadzie wyjątku od zasady miesięcznego terminu do zastanowienia (delai de reflexion), wprowadzony został dłuższy – trzymiesięczny okres. W każdym przypadku zgoda może
być wycofana bez konieczności przedstawiania motywów.
Agencja ds. biomedycyny podejmuje decyzję mając na uwadze spełnienie powyższych warunków, zasady etyczne oraz ochronę zdrowia
publicznego. Decyzja zostaje przedstawiona ministrom odpowiedzialnym za sprawy zdrowia publicznego oraz badań naukowych, którzy mogą
zakazać jej wykonania lub ją zawiesić29.
2 . 3 . Re g u l a c j e p r a w n e w i n n y c h w y b r a n y c h k r a j a c h
W większości krajów, w których uchwalone zostały odpowiednie akty
prawne, obowiązuje zakaz obu rodzajów klonowania. Tylko w nielicznych, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, dozwolone jest klonowanie terapeutyczne.
I tak np. klonowanie reprodukcyjne oraz terapeutyczne jest przestępstwem w Australii. W art. 7 i 8 ustawy z 2003 r. za przestępstwo
uznaje się bowiem zarówno tworzenie klonu ludzkiego embrionu, jak
i późniejsze umieszczanie go w ciele człowieka lub zwierzęcia30. Przy
czym nie można bronić się twierdzeniem, iż embrion nie przetrwał
albo nie mógłby przetrwać. Klonowanie reprodukcyjne oraz transfer
jądra komórkowego do oocytu czyli CNR są zakazane także przez
ustawodawstwo duńskie31. Na podobnym stanowisku stanął ustawodawca niemiecki z tym, że w ustawie federalnej o ochronie embrio29
Podobnie, Agencja może wydać zgodę na import lub eksport tkanek i komórek embrionalnych.
Warunkiem jej wydania jest przestrzeganie, podczas ich pobierania, fundamentalnych zasad przewidzianych przez art. 16 do 16-8 k.c. W przypadku eksportu konieczne jest, aby francuska jednostka badawcza
brała udział w międzynarodowym programie badawczym (art. L2151-7 k.z.p.).
30
Research involving human embryos and prohibition of human cloning Act 2003, Queensland, Act
Nr 7 z 2003 r.; tekst w j. angielskim dostępny na stronie: http://unpan1un.org/intradoc/groups/public/
documents/APCITY/UNPANO12670.pdf.
31
Act Nr 460 on Medically Assisted Procreation in Connection with Medical Treatment, Diagnosis
and Research, 10.06.1997; interesujące nas przepisy zostały zmienione Ustawą Nr 427 z 06.2003.
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nu32 użyte zostały inne sformułowania. W art. 6 ustawy nie mówi się
wprost o klonowaniu terapeutycznym ani reprodukcyjnym, lecz uznaje
za przestępstwo tworzenie ludzkiego embrionu o identycznym składzie genetycznym z innym embrionem, płodem, osobą żyjącą lub zmarłą, a także implantowanie takiego embrionu do macicy kobiety. Kara
grożąca za naruszenie zakazu jest znacznie łagodniejsza niż we Francji i w obu przypadkach jest to pozbawienie wolności do lat pięciu lub
kara grzywny. Co ciekawe, w art. 8 (1) za embrion uznaje się nie tylko
zapłodnioną i zdolną do rozwoju komórkę jajową, ale także każdą
totipotencjalną komórkę usuniętą z embrionu, która może się dzielić
i rozwinąć w istotę ludzką. Takie rozumienie embrionu wyklucza proponowane przez naukowców pobieranie komórek macierzystych
z embrionów, których komórki mogłyby być nieustannie dzielone (tworząc naturalne klony), bez potrzeby klonowania z użyciem komórek
somatycznych bądź ponadliczbowych embrionów in vitro33. Interesująca regulacja obowiązuje w Szwajcarii, bowiem w roku 1998 zakaz
każdej formy klonowania (art. 119) został wprowadzony do najwyższego aktu prawnego – konstytucji federalnej34. Zakaz obu rodzajów
klonowania można wyinterpretować także z postanowień fińskiej ustawy o badaniach medycznych z 1999 r.35. Art. 26 tejże ustawy, za bezprawne i podlegające karze pozbawienia wolności do lat dwóch lub
grzywny, uznaje klonowanie istot ludzkich. W ustawie nie ma co prawda definicji klonowania, jednak przepis ten należy interpretować mając na uwadze art. 13 – zakazujący tworzenia embrionów wyłącznie
dla celów naukowych.
Niezbyt precyzyjne ustawodawstwo obowiązuje w Belgii, bowiem
ustawa z 2003 r. regulująca badania na embrionach in vitro, w art. 6
zabrania jedynie klonowania reprodukcyjnego (zdefiniowanego w słowniczku ustawowym jako tworzenie jednego lub więcej człowieka, którego geny są identyczne z genami osoby która jest klonowana), a nie
32
Opubl. w Bundesgesetzblatt, część 1, 19.12.1990, s. 2746-2748 (streszczenie w j. angielskim dostępne na www.glphr.org).
33
W tej sytuacji, dla stworzenia linii komórkowej potrzebnych byłoby niewiele „pierwotnych embrionów”.
34
Arrete federal du 18.12.1998 relatif a une mise jour de la Constitution Federale (opubl. w Recueil
Officiel des lois federales, 26.10.1999, Nr 42, s. 2556-2611).
35
Ustawa Nr 488/199 z 04.1999, tekst w j. angielskim dostępny w: Bulletin of Medical Ethics, 02.2000,
Nr 155, s.7-11.
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wspomina w ogóle o terapeutycznym36. Nie ma więc ani wyraźnego
dopuszczenia tego typu klonowania ani jego zakazu. Nie ma także ogólnego zakazu tworzenia embrionów dla celów badawczych, zakaz taki
funkcjonuje jedynie w stosunku do embrionów in vitro. Podobna sytuacja ma miejsce w Holandii, gdzie art. 24 ustawy o embrionie z 2002 r.
zakazuje jedynie klonowania reprodukcyjnego. Ustawa nie mówi wyraźnie o dopuszczalności klonowania terapeutycznego, ale ogólny zakaz tworzenia embrionów dla celów naukowych nie dotyczy badań dotyczących m.in. transplantologii oraz chorób dziedzicznych, które nie
mogą być prowadzone inaczej niż przy wykorzystaniu embrionów
(a więc w szczególności pobranych z nich komórek macierzystych). Pośród ustawodawstw explicite zabraniających tylko klonowania reprodukcyjnego znalazła się także Japonia, zakazując umieszczania powstałego
w wyniku klonowania embrionu w macicy kobiety37. Pozostając po drugiej stronie globu, warto zatrzymać się na prawie chińskim, które jako
jedyne z omawianych wyraźnie zezwala na klonowanie terapeutyczne38.
Pośród źródeł, z których mogą pochodzić komórki macierzyste wymienia: embriony ponadliczbowe in vitro, poronione płody, płody po zabiegu aborcji oraz embriony powstałe w wyniku klonowania terapeutycznego lub podziału blastuli.
Przechodząc do zagadnienia pobierania komórek macierzystych
z embrionów in vitro oraz dopuszczalności tworzenia embrionów wyłącznie dla celów naukowych, wyróżnić można pięć dróg legislacyjnych:
po pierwsze – prawo zezwalające na pozyskiwanie embrionalnych komórek macierzystych z embrionów ponadliczbowych (np. Finlandia,
Grecja, Holandia, Szwecja, Belgia, Australia), po drugie – prawo zakazujące pobierania komórek z tych embrionów, ale zezwalające na import komórek i ich użycie przy spełnieniu określonych warunków (Niemcy), po trzecie – zakaz tworzenia komórek macierzystych z embrionów
ponadliczbowych bez możliwości importu (Austria, Dania, Szwajcaria,
Hiszpania), po czwarte – prawo zezwalające na tworzenie embrionów
36
Loi relative a la recherche sur les embryons in vitro du 11.05.2003 (opubl. w Le Moniteur Belge du
28.05.2003, s. 29287-29291); tekst w j. francuskim dostępny na www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech.
37
The Law Concerning Regulation Relating to Human Cloning Techniques and Other Similar Techniques z 11.2000 r.; tekst w j. angielskim dostępny na www.mext.go.jp/a-menu/shinkou/seimei/eclone.pdf.
38
Ministry of Health „Guidelines on Human Assisted Reproductive Technologies”, 07.2003 oraz „Ethical Guidance on Human Embryonic Stem Cell”, 01.2004; teksty w j. angielskim dostępne w Eubios Journal
of Asian and International Bioethics, na www.biol.tskuba.ac.jp/~macer/EJ141/ej141.htm.
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dla celów naukowych (Wielka Brytania, Holandia, Belgia) i w końcu
prawo zakazujące tworzenia embrionów dla celów naukowych mocą
prawa krajowego bądź przez ratyfikowanie Europejskiej Konwencji
Bioetycznej z 1997 r. (m.in. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Gracja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania).
Ustawodawstwa zezwalające na pobieranie komórek macierzystych
z embrionów ponadliczbowych łączą wspólne elementy, takie jak: dopuszczalność badań do najpóźniej czternastego dnia od zapłodnienia, konieczność uzyskania poinformowanej zgody dawców obu gamet, zakaz otrzymywania przez dawców korzyści finansowych lub innych, oraz wymóg uzyskania przez projekt badawczy pozytywnej opinii właściwego organu39.
Druga opcja legislacyjna zastosowana została przez ustawodawcę niemieckiego w ustawie o komórkach macierzystych z 28 czerwca 2002 r.40.
W art. 4(1) ustawy wprowadzony został ogólny zakaz importu i używania
embrionalnych komórek macierzystych, jednak w dalszych przepisach
tego artykułu nakreślono wyjątek od zasady. Import musi spełnić określone w art. 6 warunki, a właściwa Agencja wydająca zezwolenia musi
sprawdzić czy komórki zostały pobrane przed 1 stycznia 2002 r. zgodnie
z prawem kraju ich pochodzenia, czy zostały pobrane z embrionów ponadliczbowych oraz czy dawcy embrionów nie otrzymali z tego tytułu
żadnych korzyści. W art. 5 wymienione są z kolei cele, do których mają
prowadzić badania. Warto dodać, iż pierwsza zgoda na import wydana
została w grudniu 2002 r.
Trzecią drogę reprezentuje np. Austria, gdzie zakaz tworzenia komórek macierzystych z embrionów ponadliczbowych wynika z interpretacji przepisu mówiącego o tym, iż komórki zdolne do rozwoju mogą
być użyte tylko i wyłącznie dla prokreacji medycznie wspomaganej (ustawa o medycynie reprodukcyjnej z 1992 r.). Aktualnie dyskutowana jest
kwestia importu komórek. Duńska ustawa o prokreacji medycznie wspomaganej z 1997 r. zezwala jedynie na badania zmierzające do poprawy
techniki zapłodnienia in vitro lub technik diagnostycznych badań preimplantacyjnych. W Danii również toczy się dyskusja na temat zezwo39
Na przykład: National Authority for Medicolegal Affairs w Finlandii, Central committee for research involving human subjects w Holandii, la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro w Belgii, Embryo Research Licensing Committee of the National Health
and Medical Research Council w Australii.
40
Zob. Raport Komisji Europejskiej on human embryonic stem cell research, SEC (2003) 441.
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lenia na import komórek. Także w Hiszpanii dozwolone są jedynie badania prowadzone dla dobra embrionu41. Najbardziej konserwatywne
ustawodawstwo obowiązuje w Szwajcarii, gdzie kwestie klonowania
i badań na embrionach zostały umieszczone we wspomnianej już konstytucji federalnej. Znajduje się tam m.in. wytyczna, iż jedynie taka liczba
komórek jajowych może być zapłodniona in vitro, która może być natychmiast implantowana do ciała kobiety. Ma to oczywiście na celu
uniknięcie powstawania embrionów ponadliczbowych. Cytowane przepisy nie są jednak jedynymi obowiązującymi w Szwajcarii. W 2003 r.
uchwalona została ustawa o badaniach nad embrionalnymi komórkami macierzystymi42. W art. 3 jako zakazane praktyki wymienia m.in.
tworzenie embrionów dla celów naukowych oraz pobieranie i używanie ich komórek, klonowanie, partenogenezę (parthenote) oraz otrzymywanie w jej wyniku embrionalnych komórek macierzystych, a także
ich wykorzystywanie43, importowanie i eksportowanie embrionu w celu
ww. praktyk.
Prawo zezwalające, w drodze co prawda wyjątku od zasady (inaczej
niż ma to miejsce w Wielkiej Brytanii), na tworzenie embrionów dla
celów naukowych obowiązuje np. w Holandii i Belgii. Holenderska ustawa o embrionie ludzkim z 2002 r. zawiera zakaz tworzenia embrionów
dla tych celów, lecz może on być w ciągu pięciu lat od wejścia w życie
ustawy zniesiony mocą Dekretu Królewskiego i Belgii. Z kolei w art. 4
cytowanej już belgijskiej ustawy z 2003 r. czytamy, że tworzenie embrionów in vitro dla celów badań naukowych jest zabronione, chyba że
cel badań nie może być osiągnięty poprzez badania na embrionach ponadliczbowych.

41
Ibidem, s. 41, w oparciu o ustawę Nr 35/1988 z 22.11.1988 r. o technikach wspomaganej reprodukcji,
dawstwie i użyciu embrionów i zarodków lub ich komórek.
42
Loi fedrale relative a la recherche sur les cellules souches embryonnaires z 19.12.2003 r., tekst w j.
francuskim dostępny na www.admin.ch/ch/f/ff/2003/7481.pdf.
43
Należy podkreślić ten przepis, ponieważ należy on do wyjątków. Podobny efekt daje omawiana już
definicja embrionu w ustawie australijskiej.
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Zarządzenie sądu opiekuńczego w tr
ybie art. 109 kro
trybie
względem embrionów nadliczbowych

Asumpt do napisania niniejszego artykuł dała autorowi lektura wypowiedzi wygłoszonej przez Panią dr Katarzynę Kozioł z NOVUM Przychodnia Leczenia Niepłodności w Warszawie podczas IV części Debaty
Ministra Nauki i Informatyzacji pod hasłem „Komórki macierzyste – życie
za życie?”, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2004 r. w Warszawie1.
Bezpośrednią inspiracją był następujący fragment tej wypowiedzi:
„Istnieje oczywiście problem zarodków nadliczbowych i to problem tym
większy, że nie mamy żadnej ustawy regulującej rozród wspomagany, która
określałaby status zarodka przed implantacją. W tej sytuacji musimy sami
się borykać z tym problemem, sami go rozwiązywać. W naszej klinice stosujemy taką zasadę; para przed przystąpieniem do zapłodnienia pozaustrojowego podpisuje zgodę na zapłodnienie, a także zgodę na to, co dzieje się
dalej z ewentualnymi nadliczbowymi zarodkami, które potencjalnie są ludźmi. Wyrażają oni zgodę na to, że jeśli sami ich nie wykorzystają, bo będą
mieli już dzieci, to przekażą je innym niepłodnym parom. Będzie to adopcja
prenatalna, która uchroni życie tych zarodków i zapobiegnie ich nieskończonemu przetrzymywaniu w ciekłym azocie. Niemniej jednak zdarzają się
sytuacje, w których stajemy przed dylematem co zrobić dalej, bo jakaś para
najpierw wyraziła zgodę, a potem zmieniła zdanie. Po urodzeniu wszystkich
1
Na przełomie 2003 i 2004 r. Minister Nauki i Informatyzacji prof. Michał Kleiber zorganizował
publiczną debatę „Komórki macierzyste – życie za życie? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne”. Debata odbyła się w Warszawie w ramach pięciu spotkań z udziałem
przedstawicieli różnych środowisk: z przedstawicielami świata nauki, polityki i Kościoła Katolickiego w
dniu 15.12.2003 r., z przedstawicielami Kościoła Katolickiego i środowisk katolickich w dniu 8.03.2004 r.,
z przedstawicielami innych kościołów i związków wyznaniowych w dniu 22.03.2004 r., z przedstawicielami
środowisk popierających prowadzenie badań na komórkach macierzystych w dniu 19.04.2004 r. oraz z
uczestnikami poprzednich spotkań w dniu 23.06.2004 r. Na każde z tych spotkań zapraszano media oraz
zwrócono się do opinii publicznej z prośbą o nadsyłanie do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji własnych
opinii. Materiały z tej debaty zostały udostępnione na stronie internetowej ówczesnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pod adresem: www.mnii.gov.pl.
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swoich dzieci stwierdzają, że nie zgadzają się, żeby ich zamrożone zarodki
podać innej parze i że raczej chcieliby, żeby zostały zniszczone. Albo też
małżeństwo, które podchodzi do zapłodnienia pozaustrojowego, następnie
się rozwodzi i w efekcie nie wiadomo do kogo zarodek prawnie należy. Były
mąż np. nie zgadza się, żeby go podać żonie i właściwie nie wiemy co dalej
robić. Takie sytuacje są naprawdę bardzo trudne i potrzebowalibyśmy jednak w tej mierze wsparcia prawnego ze strony państwa”2.
Niniejszy artykuł jest próbą ogólnego wskazania w jakim kierunku i
zakresie państwo, na gruncie obowiązującego prawa, może udzielać
wsparcia placówkom biomedycznym w rozwiązywaniu wyżej wskazanych dylematów tzw. embrionów nadliczbowych – jeszcze zanim podejmie stosowne w tym względzie działania legislacyjne. Na marginesie trzeba jednakże lojalnie zauważyć, że te dylematy bioetyczne w pierwszym rzędzie są generowane przez samą praktykę biomedyczną, a nie
brak działań legislacyjnych państwa. Kierując się bowiem efektywnością technik zapłodnienia pozaustrojowego (ang. IVF – in vitro fertilisation) placówki biomedyczne w ramach takich interwencji kreują więcej
embrionów in vitro, aniżeli następnie będą jednorazowo implantować
w macicy kobiety – stąd część z tych embrionów, z różnych przyczyn
(obiektywnych lub subiektywnych), staje się później zbędna dla realizacji z ich udziałem projektów rodzicielskich3.
I. Nie sposób nie zgodzić się z autorką zacytowanej powyżej wypowiedzi, że brak jest w prawie polskim – tak wówczas, jak i obecnie –
ustawy regulującej medycznie wspomaganą prokreację (ang. MAP –
medically assisted procreation)4. Brak ten jest tym bardziej zdumiewający, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż wspomagany rozród zwierząt
gospodarskich podlega odrębnej i szczegółowej reglamentacji prawnej5.
2
Wypowiedź Pani dr Krystyny Kozioł – z której pochodzi zacytowany fragment – również została
opublikowana na wskazanej stronie internetowej ówczesnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji wśród
materiałów z tej debaty.
3
W doktrynie prawa karnego wyrażono w związku z tym pogląd, że zapłodnienie in vitro, w którym
kreuje się więcej niż jeden embrion ludzki do implantacji jest zakazaną i karalną interwencją biomedyczną. Pogląd ten wyrażono jednakże na gruncie nieobowiązującej już ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. –
Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej przez pierwotną wersję ustawy z
dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78). Zob. K. Buchała, Komentarz do kodeksu karnego, Część ogólna,
Warszawa 1994, s. 189, teza 9.
4
Szerszej w tej kwestii zob. M. Żelichowski, Wspomaganie prokreacji a prawo medyczne, Rządowe
Centrum Legislacji (Departament Studiów i Ekspertyz), Seria A, Raporty, Zeszyt 32, Warszawa 2000.
5
Zob. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1762 ze zm).
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Nie oznacza to jednakże, iż prawo polskie nie określa statusu preimplantacyjnego embrionu ludzkiego. Wręcz przeciwnie, aktualny stan
prawny w sposób bardziej jednoznaczny i stanowczy, niż kiedykolwiek
dotąd, określa status prawny embrionu ludzkiego (in vivo i in vitro).
Wskazują na to następujące przepisy prawne.
Na mocy art. 72 ust. 1 Konstytucji6 dziecko jest uznane za podmiot prawa i podlega konstytucyjnej ochronie swoich praw7. W wykonaniu delegacji konstytucyjnej zawartej w art. 72 ust. 4 została uchwalona ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka8. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy „dzieckiem jest każda
istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Przepis ten – będąc w
istocie tzw. autentyczną wykładnią terminu „dziecko” na gruncie zapisów
konstytucyjnych – daje bezpośrednią normatywną podstawę do określenia
statusu prawnego dziecka na etapie rozwoju embrionalno-płodowego9. W
jego świetle dzieckiem jest więc także preimplantacyjny embrion ludzki10.
W prawie polskim taki zapis normatywny nie ma charakteru przypadkowego, lecz jest ugruntowany w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji
o Prawach Dziecka11, a także w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego12. W preambule Konwencji o Prawach Dziecka za6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Weszła w życie 17 października 1997 r.
7
Zob. T. Smyczyński, Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1999, nr
11-12, s. 192.
8
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69).
9
Także art. 71 ust. 2 Konstytucji wskazuje, że dzieckiem jest również istota ludzka przed narodzeniem. Zgodnie bowiem z jego brzmieniem „Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej
pomocy władz publicznych [...]”. W doktrynie wyrażono pogląd, że przewidziana w tym przepisie ochrona
konstytucyjna odnosi się także do medycznie wspomaganej prokreacji. Zob. T. Smyczyński, op. cit., s. 190.
10
Zob. M. Żelichowski, Embrion też dziecko, Rzeczpospolita z dnia 14. marca 2000 r. Trzeba mieć
także na uwadze, że źródłem praw i wolności człowieka, w tym prawa do podmiotowości prawnej, jest
godność ludzka. Jak bowiem stanowi art. 30 Konstytucji „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych”. Godność ta przysługuje także embrionom i płodom ludzkim. Jak
bowiem wskazano w pkt. 10 rekomendacji 1046 (1986) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w
sprawie użycia embrionów i płodów ludzkich w celach diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych, przemysłowych i handlowych, embriony (płody) ludzkie powinny być traktowane we wszelkich okolicznościach
z szacunkiem należnym ich godności ludzkiej.
11
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r.
została przez Rzeczpospolitą Polską ratyfikowana 30 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zm).
12
Zapis ten w istocie precyzuje także standardy bioetyczne wypracowane przez Radę Europy, której
Polska jest członkiem od 26.11.1991 r. Por. Pkt. 18-19 Explanatory report to the Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and
medicin. Convention on human rights and biomedicine (Oviedo, 4.IV.1997. European Treaty Series - no.
164.), http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/164.htm. Ponadto ów zapis nie jest sprzeczny z
prawem wspólnotowym. Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, której Polska stała się członkiem 1.05.2004
r., państwa członkowskie zachowują bowiem generalną autonomię w kwestiach bioetycznych.
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pisano, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową,
wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”13. Sąd Najwyższy w swojej długoletniej linii
orzeczniczej – pomimo braku generalnego zapisu o przyznaniu dziecku
poczętemu zdolności prawnej – chronił jego różnorakie interesy inspirując się zasadą nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius
agitur14. Ukoronowaniem tej linii orzecznictwa SN i niejako progresem jej
standardów było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja
1997 r. (sygn. akt K 26/96)15 w którym uznano, że podmiotowość prawna
przynależna jest każdemu człowiekowi, w tym także w okresie życia embrionalno-płodowego16 (niezależnie od tego czy jest mu równocześnie przyznana zdolność prawna na gruncie prawa cywilnego17).
W konsekwencji – w świetle obowiązującego prawa – embrion ludzki,
w tym także przed implantacją, nie może być – w przeciwieństwie do gamet z których został wykreowany – uważany za materiał biologiczny (który
może być poddawany dowolnym interwencjom biomedycznym) ani też traktowany jak rzecz (która może być przedmiotem swobodnego obrotu prawnego). Jest bowiem podmiotem a nie przedmiotem prawa i jako taki podlega ochronie prawnej, a nie obrotowi prawnemu. Taki horyzont norma13
W doktrynie wskazuje się, że konwencja traktuje „dziecko nie tylko jako obiekt ochrony, ale przede
wszystkim jako podmiot praw i wolności”, zaś jej zapisy „można interpretować niewątpliwie na korzyść dziecka, które w zasadzie podlega ochronie od chwili poczęcia”. Zob. T. Smyczyński, Pojęcie i status osobowy
dziecka w świetle konwencji praw dziecka i prawa polskiego, Państwo i Prawo 1991, nr 4, s. 48-50.
14
Por. T. Smyczyński, (w:) System prawa prywatnego, Tom 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod redakcją Tadeusza Smyczyńskiego, Warszawa 2003, s. 215-216, teza 8-9.
15
Opublikowane w OTK ZU 1997/2 poz.19. We wskazanym orzeczeniu TK orzekł o niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 646), w szczególności przepisów zezwalających na przerywanie ciąży z tzw.
względów społecznych.
16
Szerszej w tej kwestii zob. M. Żelichowski, Podmiotowość prawna człowieka w okresie życia embrionalno-płodowego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, z. 1. Należy również pokreślić, iż
powołane wyżej orzeczenie TK podlegało jeszcze kontroli władzy ustawodawczej. Na mocy art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643) orzeczenia TK
o niezgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej wejścia w życie nie były ostateczne
i podlegały rozpatrzeniu przez Sejm, który mógł takie orzeczenie odrzucić. Sejm III kadencji rozpatrując
w dniu 17 grudnia 1997 r. na 6 posiedzeniu wskazane orzeczenie TK – po wyrażeniu w dniu 10.12.1997 r.
pozytywnej opinii co do jego zasadności przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk
sejmowy nr 109) – nie odrzucił go uznając za słuszne. Zatem wskazane w nim standardy prawne znajdują
swoją legitymację nie tylko w akcie władzy sądowniczej, ale także władzy ustawodawczej (co stanowi szczególnie silną podstawę ich legitymizacji). W konsekwencji ujęto je w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka,
gdyż jak wskazano w uzasadnieniu do rządowego projektu tej ustawy (druk sejmowy nr 830) zawarta w niej
legalna definicja terminu „dziecko” ma swoje judykacyjne uzasadnienie właśnie w tym orzeczeniu TK.
17
Zob. Punkt 4.4 uzasadnienia do wskazanego orzeczenie TK, opublikowanego również w OTK ZU
1997/2 poz. 19.
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tywny nie pozostaje zaś bez wpływu na sposób rozwiązywania problemu
embrionów nadliczbowych w placówkach biomedycznych MAP.
II. W pierwszym rzędzie należy rozważyć, czy embriony nadliczbowe
mogą być w ogóle przedmiotem decyzji ich biologicznych rodziców (tj.
dawców gamet z których zostały wykreowane). W przypadku bowiem negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, wyrażane przez tychże
rodziców decyzje co do losu takich embrionów – w szczególności, gdy nie
zamierzają oni realizować z ich udziałem dalszych projektów rodzicielskich
– są bezskuteczne prawnie, a tym samym niewiążące dla placówek MAP.
Embrion nadliczbowy posiadając status podmiotu, a nie przedmiotu prawa – ujmując rzecz generalnie – podlega (jako dziecko) reżimowi regulacji zawartej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym18, a nie (jako
rzecz) regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym19. W konsekwencji jego
biologiczni rodzice mogą podejmować decyzje co do jego osoby nie
wtedy, gdy posiadają względem niego status właścicieli, ale jedynie
wówczas, gdy mają status jego przedstawicieli ustawowych. Zgodnie
zaś z art. 98 § 1 kro status ten rodzice posiadają tylko wtedy, gdy dziecko pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Władza ta bowiem – w świetle art. 95 § 1 kro – obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do
jego wychowania. Kluczowe zatem znaczenie dla przedstawicielstwa
ustawowego rodziców odgrywa posiadanie przez nich władzy rodzicielskiej względem ich dziecka (tu: embrionu nadliczbowego).
W świetle art. 92 kro dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod
władzą rodzicielską. Jednakże powołany przepis, jak również inne przepisy tegoż kodeksu, nie wskazują od jakiego momentu dziecko pozostaje pod tą władzą, w szczególności czy już od poczęcia, implantacji,
czy może dopiero od urodzenia. Dla omawianej tu problematyki kwestia ta – z wyżej wskazanych względów – ma znaczenie zasadnicze.
Według przeważającego stanowiska doktryny władza rodzicielska
przysługuje rodzicom dopiero od momentu urodzenia dziecka20. W kon18
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). W
skrócie – kro.
19
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W skrócie – kc.
20
Zob. H. Ciepła (w:) H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem pod redakcją Kazimierza Piaseckiego, Warszawa 2000, s. 552,
teza 6. Odmienny pogląd zob. J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2000, s. 370,
teza 2.
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sekwencji względem dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego
władza ta jego rodzicom nie przysługuje2. Przekładając ten pogląd na
omawianą tu problematykę należy przyjąć, iż dawcy gamet z których
został wykreowany embrion nadliczbowy nie mają względem niego władzy rodzicielskiej, a tym samym kompetencji do podejmowania decyzji
co do jego osoby. Ich zgoda/sprzeciw w tym zakresie jest bezskuteczny
prawnie – nie są bowiem jego przedstawicielami ustawowymi.
W konsekwencji, ani placówka MAP, ani dawcy gamet, nie są kompetentni do podejmowania wiążących decyzji w przedmiocie wydania embrionu nadliczbowego jednemu z rodziców biologicznych albo przekazania go innej niepłodnej parze lub do badań biomedycznych, a przede
wszystkim decyzji w przedmiocie jego zniszczenia. Ich kompetencja władcza odnosi się co najwyżej do pobranych gamet22, ale już nie co do losów
wykreowanych embrionów nadliczbowych. W aktualnym stanie prawnym
nie sposób bowiem postawić znaku równości pomiędzy pobranymi gametami a wykreowanymi in vitro embrionami nadliczbowymi. Ich status
prawny jest – na co wyżej wskazano – diametralnie odmienny.
Taki stan prawny stawia placówki MAP przed praktycznym pytaniem
– jeśli nie porozumienia z dawcami gamet, to czy i jaką alternatywę przewiduje obowiązujące prawo. Odpowiedzi w dalszym ciągu należy poszukiwać na gruncie postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
III. Jedną z podstawowych zasad prawa polskiego, w tym w szczególności prawa rodzinnego, jest zasada dobra dziecka 23. Ustawodawca
nie zdefiniował jednakże pojęcia „dobro dziecka”. W konsekwencji
wobec braku jego legalnej definicji podjęto w doktrynie próbę określenia treści tego pojęcia przyjmując, iż na gruncie prawa rodzinnego dobro dziecka oznacza kompleks wartości o charakterze niematerialnym
21
Zob. J. Ignatowicz (w:) J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny
i opiekuńczy z komentarzem pod red. Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 1990, s. 631, teza 2.
22
Gwoli precyzji prawnej należy zauważyć, że nawet części ciała ludzkiego, w tym gamety, nie są
w prawie cywilnym – co do zasady – traktowane jako rzeczy w rozumieniu art. 45 kc. Stąd dopuszczalność
ich obrotu prawnego, w szczególności prawnorzeczowego, jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Zob. E.
Skowrońska-Bocian (w:) Kodeks cywilny, Komentarz do artykułów 1-44911, Tom I, pod redakcją K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005, s. 187, teza 4. Również ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U Nr 169, poz. 1411) wyłączą z zakresu
swojej regulacji pobieranie gamet, gdyż zgodnie z jej art. 1 ust. 2 pkt. 1 „przepisów ustawy nie stosuje się do:
[...] pobierania, przeszczepiania komórek rozrodczych [...]”.
23
Szerzej w tej kwestii zob. W. Stojanowska, Dobro dziecka jako klauzula generalna konwencji i w prawie
polskim, (w:) Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, pod redakcją Tadeusza
Smyczyńskiego, Warszawa 1994.
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i materialnym, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do należytego przygotowania go
do samodzielności odpowiednio do jego uzdolnień24.
Wśród instytucjonalnych i proceduralnych gwarancji służących realizacji tej zasady jest przewidziana dla sądów opiekuńczych25 kompetencja do wydawania odpowiednich zarządzeń służących ochronie tak
rozumianego dobra konkretnego dziecka. Zgodnie bowiem z art. 109 §
1 kro „Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie”.
W świetle utrwalonego poglądu orzecznictwa i doktryny istota tego
przepisu wyraża się w tym, że na jego podstawie sąd opiekuńczy może
wydać każde zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga
dobro dziecka26.
W praktyce sądów opiekuńczych przepis ten ma zastosowanie
przede wszystkim do ochrony zagrożonego dobra dziecka w sytuacjach nienależytego (zawinionego lub niezawinionego) wykonywania przez jego rodziców władzy rodzicielskiej. Stąd zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie uważany jest za instytucję służącą ograniczeniu władzy rodzicielskiej z powodu nienależytego jej wykonywania27. Terminem „ograniczenie władzy rodzicielskiej” posługuje
się także ustawodawca w art. 579 kpc. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie nazywa jednakże ingerencji sądu opiekuńczego na podstawie art. 109 ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Stąd przewidziana
w tym przepisie instytucja może i powinna mieć zastosowanie nie
tylko do ochrony zagrożonego dobra dzieci pozostających pod wła24
Zob. T. Smyczyński, Aksjologiczne podstawy dopuszczalności medycznie wspomaganej prokreacji, (w:)
Wspomagana prokreacja ludzka, Zagadnienia legislacyjne, redakcja naukowa Tadeusz Smyczyński, Poznań
1996, s. 167.
25
Wśród sądów powszechnych działających w Polsce nie funkcjonuje odrębny sąd opiekuńczy. Zgodnie bowiem z art. 1 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 ze zm.) sądami powszechnymi są: sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Kwestię czym
jest sąd opiekuńczy wyjaśnia natomiast ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Zgodnie z art. 568 § 1 kpc sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy. W
świetle uregulowań tegoż kodeksu sąd ten nie jest zatem kategorią organizacyjną (odrębnym sądem rejonowym lub wydziałem w tym sądzie), lecz procesową (szczególnym trybem postępowania sądowego). Ilekroć zatem w praktyce biomedycznej zajdzie konieczność wystąpienia do sądu opiekuńczego o wydanie
odpowiedniego zarządzenia wniosek w tym przedmiocie powinien być skierowany do właściwego sądu
rejonowego. Ten sąd pełni bowiem funkcję sądu opiekuńczego, a mówiąc ściśle – rozpoznaje sprawy w
trybie postępowania opiekuńczego. Szerzej w tej kwestii zob. A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w
sprawach małoletnich, Warszawa 1975.
26
Zob. J. Ignatowicz, op. cit, s. 450, teza 2.
27
Zob. Ibidem, s. 449, teza 1.
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dzą rodzicielską, ale również – a może nawet przede wszystkim –
dobra dzieci, które tej władzy nie podlegają 28.
Odnosząc to uregulowanie prawne do omawianej tu problematyki
należy przyjąć, iż kompetencja sądu opiekuńczego w zakresie ochrony
dobra dziecka w trybie art. 109 kro obejmuje swym zakresem podmiotowym także dziecko poczęte, lecz jeszcze nieurodzone29 – pomimo, że
nie podlega ono władzy rodzicielskiej. Tym samym sąd opiekuńczy jest
kompetentny, na mocy powołanego przepisu, wydać każde odpowiednie zarządzenie w celu ochrony zagrożonego dobra embrionu nadliczbowego30.
Treść i zakres takiego zarządzenia sądu opiekuńczego powinna być
oczywiście adekwatna do konkretnego przypadku biomedycznego. Jak
28
Zob. H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Władza rodzicielska, Komentarz, Toruń 1995, s. 147148, tezy 10-11. Ten kierunek wykładni powołanego przepisu znajduje swoje potwierdzenie w uchwale
Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1991 r. (III CZP 92/91, OSNCP 1992/4 poz. 58), w której –
w stanie faktycznym dot. dziecka niepozostającego pod władzą rodzicielską – wyrażono pogląd o dopuszczalności interwencji sądu opiekuńczego na podstawie art. 109 kro w celu ochrony zagrożonego dobra
takiego dziecka. Przemawia za tym również wykładnia historyczna, gdyż ustawodawca znowelizował pierwotne brzmienie art. 109 kro usuwając z jego treści przesłankę nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, która ograniczała zastosowanie tego przepisu do ochrony zagrożonego dobra dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Zob. Art. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234). W swojej pierwotnej wersji art. 109 kro miał następującą
treść: „Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone wskutek nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia[...]”.
29
Okoliczność, że na gruncie obecnego brzmienia art. 8 kc dziecko poczęte, lecz jeszcze nieurodzone
nie posiada generalnej zdolności prawnej nie powinna przemawiać przeciwko udzieleniu mu ochrony prawnej w trybie art. 109 kro. Nie należy bowiem utożsamiać podmiotowości cywilnoprawnej z ogólną podmiotowością prawną w całym systemie prawa. Zob. Punkt 4.4 powołanego uzasadnienia orzeczenie TK. Jak
już bowiem wskazano, w aktualnym stanie prawnym dziecko poczęte, lecz jeszcze nieurodzone jest podmiotem prawa, stąd nieprzyznanie mu równocześnie zdolności prawnej i wynikającej z niej ochrony cywilnoprawnej nie wyłącza zastosowania względem niego innego typu ochrony prawnej (tu: ochrony rodzinnoprawnej). Nie ma obecnie przeciwko temu normatywnych podstaw. Wręcz przeciwnie, zgodnie z art. 72
ust. 2 Konstytucji „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”. Tym bardziej, że jak już pokreślono, nawet brak przyznania nasciturusowi generalnej zdolności prawnej
nie przeszkodził dotychczas SN w realizowaniu w swoim orzecznictwie również ochrony cywilnoprawnej
jego interesów. W konsekwencji w świetle aktualnych standardów prawnych dotyczących statusu prawnego dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego uzasadniony wydaje się także postulat de lege ferenda
przyznania temu dziecku generalnej zdolności prawnej w drodze odpowiedniej nowelizacji art. 8 kc; nie
tylko w celu wyeliminowania istniejącego w obecnym stanie rzeczy braku koherentności aksjologicznej
systemu prawa, ale przede wszystkim w celu pełnego urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady ochrony
praw dziecka wyrażonej w powołanym już art. 72 ust. 1 Konstytucji. W doktrynie wskazuje się bowiem, że
w zakresie ochrony praw człowieka, w tym dziecka poczętego, wiodącą rolę pełni właśnie prawo cywilne.
Por. T. Smyczyński, (w:) System prawa prywatnego, s. 214, teza 6.
30
W doktrynie wyrażono już pogląd o potrzebie zastosowania art. 109 kro do ochrony zagrożonego
dobra embrionu in vitro. Jego zastosowanie w tym zakresie wiązano jednakże z postulatem de lege ferenda
o konieczności przyznania biologicznym rodzicom władzy rodzicielskiej już od momentu poczęcia dziecka,
a nie dopiero od jego urodzenia. Zob. Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro
i pozostającego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Nowe Prawo 1990, nr 11-12,
s. 116. Ten słuszny postulat nie jest jednakże warunkiem sine qua non – jak wyżej wskazano – zastosowania
art. 109 kro do ochrony prawnej embrionu in vitro.
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bowiem wskazuje zacytowany na wstępie fragment wypowiedzi, sytuacje życiowe pojawiające się w praktyce placówek MAP mogą i są różnorodne oraz złożone. Niecelowe jest więc wskazywanie tutaj a priori
konkretnych sposobów rozstrzygania przez sąd opiekuńczy takich dylematów bioetycznych31. Nie ulega jednakże wątpliwości, iż zarządzenie sądu opiekuńczego powinno mieć na względzie i zmierzać do realnej ochrony dobra dziecka (tu: embrionu nadliczbowego) nie zaś interesów jego biologicznych rodziców (dawców gamet) lub placówki MAP.
Nie wyłącza to oczywiście możliwości uwzględnienia w zarządzeniu sądu
opiekuńczego także słusznych interesów biologicznych rodziców i placówki MAP, jednakże w razie ich kolizji z interesem embrionu nadliczbowego pierwszeństwo powinno mieć dobro dziecka.
Wykluczone jest zatem w tym kontekście zarządzenie sądu opiekuńczego zezwalające na zniszczenie embrionu nadliczbowego. W świetle
zasady dobra dziecka trudno bowiem przyjąć – bez popadania w aksjologiczną niekonsekwencję, że zarządzenie takie mogłoby w jakichkolwiek
okolicznościach służyć ochronie zagrożonego dobra takiego embrionu.
Tym niemniej wdrożenie w ramach zapłodnienia in vitro procedury
preimplantacyjnej diagnozy genetycznej (ang. PGD – preimplantation
genetic diagnosis) pozwalającej wykrywać wady genetyczne u wykreowanych in vitro embrionów przed ich implantacją, może jednakże z czasem postawić przed sądami opiekuńczymi konieczność rozstrzygnięcia
dylematu wyboru pomiędzy tzw. aksjologią „świętości życia” a aksjologią „jakości życia” – nawet w kontekście dotychczasowego rozumienia
zasady dobra dziecka.
Procedura PGD ma bowiem w istocie charakter eugeniczny – jest
podejmowana właśnie w celu wykluczenia z projektu rodzicielskiego
embrionów obarczonych wadami genetycznymi, zaś aktualnie obowiązujące prawo – po implantacji embrionu in vitro – zezwala na pozbawienie go życia ze względów eugenicznych w czasie jego rozwoju prenatalnego. Zgodnie bowiem z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze31
Co prawda w art. 109 § 2 kro wskazano przykładowe zarządzenia sądu opiekuńczego, odnoszą się
one jednak przede wszystkim do dzieci już urodzonych. Stąd wymienione w nim sposoby ochrony dobra
dziecka nie mogą mieć w zasadzie zastosowania do rozstrzygania dylematów bioetycznych dotyczących
embrionów nadliczbowych. Interesujący przykład takiego konkretnego rozstrzygnięcia, jednakże na gruncie praktyki sądu stanowego Tennessee w USA, został obszernie opisany w książce J. Lejeune, Czym jest
ludzki embrion?, Gniezno 1999.
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rywania ciąży32 „Przerwanie ciąży może być dokonane [...] przez lekarza,
w przypadku gdy: [...] badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne
wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu [...]”.
Stąd już niedaleka droga do próby zastosowania w praktyce, w drodze wykładni per analogiam, zawartego w niej uregulowania do rozstrzygnięcia sytuacji embrionu nadliczbowego obarczonego wadami
genetycznymi. W tym zakresie powołana ustawa nie była bowiem dotychczas badana przez Trybunał Konstytucyjny pod względem swojej
zgodności z jakimkolwiek wzorcem konstytucyjnym, w szczególności
zaś z art. 38 i art. 72 ust. 1 w zw. z art. 30 i art. 2 Konstytucji. Niewykluczone więc, iż sądy opiekuńcze, które w praktyce zetkną się z takim
dylematem, podejmą próbę przedstawienia go do rozstrzygnięcia właśnie Trybunałowi Konstytucyjnemu w drodze instytucji pytań prawnych.
IV. Taki stan rzeczy „uwalnia” więc placówki MAP od ciężaru samodzielnego podejmowania decyzji co do losów embrionów nadliczbowych, w szczególności w sytuacji sporu z/lub pomiędzy ich rodzicami
biologicznymi, i może stanowić dla tychże placówek realne wsparcie ze
strony państwa w rozwiązywaniu takich dylematów bioetycznych.
Oczywistym jest, że praktyczne wykorzystanie tej drogi prawnej będzie wymagało nie tylko odejścia przez placówki MAP od przyjętej już
w tym zakresie praktyki biomedycznej – milcząco zresztą tolerowanej
przez państwo – ale również przełamania rutyny sądów opiekuńczych.
Trzeba mieć bowiem na uwadze, że w dotychczasowej praktyce sądów
opiekuńczych zarządzenia w trybie art. 109 § 1 kro wydawane są w przeważającej większości spraw sądowych w celu ochrony zagrożonego dobra dzieci już urodzonych, a nie dopiero poczętych. Tym bardziej więc
zastosowanie tego przepisu do rozstrzygania spraw dotyczących embrionów nadliczbowych będzie wymagało przewartościowania dotychczasowego sposobu jego aplikowania. Jak bowiem wskazał M. Safjan
„Nie ulega [...] wątpliwości, że bioetyka wprowadza do przestrzeni prawa
sądowego takie pytania, które są dość odległe od typowych spraw, którymi
zajmowały się dotychczas sądy. Pytania przybrane w formułę, zdawałoby
się, klasycznych spraw z zakresu odpowiedzialności karnej, o zasądzenie
32
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).

86

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

Zarządzenie sądu opiekuńczego w trybie art. 109 kro względem embrionów...

odszkodowania, praw stanu cywilnego czy filiacji wymagają w dziedzinie
bioetyki innego podejścia, innego typu refleksji, chciałoby się rzec innej
metodologii”33. Tym niemniej właściwym forum do rozstrzygania takich
konkretnych zagadnień biomedycznych są właśnie sądy – coraz częściej
zresztą takie sprawy trafiają na wokandę sądów i znajdują tam swoje
wiążące rozstrzygnięcie34.
***
W świetle przedstawionego powyżej stanu prawnego rozwiązywanie
przez placówki MAP pojawiających się w ich praktyce dylematów bioetycznych dotyczących embrionów nadliczbowych właśnie na forum sądu
opiekuńczego wydaje się być aktualnie adekwatną drogą prawną. Jej
praktyczne wdrożenie może przy tym przyczynić się nie tylko do wypracowania w orzecznictwie sądowym rodzimych standardów bioetycznych, w szczególności przez orzeczenia Sądu Najwyższego, ale również
przyspieszyć podjęcie prac legislacyjnych w tym względzie, które zaowocują uchwaleniem, od dawna oczekiwanej przez środowisko biomedyczne, ustawy o medycznie wspomaganej prokreacji. Niejednokrotnie bowiem reguły prawne wypracowane najpierw w orzecznictwie sądowym znajdowały później swoje ujęcie w ustawodawstwie

33
Zob. M. Safjan, Sędzia i bioetyka, http://www.trybunal.gov.pl/Wiadom/Komunikaty/20030210_referat.htm. Referat wygłoszony przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Safjana podczas odbywającej się w dniach 29 stycznia - 2 lutego 2003 r. w Lozannie konferencji „Bioetyka i sędziowie”, zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa, Etyki i Nauki we współpracy ze Szwajcarskim
Instytutem Prawa Porównawczego.
34
Por. M. Safjan, ibidem.
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Zakażenia ptasią grypą wśród ludzi
Przypadki ptasiej grypy wśród ptactwa wolno żyjącego w różnych
krajach Europy wyzwoliły nieskrywany niepokój i reakcje nie zawsze
racjonalne, tak wśród służb odpowiedzialnych za prewencję tego zakażenia, jak i wśród społeczeństwa (np. zabijanie gołębi czy usypianie
kotów). Przejawem obaw jest także między innymi znaczny spadek spożycia drobiu, a na giełdzie malejące notowania spółek działających w
branży drobiarskiej.
Tymczasem, jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia,
do 24.03.2006 potwierdzono 186 przypadków grypy ptasiej u ludzi, z
których 105 zakończyło się zgonem. 12 z tych przypadków, w tym 4
śmiertelne, zarejestrowano w Turcji, a pozostałe zdarzenia miały miejsce w Azji. Nie stwierdzono ani jednego przypadku zarażenia człowieka od człowieka.

Obowiązki władz publicznych zapobiegania i zwalczania ptasiej
grypy w świetle istniejących przepisów
Art. 68 ust. 4 Konstytucji RP nakłada na władze publiczne obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. Jak trafnie wskazano w doktrynie, obowiązek ten należy rozumieć także w ujęciu prewencyjnym, jako
obowiązek zapobiegania powstania epidemii. Konstytucja nie określa
jednak ani form, ani zakresu tych obowiązków.
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Zatem zwalczanie epidemii, zapisane w powyższym artykule, nie
może ograniczać się do zapewnienia obywatelom przez Państwo formalnej dostępności do środków ochrony, deklarowanej przez przepisy
prawne o charakterze „programowym”, lecz musi sprowadzać się do
rzeczywistego zapobiegania i zwalczania chorób epidemicznych wszelkimi dostępnymi środkami, bez możliwości narażania zdrowia i życia
obywateli ze względów oszczędnościowych. Taka konkluzja wynika
z treści uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 07.01.2004
K 14/03 (publ. OTK-A 2004/1/1).
Dlatego Państwo musi zapewnić obywatelom zarówno system prawny gwarantujący maksymalną ochronę przed wybuchem epidemii, jak i
zabezpieczyć pełną i skuteczną opiekę zdrowotną na wypadek stwierdzenia zakażeń wśród ludzi.
Ustawa z 06.09.2001 o chorobach zakaźnych i zakażeniach nie zawiera w słowniku pojęcia „choroba epidemiczna”. Posługując się jednak wyżej przytoczoną wykładnią uznać należy, iż chodzi o choroby,
które mogą wywołać epidemię. W świetle art. 2 pkt 5 Ustawy epidemia
to wystąpienie na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną
w liczbie wyraźnie większej niż w poprzedzającym okresie lub nagłe
wystąpienie chorób zakaźnych wcześniej nie występujących. Natomiast
zagrożenie epidemiczne to prawdopodobieństwo narastania liczby zachorowań występujących dotąd sporadycznie lub nie występujących
wcześniej na danym terenie (pkt 24).
Grypa, w tym grypa ptasia, znajduje się w załączniku 1 do Ustawy
o chorobach zakaźnych, obejmującym wykaz chorób zakaźnych i zakażeń (pozycja 19), a wirus grypy i paragrypy w załączniku 2 – wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych (poz. 34).
Z powyższego wynika, iż ptasia grypa należy do kategorii chorób, przed
którymi Państwo ma obowiązek chronić obywateli i zapewnić im maksymalną ochronę przed zakażeniem, przez stworzenie wystarczających ku
temu instrumentów prawnych oraz warunków zapobiegania i leczenia.
W Unii Europejskiej jako sposób zwalczania ptasiej grypy przyjęto
izolację i likwidację zakażonych stad ptactwa (drobiu w szczególności).
Wobec tegorocznego zagrożenia polski rząd zarezerwował na walkę z
ptasią grypą około 165 milionów złotych, przy czym prawie połowa tej
kwoty stanowi rezerwę odszkodowawczą dla hodowców drobiu.
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Jeżeli okazałoby się, że środki przewidziane do ochrony obywateli
przed zachorowaniami na ptasią grypę będą niewystarczające – każdy
obywatel, który doznał uszczerbku na zdrowiu, będzie miał prawo do
wynagrodzenia szkody, jakiej doznał na skutek niezapewnienia mu przez
Państwo tej ochrony. Podstawę prawną takiego roszczenia może stanowić art . 77 ust. 1 Konstytucji oraz art. 417 1§4 k.c.
W wyroku z 28.04.2005 III CK 367/04 (publ. Biul. SN 2005/7/14) Sąd
Najwyższy wyeksponował, iż zaniechanie podjęcia przez władzę publiczną
działań zapewniających uprawnionej osobie realizację jej praw podmiotowych jest bezprawne wówczas, gdy narusza skonkretyzowany w przepisach
prawa obowiązek, którego wykonanie wyłączyłoby powstanie szkody.
Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 77 ust. 1
Konstytucji za szkodę wyrządzoną taką działalnością legislacyjną organu
władzy publicznej, której następstwem jest faktyczne pozbawienie lub
ograniczenie możliwości realizacji uprawnień wynikających z innego aktu
prawnego, co czyni system prawny w tym zakresie dysfunkcjonalnym
i wewnętrznie sprzecznym (Wyrok SN z 30.06.2004 IV CK 491/03, Monitor Prawniczy 2005/11/552).
Państwo, stosownie do zapisu art. 68 ust. 4 Konstytucji ma zatem konstytucyjny obowiązek stworzenia systemu prawnego skutecznie chroniącego obywateli przed epidemiami czy pandemiami, w tym między innymi
ptasiej grypy. Za niezapewnienie takiego prawnego systemu ochrony państwo może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec obywateli,
którzy z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych ponieśli szkodę.
Prześledźmy zatem, czy obowiązujące przepisy skutecznie chronią
nas przed ptasią grypą.
W dużym uproszczeniu przyjąć można, iż istnieje podwójny system
obrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa: jest to walka z jego rozwojem wśród ptactwa, a w przypadku zachorowań ludzi – z rozprzestrzenianiem się na innych ludzi.

Zapobieganie i zwalczanie ptasiej grypy wśród zwierząt
W pierwszej grupie zasadnicze znaczenie ma Ustawa z 11.03.2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
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(Dz.U. z 20.04.2004 Nr 69, poz. 625 z późn. zm.). Nakłada ona na posiadacza ptactwa, w przypadku podejrzenia wystąpienia ptasiej grypy, obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym uprawnionego podmiotu
oraz podjęcia działań zmierzających do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby. Obowiązki takie ma również podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego jak i osoba mająca kontakt ze zwierzętami w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych (art. 42 Ustawy).
Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ogniska ptasiej grypy ma obowiązek podjęcia
niezwłocznie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby (art.
42 ust. 6), a w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia
choroby – stosuje środki przewidziane dla zwalczania choroby (art. 42
ust. 10). W drodze natychmiast wykonalnej decyzji powiatowy lekarz
weterynarii może między innymi nakazać odosobnienie chorego ptactwa, określone sposoby jego pielęgnacji i postępowania w przypadku
podejrzenia choroby, a nawet nakazać zabicie lub ubój ptaków chorych, zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub chorobę. Oprócz
decyzji indywidualnych powiatowy lekarz weterynarii może wydawać
akty prawa miejscowego – rozporządzenia obowiązujące na określonym obszarze, wprowadzające czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, jak i ograniczenia innego typu, np. zakaz
organizacji imprez, zakaz obrotu ptactwem. Nadto wprowadzone mogą
być nakazy określonego zachowania, w tym, przykładowo, odstrzał sanitarny na danym obszarze.
W przypadku, gdy zagrożenie przekracza obszar jednego powiatu właściwy powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym natychmiast wojewódzkiego lekarza weterynarii, który wnioskuje do wojewody o uregulowanie w drodze rozporządzenia. Regulacje te zbliżone są zakresem do
uprawnień powiatowego lekarza weterynarii.
Gdy zagrożenie chorobą dotyczy całego lub znacznej części terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze
rozporządzenia zarządza zastosowanie na obszarze przekraczającym terytorium jednego województwa odpowiednich środków.
Za kury, kaczki, gęsi i indyki zabite lub poddane ubojowi z nakazu
organów inspekcji weterynaryjnej albo za padłe w wyniku zastosowa-

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

91

Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Gładysz

nia zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu ptasiej grypy, przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu Państwa. Natomiast
osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły
się do szybkiej likwidacji choroby, wojewódzki lekarz weterynarii, na
wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze
środków budżetu państwa. Nadto podmiotowi, który poniósł koszty
związane z zabiciem lub ubojem, transportem lub unieszkodliwieniem
zwłok ptasich, wykonując nakazy wydane przez organy weterynarii, przysługuje z budżetu państwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków.
Wysokość i tryb przyznawania tych środków pieniężnych reguluje art.
49 Ustawy. Odszkodowanie to, stosownie do art. 21 ust. 2 Konstytucji
musi być słuszne, co oznacza, że musi rekompensować rzeczywistą stratę,
czyli wyrównana ma być pełna szkoda, a więc nie tylko strata, lecz w
przypadku udowodnienia przez poszkodowanego utraty korzyści, dokonany musi być ich zwrot.
Wbrew pojawiającym się w mediach opiniom przepis ten nie różnicuje
hodowców i przetwórców. Naszym zdaniem każdemu podmiotowi, któremu organ inspekcji weterynaryjnej nakazał ubój, przysługuje odszkodowanie na podstawie tego przepisu, bez względu na status podmiotu.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.08.2005
(Dz.U. Nr 169, poz. 1423), wydanym na podstawie art. 47 ust. 2 Ustawy,
szczegółowo określony został tryb, sposób i warunki wprowadzenia czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz
czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów. Prawdopodobnie z tej podstawy prawnej skorzystano w Toruniu wprowadzając kilkudniowy zakaz poruszania się w rejonie, w którym znaleziono padnięte
łabędzie, w tym zakaz wyprowadzania zaparkowanych tam pojazdów.
Jak już wyżej wspomnieliśmy, znaczna część przepisów prawnych
odnosi się do ochrony przed wszystkimi chorobami zakaźnymi, w tym
przed ptasią grypą. Do grupy nielicznych przepisów celowanych, odnoszących się tylko do tej choroby, należy rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.10.2005 w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków dawnego pomoru drobiu (Dz.U. z 17.10.2005 Nr 203 poz. 1688). Z uwagi
na zmieniającą się sytuację rozporządzenie to ulegało licznym modyfikacjom: 09.11.2005, 19.12.2005 i ostatnio 16.02.2006. Rozporządzenie,
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po ostatniej zmianie, wprowadza obowiązek trzymania kur, kaczek, gęsi,
indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców,
gołębi, bażantów i kuropatw jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków. Jako bezwzględny wprowadzony został zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków. Utrzymany został zakaz ich przechowania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz innego zbycia – na targowiskach.
Ma to na celu zapobieżenie lokalnym epidemiom wirusa H5N1 wśród
ludzi. Jest wielce prawdopodobne, że w najbliższych latach wirus ten
będzie wielokrotnie przeskakiwał z ptactwa dzikiego, wolno żyjącego,
na drób – stanowiąc tym samym zagrożenie dla ludzi. Lista gatunków
ptaków, od łabędzi począwszy, podatnych na infekcję H5N1 nie jest
zamknięta i dlatego w zapobieganiu temu zagrożeniu jest konieczna
specjalna, ewolucyjna strategia działań uwzględniających rozumne nastawienie do zwierząt.
Hodowca, nie stosujący się do obowiązków wynikających z wyżej
omówionych przepisów, naraża się na odpowiedzialność cywilną. Odpowiedzialność cywilna może mieć miejsce, gdy w sposób zawiniony
(właśnie np. nie stosując się do przepisów lub do znanych mu zaleceń
organów weterynaryjnych), spowodował szkodę (np. padł drób innego
hodowcy), a gdyby nie fakt zawinionego działania osoby ponoszącej
odpowiedzialność, szkoda by nie nastąpiła (adekwatny związek przyczynowy).
Stosownie do przepisu art. 85 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt,
kto nie wypełnia obowiązków wymienionych w tym przepisie lub nie
stosuje się do przewidzianych tam nakazów lub zakazów, zmierzających do ochrony przed chorobami zakaźnymi, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności lub grzywny. Przytoczenie pełnego przepisu
znacznie wykraczałoby poza ramy niniejszej publikacji, dlatego zasygnalizujemy tylko, iż zasadnicze wykroczenia przewidziane tym artykułem, to: brak zgłoszeń lub dokumentacji wymaganych przepisami; zaniechanie obowiązku powiadomienia o podejrzeniu powstania ogniska
ptasiej grypy; brak dokumentacji ewidencji leczenia drobiu, naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń przewidzianych w ustawie. Adresatem tego przepisu są przede wszystkim hodowcy i posiadacze dro-
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biu, lekarze weterynarii oraz osoby prowadzące laboratoria. Przepis
mobilizuje te osoby do ścisłego wykonywania obowiązków, które w praktyce często nie są realizowane, a przestrzeganie których stanowi istotny element w zapobieganiu i zwalczaniu epidemii.

Zapobieganie i zwalczanie ptasiej grypy wśród ludzi
Zasady i tryb postępowania w zakresie zapobiegania i zwalczania
chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi reguluje ustawa z 06.09.2001 o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 31.10.2001 Nr 126, poz. 1384
z późn. zm.).
Cele Ustawy zostały jasno sprecyzowane w jej artykule 1: rozpoznawanie i śledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych celem unieszkodliwienia
źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia, w tym również uodpornienie osób wrażliwych na zakażenie. Szczególny nacisk położony został zatem na profilaktykę chorób zakaźnych, w tym ptasiej grypy.
W świetle tego przepisu, w związku z art. 68 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji, na Państwo nałożony został konstytucyjny i ustawowy obowiązek
zapewnienia obywatelom odpowiedniej ilości szczepionek na wypadek
epidemii lub pandemii ptasiej grypy.
Problem w tym, że obecnie dostępna jest tylko szczepionka przeciwko grypie ludzkiej. Nie chroni ona przed wirusem H5N1, ale zapobiegając, ograniczając liczbę zachorowań na grypę ludzką, oddala moment
powstania szczepu zdolnego wywołać groźną epidemię wśród ludzi.
Trwają obecnie prace nad uzyskaniem szczepionki dla ludzi uodparniającej ich przed szczepem H5N1. Najbliższy badań klinicznych jest
obecnie preparat belgijski i niewykluczone, że również chiński – szczepionka wykorzystująca sekwencje DNA wirusów wywołujących w Chinach zakażenia u ptaków i ludzi.
Ustawa nakłada bezpośrednie obowiązki, które winny być wykonywane i mogą być egzekwowane w przypadku ptasiej grypy, na: osoby
przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5, 6, 14 i 27),
przedsiębiorców (art. 7 ust. 2), kierowników zakładów opieki zdrowot-
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nej (art. 11 ust. 1, art. 12, art. 30 ust. 3, 4 i 5), lekarzy (art. 20 ust. 1, 3
i 6, art. 30 ust. 1, 2 i 5), kierowników laboratoriów (art. 21 ust. 1 ),
inspektorów sanitarnych (art. 23 i 24), wojewodów (art. 33 ust. 1), Ministra Zdrowia (art. 33 ust. 2). W katalogu tym zwraca uwagę wielość
podmiotów zobowiązanych.
Ustawa reguluje postępowanie na różnych etapach i przewiduje zróżnicowane okoliczności: zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom
(rozdział 2); postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania
choroby zakaźnej lub zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu
z powodu choroby zakaźnej (rozdział 3); zasady postępowania w razie
stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii (rozdział 4).
W celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej (ptasiej grypy)
powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji administracyjnej, także zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności, wydać szereg zakazów lub nakazów, których zamkniętą listę zawiera art. 25 ust. 2 Ustawy.
Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i inne osoby mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji administracyjnej. Uwagę zwraca otwarte sformułowanie „inne osoby”. Z przepisów Ustawy wynika, że mogą to być wszystkie osoby znajdujące się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem osób w wieku poniżej 18 lat i powyżej 60 lat, kobiet w ciąży lub wychowujących dzieci
w wieku do 14 lat oraz osób niepełnosprawnych (art. 34).
W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
wojewoda albo Minister Zdrowia wydaje rozporządzenie, w którym
ogłasza ten stan, mogąc jednocześnie wprowadzić tym rozporządzeniem liczne ograniczenia, zakazy, obowiązki i nakazy (art. 33).
Osoby niestosujące się do obowiązków, nakazów lub zakazów wynikających z Ustawy podlegają karze grzywny (art. 35). Nie wyklucza to
oczywiście dalej idącej odpowiedzialności, o której mowa niżej.
Aktem prawnym regulującym działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która jak wynika z dotychczasowych rozważań, jest organem
stanowiącym istotne ogniwo w walce z ptasią grypą, jest Ustawa
z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 Nr 90,
poz. 575 z późn. zm.). Jednym z podstawowych celów działania PIS jest
zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, takich jak
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ptasia grypa (art. 1 Ustawy). Realizacja zadań Inspekcji polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej (art. 2),
co wykonuje poprzez dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz kontrolę ich realizacji, a także wydawanie zarządzeń i decyzji, o czym była już mowa wcześniej (art. 5).
Każdy, kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, ograniczenia
wolności lub grzywny.
Minister Zdrowia, dostrzegając zagrożenia jakie stwarza rozprzestrzenianie się ptasiej grypy, wydał zarządzenie z 25.03.2005, zmienione 14.02.2006, w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw
Pandemii Grypy, który ma spełniać rolę krajowego centrum konsultacyjnego i decyzyjnego odnośnie wszystkich zagadnień związanych z grypą. Komitet ten opracował obszerny krajowy plan działań dla Polski na
wypadek wystąpienia kolejnej pandemii grypy, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 10.08.2005.

Odpowiedzialność urzędników i innych osób za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych
z zapobieganiem lub zwalczaniem ptasiej grypy
Jak wynika z powyższego zestawienia urzędnicy i pracownicy ochrony zdrowia, którzy będą uczestniczyć w ewentualnym zwalczaniu epidemii, mają jasno wytyczone obowiązującymi przepisami cele i zadania. Z przepisami tymi należy się dokładnie zapoznać pamiętając, że
funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków działa na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego (np. sprowadzając zagrożenie zarażenia ptasią grypą), podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3 (art. 231 Kodeksu Karnego).
Z kolei, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu
osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8
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lat, a jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka od lat 2 do 12. Za
czyn ten odpowiada nawet sprawca, który dopuścił się go nieumyślnie z
tym, że zagrożenie karne wynosi w takim przypadku od 3 miesięcy do 3
lat, a gdy następstwem jest śmierć człowieka od 6 miesięcy do 8 lat (art.
165 Kodeksu Karnego).
Osoby zobowiązane przepisami do określonych działań lub zastosowania się do zakazów, które nie zastosowały się do swoich obowiązków
(wina) i w ten sposób wyrządziły innym osobom szkodę, a między winą
i szkodą zaistnieje adekwatny związek przyczynowy – mogą ponosić
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec poszkodowanych.

Zwalczanie ptasiej grypy w Unii Europejskiej
Zagrożenie ptasią grypą nie jest obojętne także Wspólnocie Europejskiej. Komisja Wspólnot Europejskich wydała decyzję z dnia 17 lutego 2006 r. numer 2006/115/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy wśród dzikiego ptactwa
we Wspólnocie. Decyzja ta ustanawia niektóre środki ochronne, jakie
należy zastosować w przypadku izolacji wirusa ptasiej grypy u dzikiego
ptactwa na terytorium państwa członkowskiego w celu zapobieżenia
rozprzestrzenianiu się tej choroby. Zalecenia zawarte w tej decyzji są
precyzyjne. Ich ścisłe przestrzeganie w dużym stopniu ograniczy ryzyko
pandemii ptasiej grypy. Polska, jako państwo członkowskie, jest zobowiązana dostosować się do tej decyzji.

Konkluzja
Lekarze medycyny i weterynarii dysponują przepisami, które regulują sposób ich zachowania na wypadek epidemii. Z czysto medycznego punktu widzenia te wytyczne prawne można uznać za wystarczające.
Biorąc jednak pod uwagę cały system prawny i oceniając wpływ wszystkich przepisów, które mogą i powinny być stosowane w zapobieganiu
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epidemii oraz relacje między tymi przepisami, które powinny prowadzić do stworzenia spójnego systemu ochrony prawnej stoimy na stanowisku, że Polska nie jest przygotowana od strony prawnej na wypadek pandemii ptasiej grypy. Ustawowe uregulowania dotyczą chorób
zakaźnych w ogólności. Zagrożenie tym konkretnym wirusem nie wzbudziło zainteresowania polskiego ustawodawcy. Nie odnotowujemy prac
zmierzających do dostosowania aktualnie obowiązujących przepisów
do zwalczania tej choroby.
Niezbędne wydaje się powołanie zespołu ekspertów – specjalistów
medycyny, prawa i weterynarii, którzy dokonają przeglądu aktualnie
obowiązujących przepisów i dostosują je do nowego zagrożenia.
Tylko odpowiednie uregulowania prawne umożliwią skuteczne zapobieganie, a nie dopiero leczenie.
Przypadek stada łabędzi niemych w Toruniu wykazał, że nie wszystkie okoliczności jakie mogą zaistnieć w praktyce, są należycie uregulowane obowiązującymi przepisami.
Przede wszystkim pełnego uregulowania wymagają zasady przymusowej izolacji chorych. Jak wyżej wykazaliśmy, w tej materii istnieje
poważna luka.
Oby chwilowe zmniejszenie ilości przypadków ptasiej grypy notowanych w Europie nie wpłynęło na zaniechanie prac nad udoskonaleniem
systemu prawnego. Nie można dopuścić do tego, by prace te zostały rozpoczęte zbyt późno, gdy teoretyczne zagrożenie stanie się faktem.

Piśmiennictwo:
1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, CH BECK, Warszawa 2004;
2. Gładysz A., Fleisher K., Wieliczko A., Marszałkowska-Krześ E., Grypa ptasia
– czy pandemia jest realnym zagrożeniem?, Medycyna Praktyczna-Pediatria 2006/
2/1-7;
3. Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Zakamycze 2000;
4. Zoll A. (red.) Kodeks karny. Komentarz. Tom I-III, Zakamycze 2006.
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Odpowiedzialność karna za nieuzasadnione zarzuty wobec
lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej

I. Uwagi ogólne
Relacje między lekarzem (i zakładem opieki zdrowotnej) a pacjentem związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mogą rodzić różnorodne następstwa prawne. Najbardziej typowe są tu roszczenia pacjenta związane ze skutkami nieudzielenia mu przez lekarza (czy zakład opieki zdrowotnej) świadczenia zdrowotnego, które to zaniechanie spowodowało określone w prawie następstwa, a także roszczenie
związane z niepowodzeniem w leczeniu (najczęściej w wyniku tzw. błędu w sztuce lekarskiej), które sprowadzało się do przyczynowego spowodowania takich właśnie następstw.
Relacje te mogą powodować także określone konsekwencje prawne
dla pacjenta (lub innych osób) w sytuacji, gdy osoby te swymi działaniami naruszą dobra osobiste lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 47 Konstytucji każdy ma prawo do ochrony czci i dobrego
imienia, zaś art. 30 tejże z godności człowieka czyni wręcz przyrodzone, nienaruszalne i niezbywalne prawo obywatelskie. Naruszenie tych
wartości w odniesieniu do lekarza (i w pewnym zakresie i zakładu opieki zdrowotnej) przez osoby trzecie w praktyce najczęściej polega na
rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, które mogą zaszkodzić
godności i dobremu imieniu tych podmiotów. Konsekwencje prawne
takich naruszeń plasować się mogą w różnych płaszczyznach prawnych.
Pierwszą z nich jest płaszczyzna prawa cywilnego. Może ona przybierać
formę ochrony dóbr osobistych (art. 23-24 k.c.) osób fizycznych oraz
poprzez art. 43 k.c. także i osób prawnych lub formę odpowiedzialno-
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ści odszkodowawczej w oparciu o art. 415 k.c. Problematyki tej nie będziemy poruszali w poniższym opracowaniu ograniczając się jedynie
do odesłania Czytelnika do opracowań szczegółowych w tym względzie1.
Zajmiemy się tu natomiast kwestiami odpowiedzialności karnej.

II. Odpowiedzialność karna za pomówienie
Stosunki między pacjentem a lekarzem (lub zakładem opieki zdrowotnej) nie zawsze układają się dobrze i należy się liczyć z tym, że od
ideału tej idylliczności będziemy się raczej oddalali niż zbliżali. Relewantne z punktu widzenia prawa karnego przejawy braku tej harmonii
mogą przybierać co prawda różne formy, praktycznie największe znaczenie ma pomówienie (zniesławienie) – art. 212 k.k. Przepis ten przewiduje karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku
dla każdego, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej
o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii
publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
Sprawcą tego przestępstwa może być każdy, a więc zarówno pacjent,
któremu określony lekarz (czy zakład opieki zdrowotnej) udziela świadczenia zdrowotnego, jak i inne osoby niebędące adresatami takiego
świadczenia (np. rodzina pacjenta, czy wręcz osoba trzecia, w tym – na
co warto zwrócić uwagę – również formułujący określone oceny dziennikarze). Ofiarą przestępstwa pomówienia (zniesławienia) może być
zarówno osoba fizyczna, np. lekarz udzielający określonego świadczenia zdrowotnego czy lekarz kierujący określonym zakładem opieki zdrowotnej lub jego komórką organizacyjną (np. ordynator oddziału), grupa osób fizycznych, jak i również określony podmiot zbiorowy, niezależnie od swej prawnej formy (np. państwowy zakład, spółdzielnia lekarska). Przedmiotem ochrony tego przepisu bowiem jest cześć i godność każdej jednostki, które to dobro zostało wyniesione przez art. 30
1
Patrz np. S. Krześ, Naruszenie dóbr osobistych i ich ochrona. Odpowiedzialność odszkodowawcza [w:]
M. Filar, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki
zdrowotnej, Warszawa 2004, s. 291-299.
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Konstytucji do rangi dobra chronionego konstytucyjnie i stojącego wysoko w hierarchii wszelkich dóbr prawnych. W konsekwencji także naruszenie dobrego imienia określonego podmiotu zbiorowego jest pochodne ochronie dobrego imienia związanych z nim osób i czerpie
z niego swój prawny potencjał.
Przedmiotową istotą przestępstwa jest pomówienie, czyli podnoszenie lub rozgłaszanie zarzutów. Podnoszenie zarzutu ma miejsce wtedy,
gdy sprawca stawia zarzut we własnym imieniu, rozgłaszanie zarzutu
polega na przekazywaniu innym osobom zarzutów zasłyszanych. Forma pomówienia jest dowolna, choć najczęściej dokonuje się go za pomocą słowa lub pisma. Pomówienie ma miejsce wówczas, gdy treść intelektualna zarzutu zostanie przekazana innej osobie niż ta, której zarzut dotyczy. Nie będzie więc stanowić przestępstwa pomówienia sformułowanie określonego zarzutu przez pacjenta wprost do lekarza, którego zarzut ten dotyczy. W takim przypadku lekarz może korzystać z
innych form ochrony prawnej, lecz przestępstwo pomówienia nie wchodzi tu w grę, gdyż musi mieć ono charakter zewnętrzny.
Osoba będąca adresatem informacji pomawiającej musi być obiektywnie zdolna do percepcji jej intelektualnej treści (np. znać język,
w którym informację sformułowano), nie jest natomiast niezbędne, by
pomawiający wiedział, do kogo konkretnie informacja trafi. Istotą pomówienia jest sformułowanie zarzutu określonego postępowania lub
właściwości pomawianego, który może poniżyć go w opinii publicznej
lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania danego
zawodu (w tym przypadku lekarza), piastowania określonego stanowiska (np. ordynatora oddziału) lub wykonywania określonej działalności. Chodzi tu zarówno o zarzuty, które kształtować mogą ujemną, poniżającą opinię o pomawianym, jak i zarzuty zmierzające do zniwelowania dobrej opinii i obniżania stopnia społecznego uznania, którym
się dotychczas cieszył (a więc nie tylko opinia typu „X jest nieuczciwym
lekarzem”, lecz i „X nie jest tak uczciwym lekarzem, za jakiego jest
uważany”). Przedmiotem zarzutu może być imputowanie określonej
osobie spowodowania określonych zdarzeń (np. „X wziął łapówkę”),
lecz także określonych właściwości (np. „X jest pijakiem”). Pomówienie w rozumieniu art. 212 k.k. jednak musi być wypowiedzią o faktach,
a nie jedynie mieć charakter czystej oceny, nieopartej na imputowaniu
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faktu, lecz na gustach oceniającego. Może też przybrać postać ogólnej,
opartej na takich faktach oceny, i to nie tylko w odniesieniu do zachowań czy postaw pomawianego, które miały miejsce w przeszłości, lecz
i co do przyszłości (np. „X jako lekarz do niczego się nie nadaje, gdyż
nie udało mu się już kilka operacji”). Informacja wtedy tylko może być
uznana za pomówienie, jeśli obiektywnie, a nie jedynie wedle wyobrażenia autora pomówienia lub jego adresata – jest w stanie poniżyć osobę pomawianą w opinii publicznej lub narazić ją na utratę zaufania
publicznego. Tak np. stwierdzenie „X ma głowę do interesów” nie będzie obiektywnie poniżające nawet, gdyby intencją formułującego je
było zdeprecjonowanie danej osoby jako lekarza, który wedle wyobrażenia osoby pomawiającej powinien zajmować się altruistycznie leczeniem, a nie interesami.
Dla bytu pomówienia nie jest natomiast niezbędne, by pomawiający
osiągnął zamierzony przez siebie skutek, tj. istotnie spowodował utratę
zaufania dla pomawianego w opinii publicznej. Sprawca jednak musi
działać w takim właśnie zamiarze, tj. bądź chcieć, bądź przynajmniej
godzić się na to, że formułowana przez niego opinia skutek taki może
osiągnąć i godzić się z takim następstwem (wina umyślna). Na mocy
art. 212 § 2 k.k. sprawca pomówienia ponosi surowszą karę (do lat 2),
jeśli dopuścił się go za pomocą środków masowego komunikowania
(prasa, telewizja, radio, internet).
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 212 § l lub 2 k.k.,
obok kar przewidzianych za te przestępstwa sąd może orzec nawiązkę
na rzecz pokrzywdzonego (pomówionego), Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego (art. 212
§ 3 k.k.). Nawiązkę orzeka się w wysokości do 100 tysięcy złotych (zob.
art. 48 k.k.).
Na mocy art. 212 § 4 k.k. ściganie przestępstwa pomówienia określonego w art. 212 § l lub 2 k.k. odbywa się z oskarżenia prywatnego
(art. 59-61 k.p.k.). Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie
wyroku skazującego za pomówienie do publicznej wiadomości (art. 215
k.k.). Sposób tego podania określa sąd według swojego uznania, bacząc, by cele takiego działania zostały spełnione (np. by w jego efekcie
pokrzywdzony przestępstwem nie doznał faktycznie jeszcze większej
szkody).
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W przypadku pomówienia za pośrednictwem środków masowego
przekazu powyżej opisane zasady mogą ulec pewnym modyfikacjom.
Regulują to art. 37-49a (ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe – Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), które mogą okazać się bardzo
przydatne w kompleksowej ochronie czci pomówionych lekarzy (np.
art. 37a – przepadek materiału prasowego, art. 39 – roszczenie o opublikowanie sprostowania).
Cześć jest niewątpliwie jednym z najważniejszych dóbr człowieka,
zwłaszcza wykonującego tzw. zawód zaufania publicznego, którym jest
zawód lekarza i ochrona tej czci zajmuje poczesne miejsce w hierarchii
ochrony dóbr prawnych. Dobro to jednak pozostaje niekiedy w kolizji
z innym fundamentalnie ważnym w systemie demokratycznym dobrem
prawnym, jakim jest prawo do krytyki i wolność wyrażania swych poglądów, tym bardziej, gdy krytyka taka i poglądy oparte są na prawdzie.
Okoliczności te w omawianym przez nas kontekście reguluje art. 213
k.k. Na mocy art. 213 § l k.k. nie ma przestępstwa określonego w art.
212 § l k.k. (pomówienie bez użycia środków masowego przekazu), jeśli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy. Zgodnie zaś z treścią
art. 213 § 2 k.k., nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § l
lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący
obronie społecznie uzasadnionego interesu. Jeśli jednak zarzut taki
dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód jego prawdziwości
może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.
Przepisy te w istotny sposób modyfikują znamiona i zakres odpowiedzialności, który przewidziany jest art. 212 k.k. Tak więc dopiero
łączne ujmowanie art. 212 i 213 k.k. pozwala na ostateczne sformułowanie zakresu odpowiedzialności za przestępstwo pomówienia (zniesławienia).
Tak więc art. 213 § l powoduje, iż w efekcie mamy do czynienia
z dwoma różnymi typami zniesławienia, opisanymi przez art. 212 § l k.k.:
• pierwszy zachodzi wówczas, gdy określony zniesławiający zarzut
został podniesiony lub rozgłoszony niepublicznie; w takim przypadku o przestępczości takiego podniesienia lub rozgłoszenia decyduje obiektywna nieprawdziwość takiego zarzutu; reguła jest tu
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więc prosta: „zarzut nieprawdziwy – jest przestępstwo, zarzut prawdziwy – nie ma przestępstwa”;
• drugi zachodzi wówczas, gdy zarzut zniesławiający podniesiono lub
rozgłoszono publicznie; wówczas o przestępności czynu (lub jej braku) z art. 212 § l (podobnie zresztą jak i z § 2) nie decyduje wyłącznie
prawdziwość lub nieprawdziwość zarzutu, gdyż zachodzić muszą dalsze okoliczności, o których będzie w dalszym ciągu mowa.
Na wstępie jednak wymagają tu wyjaśnienia dwa znamiona: publiczność zarzutu i prawdziwość zarzutu. Pomówienie ma charakter publiczny
tylko wtedy, gdy ze względu na czas, technikę oraz miejsce dokonania
pomówienia jego treść intelektualna może (nie musi jednak) dotrzeć
do bliżej nieokreślonej, anonimowej grupy osób i każda osoba, która
w takim czasie i miejscu się znajdzie, może się z jego treścią zapoznać
(np. głośne wypowiedzenie zniesławiające w poczekalni gabinetu lekarskiego). Nie będzie więc publicznym postawieniem zarzutu pomawiającego sformułowanie go np. w piśmie adresowanym do rady wydziału lekarskiego uczelni medycznej, w którym jego autor zarzuca jednemu z jej członków nieetyczne postępowanie wobec pacjentów, domagając się zbadania sprawy i wyciągnięcia konsekwencji. Pismo bowiem jest skierowane do z góry określonego i zamkniętego grona osób,
które jeszcze niekiedy mogą być związane obowiązkiem zachowania
tajemnicy służbowej co do treści takiego pisma. Zarzut jest prawdziwy
wówczas, gdy jego treść (w takim zakresie, w którym może ona poniżyć
adresata w opinii publicznej lub narazić ją na utratę zaufania) odpowiada obiektywnej rzeczywistości.
Regulacja ta ma także głęboki sens merytoryczny o charakterze procesowym. Przesuwa bowiem ona ciężar dowodu co do prawdziwości
zarzutu na oskarżonego o pomówienie, powodując – wbrew ogólnej
regule procesu karnego – iż ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu
(publicznym lub prywatnym), w tym przypadku to nie oskarżyciel (pomówiony lekarz) ma obowiązek udowodnić przed sądem, iż zniesławiający go zarzut stanowiący treść pomówienia jest nieprawdziwy, tylko oskarżony (pomawiający), aby uniknąć odpowiedzialności musi udowodnić, że podstawiony przez niego zarzut jest prawdziwy. Gdy dowód
ten mu się nie powiedzie, będzie więc odpowiadał karnie. Wątpliwości
co do prawdziwości zarzutu (znów wbrew ogólnej regule procesowej,
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iż wątpliwości tłumaczy się na korzyść sprawcy) nie mogą być też w tym
przypadku tłumaczone na korzyść pomawiającego. Występuje więc tu
domniemanie dobrego imienia pokrzywdzonego pomówieniem (procesowo oskarżyciela prywatnego), które może być obalone jedynie przeprowadzeniem przez pomawiającego (procesowo oskarżonego) tzw.
dowodu prawdy. Ma to stanowić tamę przed pochopnym stawianiem
przez pomawiających zarzutów, także gdy czynione są one niepublicznie.
Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja, jeśli zarzut uczyniony został publicznie. Na mocy art. 213 § 2 k.k., by pomawiający uchylił się od
odpowiedzialności karnej (a mówiąc dokładniej „nie popełnił przestępstwa określonego w art. 212 § l lub 2 k.k.”) spełnione muszą być łącznie
dwa warunki:
• podniesiony lub rozgłoszony zarzut musi być prawdziwy (ciężar
dowodu prawdy spoczywa na pomawiającym),
• podniesienie tego prawdziwego zarzutu służyć musi obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Gdy jednak zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego pomówionego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy
zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka
albo demoralizacji małoletniego. Jak więc widzimy, w sytuacji publiczności zarzutu dla uniknięcia odpowiedzialności za pomówienie nie wystarcza sam fakt jego prawdziwości, gdyż nawet przeprowadzenie dowodu prawdy (jeśli samo jego prowadzenie nie jest prawnie wykluczone) odpowiedzialności takiej nie wyłączy, jeśli podniesienie tego zarzutu nie służyło obronie społecznie uzasadnionego interesu.
To, czy zarzut służy społecznie uzasadnionemu interesowi, oceniane
musi być w kontekście bilansu zysków i strat między tym właśnie dobrem a dobrem chronionym prawnie w postaci czci osoby, wobec której zarzut postawiono. Jeśli w konkretnym przypadku waga zarzutu jest
na tyle poważna, że przekroczy wagę ochrony interesu prawnego
w postaci czci danej osoby, dla ochrony interesu społecznego zaś naruszenie tej czci jest konieczne, gdyż w inny sposób w tej sytuacji uchronić go nie można, stawiający prawdziwy zarzut nie popełni przestępstwa. Dany zarzut musi obiektywnie służyć ochronie interesu publicznego, chociażby podnosząca go osoba nie miała subiektywnej intencji
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ochrony tego właśnie interesu, lecz działała z innych motywów bynajmniej nie altruistycznych (np. z chęci „odegrania się” na lekarzu). Artykuł 213 § 3 k.k. bowiem nie wprowadza wymagania szczególnej pobudki lub motywu w działaniu osoby pomawiającej.
Nawet gdyby uczyniony publicznie zarzut nosił cechy prawdziwości,
formułująca go zaś osoba działała w celu ochrony społecznie uzasadnionego, jej zdaniem, interesu, przeprowadzenie dowodu prawdy będzie wykluczone (i w konsekwencji pomawiający poniesie odpowiedzialność karną), gdy zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, a nie
jest to zarzut tego typu, iż ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub
zdrowia człowieka lub demoralizacji małoletniego. Tak wiec np. sformułowanie wobec lekarza geriatry publicznego zarzutu, iż ma on skłonności pedofilskie, nie może prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności za pomówienie. Odpowiedzialność taką natomiast może wyłączyć
sformułowanie takiego zarzutu wobec lekarza pediatry (jeśli oczywiście pomawiający przeprowadzi dowód prawdy).

III. Odpowiedzialność karna za zniewagę
Artykuł 214 k.k. stanowi, iż brak przestępstwa wynikający z przyczyn
określonych w art. 213 k.k. nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu. Przepisem chroniącym cześć innej osoby nie w aspekcie treści intelektualnej zawierającej zarzut mogący tę cześć naruszyć, lecz ze względu na formę takiego ataku jest art. 216 k.k. (zniewaga). Przewiduje on karę grzywny lub
ograniczenia wolności dla tego, kto znieważa inną osobę w jej obecności
lub chociażby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła. Lekarz paść może ofiarą przestępstwa zniewagi
oczywiście nie tylko w sytuacji, o której mowa w art. 214 k.k., tj. gdy został
wprawdzie pomówiony, lecz odpowiedzialność pomawiającego za przestępstwo pomówienia (art. 212 k.k.) została wyłączona w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 213 k.k. Zniewaga bowiem może mieć
także charakter samoistny bez jakiegokolwiek odniesienia do czynu opisanego w art. 212 k.k. (pomówienie).
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Przedmiotem ochrony jest tu godność człowieka, a więc przyrodzona każdemu człowiekowi wartość wynikająca z samego faktu jego człowieczeństwa. Godność osobista przysługuje każdej osobie i podlega
ochronie prawnej, niezależnie od tego, w jaki sposób kształtuje się obraz danej osoby w opinii innych. Również osobom, które dopuszczają
się naruszenia porządku prawnego i moralnego, przysługuje ochrona
w razie bezprawnej ingerencji w godność osobistą (patrz wyrok SA
w Krakowie z dnia 21 marca 1995 r., I Acr 113/95, niepubl.). Rodzić to
może pewne trudności w rozróżnieniu pomówienia (art. 212 k.k.) od
zniewagi (art. 216 k.k.), np. użycie wobec osoby określenia „złodziej”
lub „kłamca”. Kryterium tego rozróżnienia jest sprawdzalność użytego
zarzutu lub określenia. Jeśli jest ono sprawdzalne (np. określenie „X
dopuścił się kradzieży”, ale i również „X jest złodziejem”), będziemy
mieli do czynienia z pomówieniem, które będzie zakwalifikowane z art.
212 k.k. (m.in. z konsekwencjami w kwestii tzw. dowodu prawdy), jeśli
zaś jest ono niesprawdzalne (np. „X jest kanalią”), mieć będziemy do
czynienia ze zniewagą, tj. przestępstwem określonym w art. 216 k.k.
Zniewagą jest takie zachowanie, które wedle przyjętych kulturowo
i powszechnie aprobowanych ocen stanowi wyraz pogardy dla drugiego człowieka, a więc czymś więcej, niż jedynie wykazaniem braku szacunku lub niezachowania wobec innego zasad dobrego wychowania (co
jest jedynie przejawem lekceważenia).
Zniewagi dopuścić się można co prawda najczęściej słowem, ale także
i znieważającym gestem, rysunkiem czy jakimkolwiek innym przejawem
intelektualnej ekspresji, który jest formą okazania innemu pogardy. Pojęcie zniewagi jednak musi być interpretowane w sensie obiektywnym,
a nie jedynie subiektywnym. Jeśli dana wypowiedź nie zawiera elementów, które obiektywnie i wedle powszechnych standardów kulturowych
nie są uznawane za obraźliwe, nie będziemy mieli do czynienia ze zniewagą, choćby odbierający ją adresat czuł się jej treścią znieważony. Określonego zwrotu jednak nie można rozpatrywać jako ewentualnie znieważającego w pełnej abstrakcji i w oderwaniu od kontekstu całej wypowiedzi. Może się bowiem okazać, iż dany zwrot sam w sobie znieważający
nie jest, jednakże w wypowiedzianym kontekście cechę taką zyskuje.
Nie mogą być oceniane jako znieważające określenia wynikające
z pewnego podkulturowego systemu wartości, sprzecznego z systemem

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

107

Marian Filar

wartości powszechnie uznanych, na którym oparty jest system prawny
i moralny. Zniewagą będzie także użycie takiego powszechnie uznanego za obraźliwe określenia, które przez jego adresata za znieważające
nie zostało uznane i odczute. Ma to jednak praktycznie marginalne
znaczenie, jako że zniewaga ścigana jest z oskarżenia prywatnego (art.
216 § 4 k.k.), a więc ktoś, kto nie czuje się subiektywnie znieważony,
z oskarżeniem takim prawdopodobnie nie wystąpi.
W odróżnieniu od pomówienia, adresatem zniewagi może być jedynie określona osoba fizyczna, a nie grupa osób tworząca jakiś kolektyw
czy też inny podmiot zbiorowy. Można więc znieważyć indywidualnego
lekarza, nie można jednak znieważyć zakładu opieki zdrowotnej.
Zniewaga może występować w różnych wariantach, a mianowicie:
• znieważenie innej osoby w jej obecności (publicznie lub niepublicznie),
• znieważenie innej osoby pod jej nieobecność publicznie,
• znieważenie innej osoby niepublicznie pod jej nieobecność, lecz
w zamiarze, aby zniewaga do niej dotarła.
Zniewaga zostanie popełniona publicznie wówczas, gdy znieważająca wypowiedź (lub inna intelektualna ekspresja) miała miejsce w takich warunkach, w których została ona odebrana, lub mogła zostać
odebrana przez bliżej nieokreśloną anonimową grupę ludzi (np. znieważająca wypowiedź o lekarzu w poczekalni jego gabinetu). Nie wyczerpie więc znamion art. 216 k.k. znieważająca wypowiedź uczyniona
niepublicznie i bez zamiaru, by dotarła ona do osoby, której dotyczyła
(np. podczas niedzielnego rodzinnego obiadu jeden z jego uczestników nazwał lekarza X obraźliwym słowem).
Kwalifikowaną postacią zniewagi (kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku) jest dopuszczenie się jej za pomocą środków masowego komunikowania. Środkami masowego komunikowania jest prasa, radio, telewizja, Internet. Ze spełnieniem znamion
tej kwalifikowanej postaci będziemy mieć do czynienia także i wtedy, gdy
sprawca użył innych form rozpowszechniania znieważającej treści wśród
anonimowej, nieokreślonej z góry liczby odbiorców (np. rozplakatował
ją w miejscach publicznych, rozrzucił w nich ulotki). Odpowiedzialność
na podstawie tego przepisu poniesie nie tylko ten, kto znieważającą treść
w środowiskach tych bezpośrednio wykreował (np. dziennikarz piszący
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artykuł), lecz także i ten, kto np. udzielił dziennikarzowi wywiadu, w którym zawarł tego rodzaju znieważającą wypowiedź.
W przypadku popełnienia czynu za pośrednictwem środków masowego komunikowania warto również zwrócić uwagę pokrzywdzonych
zniewagami na wykorzystanie prawnych możliwości wynikających w tym
względzie z prawa prasowego.
Istotną i ważną praktycznie różnicą między przestępstwem opisanym w art. 212 k.k. (pomówienie) a art. 216 k.k. (zniewaga) jest to, iż
w przypadku zniewagi oskarżony nie może prowadzić tzw. dowodu prawdy, tj. nie może skutecznie powoływać się na to, iż użyte przez niego
określenia znieważające są prawdziwe ani też i na to, że działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Przestępstwo zniewagi jest przestępstwem umyślnym (art. 9 § l k.k.).
Zachodzić będzie więc zarówno wtedy, gdy sprawca przez swą intelektualną ekspresję (np. wypowiedź) chce dać wyraz pogardzie dla innej
osoby lub przynajmniej przewiduje i godzi się na to, że jego zachowanie będzie wyrazem takiej pogardy. Wymaganie chcenia lub godzenia
się obejmuje również inne znamiona tego przestępstwa, w szczególności zaś to, by zniewaga wyrażona pod nieobecność pokrzywdzonego do
niego dotarła. Nie wystarczy w tym względzie wina nieumyślna w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa (wypowiadający obraźliwe sformułowanie brał pod uwagę jego dotarcie do adresata, jednakże bezpodstawnie przypuszczał że tego uniknie, jak również, gdy tego nie przewidywał, choć na podstawie okoliczności czynu mógł i powinien przewidzieć).
Baczną uwagę należy tu zwrócić na implikacje wynikające z art. 216
§ 3 k.k. (prowokacja i retorsja). Sąd bowiem, uznając nawet winę sprawcy
zniewagi, może odstąpić od wymierzenia mu kary, jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego (prowokacja) lub
gdy pokrzywdzony zniewagą odpowiedział na nią zniewagą wzajemną,
lub naruszeniem nietykalności cielesnej sprawcy (retorsja). Zachowaniem wyzywającym (prowokacją) będzie nie tylko znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej późniejszego sprawcy znieważenia, lecz
i takie zachowania prowokującego, które stanowić mogą inne przestępstwa (np. pomówienie), jak i czyny, które przestępstwami nie są, stanowią jednak odbiegające dalece od przyjętych standardów w tym wzglę-
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dzie zachowania lekceważące. Pojęcie retorsji wobec swej oczywistości
nie wymaga komentarza.
W związku z tym lekarz powinien usilnie starać się, by w kontaktach
z pacjentami i w ogóle z tzw. światem zewnętrznym był opanowany, jeśli ma
zamiar dochodzić następnie swego pokrzywdzenia na czci na drodze sądowej. Mając świadomość, że nie zawsze jest to łatwe, należy jednak ostrzec,
iż nie zachowując tej reguły – można pozbawić się ochrony prawnej.
Pokrzywdzony przestępstwem określonym w art. 216 § 2 k.k. może
wnosić o orzeczenie przez sąd nawiązki na swą rzecz, na rzecz PCK lub
inny wskazany przez siebie cel społeczny. Wysokość nawiązki określa
art. 48 k.k., który w obecnym kształcie stanowi, iż orzeka się ją w wysokości do 100 tysięcy złotych.
Ściganie przestępstwa zniewagi następuje z oskarżenia prywatnego
(art. 216 § 5 k.k.).

IV. Odpowiedzialność karna za fałszywe oskarżenie
Dynamika relacji między pacjentem a lekarzem może prowadzić także do fałszywych oskarżeń lekarza o popełnienie czynów zabronionych
przez prawo. W przypadkach takich chodzi nie tyle o ochronę dobrego
imienia lekarza, lecz wręcz o dobro prawne bardziej uniwersalne, a
mianowicie o interes wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też przestępstwo fałszywego oskarżenia zawarte zostało w rozdziale XXX kodeksu
karnego – „Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości”.
Artykuł 234 k.k. stanowi, co następuje: „Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i
przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych
czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Sprawcą tego przestępstwa może być każdy, a nie tylko pacjent, choć
w praktyce właśnie on najczęściej może się go dopuścić.
Fałszywe oskarżenie to przedmiotowo oskarżenie niezgodne z prawdą i kłamliwe. Niezgodność z prawdą polegać może na tym, iż imputo-
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wany lekarzowi czyn w ogóle nie został popełniony lub popełnił go ktoś
inny. Weryfikatorem nieprawdziwości jest sprzeczność imputowanego
w oskarżeniu faktu z obiektywnie istniejącą rzeczywistością. Dlatego
też fałszywe oskarżenie musi odnosić się jedynie do faktów, a nie do
ich ocen. Będzie więc fałszywym oskarżeniem zarzucanie lekarzowi, iż
w związku z czynnościami lekarskimi przyjął od pacjenta łapówkę, nie
będzie zaś nim ogólne stwierdzenie, że „dopuścił się błędu w sztuce
lekarskiej”, gdyż jest ono oceną określonych faktów, a nie faktem samym w sobie.
Nieprawdziwość nie musi dotyczyć wszystkich faktów i okoliczności
związanych z określonym wydarzeniem, a więc obejmować jego całokształt. Wystarcza, że w relacji do wydarzenia, które w ogólności rzeczywiście miało miejsce, może dotyczyć tylko niektórych jego okoliczności, na tyle jednak istotnych, iż same w sobie mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania, o którym mowa w przepisie w odniesieniu do lekarza.
Oskarżenie dotyczyć musi konkretnej osoby fizycznej, choć jej określenie z nazwiska nie jest niezbędne, jeśli na podstawie treści oskarżenia
bez trudu określić można o kogo chodzi. Oskarżenie może dotyczyć także ściśle określonej, nielicznej grupy osób (np. zespołu operującego). Nie
można jednak fałszywie oskarżyć osoby prawnej czy innego podmiotu
zbiorowego (nawet jeśli mogą one być w określonej sytuacji podmiotami
odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 22 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary, gdyż czyn popełniony przez takie podmioty nie jest przestępstwem w rozumieniu prawa karnego, lecz innym swoistym naruszeniem prawa). Można natomiast fałszywie oskarżyć przedstawiciela podmiotu zbiorowego (np. dyrektora szpitala), jeśli jest on co do zasady odpowiedzialny prawnokarnie za określony rodzaj działalności.
Przestępstwo określone w art. 234 k.k. jest przestępstwem umyślnym. Dla jego bytu więc jest niezbędne, by oskarżenie było również
subiektywnie nieprawdziwe i kłamliwe. Sprawca musi mieć pełną świadomość nieprawdziwości swego oskarżenia, tj. tego, że jest ono obiektywnie niezgodne z prawdą (z obiektywną rzeczywistością), oraz wolę,
by takie obiektywnie nieprawdziwe oskarżenie sformułować. Ponieważ
przestępstwo to można popełnić również w zamiarze ewentualnym (po-
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gląd taki wyraża zdecydowana większość doktryny polskiej)2, wystarcza, że sprawca nie ma pewności, czy podniesione w oskarżeniu okoliczności są, czy nie są prawdziwe, jednakże godzi się z tym, iż mogą
one być nieprawdziwe. Nie wystarcza jednak w tym względzie wina nieumyślna, tj. sytuacja, w której formułujący oskarżenie nie przewidywał,
że jest ono obiektywnie fałszywe, choć na podstawie okoliczności sprawy mógł i powinien to przewidzieć, jak również i sytuacja, w której nieprawdziwość taką brał co prawda pod uwagę, niemniej jednak sądził,
że zarzucane okoliczności są prawdziwe.
Fałszywe oskarżenie musi być skierowane do jednego z organów wymienionych w art. 234 k.k. Nie będzie nim w związku z tym skierowanie
go np. do mediów (redakcji gazety, radia czy telewizji), choć zachowanie
takie może oczywiście stanowić inne przestępstwo (np. zniesławienie –
art. 212 k.k.). Forma takiego skierowania jest obojętna. Najczęściej będzie nią przesłanie tam określonego pisma (bez względu na jego formę),
ale może to być także doniesienie ustne, telefoniczne, za pośrednictwem
poczty e-mailowej itp. Nie może to jednak być rozmowa prywatna z przedstawicielami organów ścigania, gdyż musi mieć charakter oficjalny.
Organami powołanymi do ścigania przestępstw jest prokurator oraz
inne uprawnione w tym względzie organy (Policja, Straż Graniczna,
Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp.).
Organami powoływanymi do orzekania w sprawach o przestępstwo są
sądy wszelkich instancji. Organami powołanymi do ścigania wykroczeń
jest Policja oraz wiele innych uprawnionych na mocy szczególnych przepisów organów (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Straże Miejskie).
W sprawach o wykroczenia orzekają sądy grodzkie.
Organami powołanymi do ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych są organy wymienione w art. 118 k.k.s. (urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny, funkcjonariusz inspekcji celnej itd.).
Postępowania dyscyplinarne prowadzą sądy lub komisje dyscyplinarne działające przy poszczególnych korporacjach zawodowych na wniosek rzeczników dyscyplinarnych, którzy powołani są do ścigania takich
przewinień. W sprawach lekarskich są to sądy lekarskie (I i II instancji)
oraz rzecznicy odpowiedzialności zawodowej.
2
Por. R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX k.k. Komentarz, Warszawa 2000, s. 155.
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Dla popełnienia przestępstwa opisanego w art. 234 k.k. wystarczy
więc fałszywe oskarżenie przed jednym z tych organów. Zwrócić tu należy uwagę, iż fałszywe oskarżenie lekarza skierowane do rzecznika
odpowiedzialności zawodowej wywrze identyczne skutki prawne jak
fałszywe oskarżenie go przed prokuratorem. Artykuł 234 k.k. bowiem
zrównuje pod tym względem fałszywe oskarżenie o przestępstwo z fałszywym oskarżeniem o przewinienie dyscyplinarne.
Podkreślić tu jednak należy, iż ponieważ przewinienia dyscyplinarne nie zostały nigdzie (zwłaszcza w kodeksie etyki lekarskiej) precyzyjnie skodyfikowane (tak jak ma to miejsce np. w odniesieniu do przestępstw skodyfikowanych w kodeksie karnym), fałszywość dotyczyć może
jedynie faktów, które w takim doniesieniu się podniesie. Nie będzie
więc fałszywym oskarżeniem przypadek, w którym oskarżający podniesie fakty prawdziwe, błędnie jednak będzie sądził, iż określone zachowanie lekarza, które przez te fakty się realizowało, jest przewinieniem
dyscyplinarnym, podczas gdy np. nie zostanie ono uznane za takie przez
rzecznika lub sąd lekarski. „Błędność” bowiem dotyczy tu nie faktów,
lecz ich prawnej oceny. Przestępstwo określone w art. 234 k.k. jest ścigane z urzędu.
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Menedżer w kontaktach z mediami

Celem tego rozdziału jest zapoznanie menedżera z podstawowymi
zasadami komunikacji z mediami, które reguluje prawo. Postaram się
również o kilka praktycznych wskazówek, jak radzić sobie w różnych
sytuacjach kryzysowych i codziennych kontaktach z mediami. Kiedy
musimy reagować na pytania prasy, a kiedy można odmówić takiego
kontaktu. Co to jest autoryzacja tekstu i na publikację czego można się
nie zgodzić? Co wolno publikować dziennikarzowi o prywatnym życiu
menedżera? W jaki sposób wykorzystywać media do promocji własnej
instytucji, jak zainteresować media naszą ofertą?

Fundamenty dziennikarstwa
Dziennikarzem, w świetle prawa, nie jest osoba która ukończyła odpowiednie studia lecz jest nim „osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku
pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji” – tak stanowi art. 7, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 26 stycznia
1984 roku Prawo prasowe. Tak więc aby być dziennikarzem wystarczy znaleźć redakcję, która wyda upoważnienie do prowadzenia działalności dziennikarskiej. Ponieważ obecnie redakcji jest wiele i ciągle ich przybywa znalezienie takiej redakcji wydaje się tylko kwestią czasu. W ostateczności
zawsze można jeszcze powołać własne czasopismo. Tryb postępowania
w takim wypadku oraz stawiane wymagania określa „Prawo prasowe”.
Po to, by informować innych, trzeba samemu być dobrze poinformowanym. Po to, by przekazywać czyjeś poglądy czy opinie, trzeba czło-
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wieka zachęcić do ich sformułowania publicznie i przekonać, że mogą
one być ważne dla kogoś poza nim samym. Po to wreszcie, by pokazywać ludzką osobowość – trzeba pozwolić jej, by wyrażała się w słowach.
Stawianie pytań, poszukiwanie źródeł możliwych informacji, słowem
dowiadywanie się, jest istotą działalności dziennikarskiej – zarówno
czysto informacyjnej, jak i publicystycznej i reporterskiej – zauważa prof.
Zbigniew Bauer z Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa UJ. Polscy menedżerowie ochrony zdrowia i politycy zdrowotni dysponują
majątkiem publicznym i są bez wątpienia osobami publicznymi. Są więc
zobowiązani do udzielania informacji prasie, radiu i telewizji. Art. 5.
ust. 2 prawa prasowego gwarantuje ochronę osobie udzielającej informacji, jeżeli działała ona w granicach dozwolonych prawem. Dobre,
rzetelne i etyczne mechanizmy przekazu na linii placówka ochrony zdrowia – media ciągle należą do rzadkości, bo w obecnych czasach dziennikarzem może być w zasadzie każdy.
Organa państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe
jednostki organizacyjne, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdzielcze i osoby prowadzące działalność
gospodarczą na własny rachunek są obowiązane do udzielania prasie
informacji o swojej działalności. Odmowa udzielenia informacji może
nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą (art. 4 ust. 1 i 2 prawa
prasowego).
W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora
naczelnego odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie
organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę
jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej
jej przedmiotem oraz powody odmowy (art. 4 ust. 3 prawa prasowego).
Pisemną odmowę udzielenia informacji, redakcja może zaskarżyć,
w terminie jednego miesiąca, do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W wypadku oddalenia skargi przez NSA, redakcja ma prawo składać
wnioski o wniesienie rewizji nadzwyczajnej.
Dziennikarz zawodowy nie we wszystkim osiąga biegłość, nie wszystkie zagadnienia mu odpowiadają i nie do wszystkich ma jednakowe
uzdolnienia. W praktyce redakcyjnej dziennikarz, który zbiera infor-
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macje i pisze, nie zajmuje się redagowaniem. Dziennikarze redagujący, nadzorujący proces produkcji gazet i tworzenia programów, nie mają
na ogół czasu na zbieranie wiadomości.
Dziennikarz jest zobowiązany do pisania prawdy, zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzać zgodność z prawdą uzyskanych
wiadomości lub podać ich źródło.
Dziennikarz powinien przestrzegać zasad określonych w karcie etycznej mediów. Są to: zasada prawdy (zabieganie o informację prawdziwą
i sprostowanie informacji fałszywej), zasada obiektywizmu (przedstawianie rzeczywistości niezależnie od poglądu dziennikarza), zasada oddzielania informacji od komentarza (celem możliwości odróżniania
przez odbiorcę faktów od opinii o nich), zasada uczciwości (zgodności
z własnym sumieniem), zasada szacunku i tolerancji (poszanowanie
ludzkiej godności, praw, dóbr i prywatności), zasada pierwszeństwa
dobra odbiorcy oraz zasada wolności i odpowiedzialności za formę
i treść przekazu.
Zrozumienie tych zagadnień może pomóc menedżerom stworzyć korzystny wizerunek w mediach i twórczo kształtować kontakty z nimi.

Wiadomości dziennikarskie
W redakcji dokonuje się oceny – co idzie do druku, a co nie. Komunikowanie to nie tylko wypowiedzi. Jest nim również brak wypowiedzi. Amerykański magnat prasy popularnej Hearst mawiał, że „wiadomość to jest to,
co ktoś próbuje przed dziennikarzem ukryć, zaś wszystko inne jest reklamą”.
Reporterzy i redaktorzy dokonują nieustannie selekcji i oceny informacji.
Obowiązujące prawo prasowe (znowelizowane w 1990 r.) mówi, że
prasa urzeczywistnia prawo obywateli m.in. do „kontroli i krytyki społecznej”. Wykreślono natomiast sformułowanie, mówiące, że prasa „prowadzi działalność organizatorską i interwencyjną”.
Niektórzy dziennikarze i wydawcy uważają, że wiadomością jest to,
czego dawniej nie można było publikować. O ludziach polityki i mene-
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dżerach pisze się bez żadnych zahamowań, często na granicy zniesławienia, tworząc stek zbiegów okoliczności, których każdego z osobna
nie da się wprost zakwestionować.Najciekawsze informacje to na ogół
te, o które dziennikarz nie pyta, bo nie wie o ich istnieniu. Dowiadywanie się o takich faktach, to najwyższy stopień dziennikarskiego wtajemniczenia.Wielu dyrektorów szpitali i polityków zdrowotnych wzdryga
się na fakt ujawniania przez prasę szczegółów zdarzeń, które aktualnie
bada prokuratura. Gdyby nie można było rzucić cienia podejrzenia na
człowieka, póki niezawisły sąd nie udowodni mu winy, to byłby prawdziwy horror – twierdzi publicystka „Gazety Wyborczej” Elżbieta Cichocka. (...) Dziennikarz ma obowiązek ujawniać patologie. Bez względu
na to, w jak niekorzystnym świetle jego odkrycia mogą postawić to czy
inne środowisko. Nie uważam, że ma prawo pisać o patologii dopiero
po skazującym wyroku w sądzie. Do wielu procesów i wyroków w ogóle
by nie doszło, gdyby wcześniej prasa nie sygnalizowała możliwości popełnienia przestępstwa – dodaje E. Cichocka.
To samo zdarzenie zostanie inaczej przedstawione przez dziennikarza mającego do dyspozycji obraz, dźwięk czy słowo pisane. Dziennikarzowi piszącemu wystarczy często przekazanie informacji przez telefon, w telewizji nie ma newsa bez atrakcyjnych zdjęć filmowych etc.
Warto więc, korzystając z wizyty ekipy telewizyjnej, samemu oprowadzić ją po szpitalu i pokazać miejsca warte sfilmowania. Na otwartym
i życzliwym nastawieniu do dziennikarzy, a szczególnie młodych reporterów jeszcze nikt nie stracił.Trzeba pamiętać, że w dużych stacjach czy
tytułach wydarzenia lokalne mają mniejszą szansę na „wybicie się”.
Mniejsze media mniej interesują się wielką polityką, bardziej tym co
dzieje się obok, poświęcają temu więcej uwagi i miejsca. Są nieocenionym partnerem w przypadku lokalnych zagrożeń. Szybko reagują i są
bardziej zaangażowane. Lokalni dziennikarze, często bywają lepiej
poinformowani. Z kolei informacja przekazana przez media ogólnopolskie trafia do zdecydowanie większej grupy odbiorców i większa jest
jej siła oddziaływania. Media elektroniczne, szczególnie radio działają
pod presją czasu, dziennikarze często domagają się aktualnych danych.
Pośpiech w przygotowywaniu materiałów nie zawsze idzie w parze z ich
rzetelnością. Prasa, a zwłaszcza tygodniki pracują w innym rytmie, jest
tu miejsce na pogłębione analizy i szersze spojrzenie na dane zjawisko.
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Każda gazeta, stacja radiowa czy telewizyjna dociera do innych odbiorców. Z tego powodu inaczej będzie rozkładać akcenty. To samo
zdarzenie inaczej przedstawią „Rzeczpospolita” i „Pani Domu”, a jeszcze inaczej „Gazeta Lekarska”. Media lubią język prosty i zrozumiały.
Media nie lubią branżowej terminologii, sztucznego napuszonego języka pełnego stylistycznych ozdobników. Starają się mówić do masowego odbiorcy, często upraszczając otrzymywane informacje.

Budowanie kontaktów ZOZ z mediami
Pierwszym krokiem do nawiązania współpracy ze środkami masowego
przekazu jest stworzenie bazy danych mediów. Szczególnie ważne jest dokonanie podziału na grupę odbiorców, określenie grupy docelowej danej
gazety, radia, czy programu telewizyjnego. W celu aktualizacji danych personalnych, czyli kto jest redaktorem naczelnym, kto sekretarzem redakcji,
niezbędny jest monitoring wycinków prasowych, jak również zdobywanie
danych przez telefon. Nie zawsze jest to jednak konieczne, ponieważ większość redakcji informacje zamieszcza w tzw. stopce redakcyjnej. Każda niemal redakcja ma swoje wydania internetowe, gdzie nie tylko udostępnia
dane o swoich pracownikach, ale wręcz namawia do bieżącego kontaktu
przez udział na listach dyskusyjnych. Często anonimowe komentarze czytelników są inspiracją do następnych publikacji. Redakcje te testują w ten
sposób atrakcyjność przekazanej informacji. Zanim jednak zdecydujemy
się na nagłośnienie wydarzenia, konferencji czy planów rozwojowych szpitala zastanówmy się dokładnie nad formą przekazu.
Prawdą jest przekonanie, że w większości wypadków nie mamy wpływu na treść i formę publikacji o naszej firmie zdrowotnej. Coraz większego znaczenia nabiera informacja prasowa, zwana również z angielskiego press release. Im bardziej profesjonalnie przygotowany jest materiał dla dziennikarzy, tym większa pewność, że zostanie on wykorzystany. Krótko mówiąc, press release to często materiał przygotowany
przez wynajętego dziennikarza, w taki sposób, aby dowolne jego fragmenty, były gotowym kawałkiem do publikacji. Znajomość potrzeb
mediów jest w tym przypadku nieoceniona.
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Wskazane jest także dołączanie zdjęć przeznaczonych do ewentualnej publikacji. Informacje na temat szpitala muszą być przede wszystkim
nowe, prawdziwe i ciekawe. Dziennikarzy nie interesuje przeszłość, chyba że związana jest z jakimś skandalem. Ogólnopolskie dzienniki mają
tak obszerny serwis informacyjny, że wymagana jest naprawdę duża atrakcyjność tematu. Zanim prześlemy informację prasową do redakcji, prześledźmy, czy jest zbudowana zgodnie z podstawowymi regułami. Warto
też zastanowić się dokładnie: kto jest adresatem i w jakim celu wysyłamy
wiadomość. Wydaje się to oczywiste, ale często zdarzają się informacje,
w przypadku których określenie adresata graniczy z cudem. Znając preferencje odbiorcy łatwiej jest zastosować odpowiednie środki perswazyjne. Napisanie informacji „dla wszystkich” praktycznie nie jest możliwe.
Jak najbardziej dopuszczalne i cenne jest wcześniejsze ustalenie
z dziennikarzem tematyki rozmowy. Nie oznacza to oczywiście, że poznamy pytania i scenariusz rozmowy, ale da nam to szansę przygotowania się. Właściwie nie ma istotnej różnicy w sposobie przygotowywania
się do wywiadu dla gazety, radia czy telewizji. Co prawda w przypadku
gazety zawsze mamy szansę prosić o autoryzację, o czym obszerniej
pomówimy za chwilę. Pamiętajmy jednak, że autoryzacja oznacza jedynie sprawdzenie zgodności słów wypowiedzianych ze spisanymi,
a nie z pisaniem odpowiedzi na nowo. Nawet jeśli spotkamy się z nieprawidłowo powtórzoną wiadomością, trzeba się zastanowić, czy warto
ładować działa. Otwarta wojna, sprostowania z byle powodu mogą się
okazać bardziej szkodliwe dla image formy aniżeli wcześniejsze niedopatrzenie. W telewizji takiej możliwości raczej nie ma, a zwłaszcza
w przypadku programu nagrywanego na żywo. Szczególnie ważny jest
wtedy wygląd i staranny, elegancki strój.

Wywiady
Wywiad to gatunek dziennikarski i sposób zbierania informacji. Jeżeli dziennikarz chce zacytować kogoś dosłownie, musi to zrobić możliwie najwierniej. Nie zawsze cytuje się jednak dosłownie – najczęściej
chodzi o oddanie sensu wypowiedzi a nie jej formy. Obowiązkiem dzien-
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nikarza jest jasne określenie sytuacji komunikacyjnej, którą stwarza.
Partner powinien mieć świadomość, że rozmawia z dziennikarzem i dla
kogo ten dziennikarz pracuje. Należy się na początku porozumieć co
do tego, czy odpowiedzi przeznaczone są do publikacji w formie dosłownej, czy reporter zamierza tylko wykorzystać zawarte w nich informacje. Należy ustalić, czy rozmówca zgadza się na podanie, od kogo
pochodzi informacja. Można z dziennikarzem nie rozmawiać. Może
sobie zastrzec, że to co mówi, nie jest przeznaczone do publikacji; ma
prawo autoryzowania swoich dosłownych wypowiedzi, które mają być
zacytowane; ma wreszcie prawo zastrzec sobie anonimowość.
Dziennikarze na ogół, przed rozpoczęciem rozmowy czy wywiadu
przygotowują sobie zestaw pytań, by nieznajomością przedmiotu nie
denerwować swojego rozmówcy. Ale najważniejsze bywa pytanie pierwsze, nadające ton całej rozmowie. Właśnie w tym pierwszym pytaniu
zawiera się często sugestia, dzięki której czytelnik nabiera przekonania, że grzeczna to ta rozmowa nie będzie. Początek rozmowy może
więc być niełatwy, bo już w pierwszej minucie nadmierna pewność siebie osób o mocnej pozycji społecznej i dużym poczuciu własnej wartości może lec w gruzach.
Stereotypowe pytania „co pan sądzi o ....” przynoszą zwykle banalne
odpowiedzi. Dziennikarze starają się stawiać pytanie poparte znajomością rzeczy, krótkie i konkretne, szczególnie podczas wywiadu przez
telefon. Starają się, aby trudno było udzielić na nie wymijającej odpowiedzi. Unikanie konkretnej odpowiedzi na konkretne pytanie jest też
odpowiedzią, ponieważ świadczy o tym, że pytany ma coś do ukrycia
albo nie chce zająć stanowiska.
Tak się u nas utarło, że prasa nie płaci osobie, z którą przeprowadzono wywiad, a tylko dziennikarzowi, który go przeprowadzał. Polskie prawo prasowe gwarantuje autoryzację dosłownych wypowiedzi,
które mają być publikowane. Większość spraw związanych z publikowaniem informacji uzyskanych w rozmowach, regulowana jest jednak
nie przez prawo a przez zwyczaje. Przyjmuje się, że to, co mówi osoba
publiczna, która jest świadoma obecności dziennikarzy, może być bez
ograniczeń publikowane (on the record). Osoba taka robi czasem zastrzeżenie: to, co mówię, jest do publikacji, ale proszę się na mnie nie
powoływać, nie cytować mnie. Życzenie takie jest na ogół przez dzien-
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nikarzy respektowane, chociaż byłoby ono śmieszne w ustach dyrektora szpitala, mówiącego o jakichś konkretnych sprawach, za które odpowiada. Zastrzeżenie takie natomiast jest trudne do uwzględnienia, jeżeli są obecni dziennikarze telewizyjni z kamerami i radiowi z mikrofonami. Ze względu na obecność telewizji, osoby publiczne wypowiadają
się teraz znacznie ostrożniej. Menedżerowie i politycy zdrowotni powinni sobie jakoś ułożyć stosunki z prasą. Prasa opozycyjna, a taka rozkwita w prawdziwej demokracji, nie przestrzega tych zasad tak, jak zaprzyjaźniona. Należy bowiem pamiętać, że kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniani są zazwyczaj przez konkretne
lobby polityczne, więc ich błędy w zarządzaniu ZOZ mogą być bezlitośnie wykorzystywane do krytyki ich mocodawcy.

Konferencja prasowa
Dyrektorzy szpitali chętnie organizują konferencje prasowe, zwierzając się niekiedy, że ten sposób przekazywania informacji podnosi
ich prestiż. Ale często nie wiedzą, że informacja podana na konferencji
prasowej rządzi się oddzielnymi prawami i końcowy efekt może być
odwrotny do zamierzonego. Konferencja prasowa składa się zwykle
z dwóch części: wprowadzenia i odpowiedzi na pytania. Wszystko, co
się mówi na konferencji prasowej, przeznaczone jest do publikacji
w dowolnej formie – a więc: omówienia i dosłowne cytaty. Najczęściej
dziennikarze stosują obie te formy równocześnie. Pozwala to im streścić dłuższe wypowiedzi, a cytaty pomagają oddać styl i charakterystyczne fragmenty wypowiedzi. Jeżeli konferencja służy tylko przekazaniu
informacji, a nie opinii, cytaty nie są potrzebne. Dziennikarz może dowolnie wykorzystać wszystkie odpowiedzi na pytania. Jeżeli sam zadaje
pytanie, powinien podać swoje nazwisko i nazwę swojej redakcji, a pytanie zadać krótko, nie wygłaszając oświadczeń. Nie powinien też podejmować polemiki z gospodarzami konferencji, ani z innymi dziennikarzami. Przed konferencją prasową organizatorzy określają zwykle,
ile czasu na nią przeznaczają. Jeżeli tego nie zrobili, to prowadzący
zwykle uprzedza, gdy konferencja ma się ku końcowi.
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Fotoreporterzy i ochrona wizerunku
Każdy fotoreporter wie, jak trudno jest zrobić nieupozowane zdjęcie. Pojawienie się fotoreportera natychmiast wpływa na zachowanie
ludzi, a pojawienie się kamer telewizyjnych niweczy wszelką naturalność i spontaniczność. Tylko w czasie szczególnie dramatycznych wydarzeń ludzie nie zwracają uwagi na dziennikarzy.
W kolorowych magazynach widuje się reportaże zrobione ukrytą
kamerą. Jest to ryzykowne, ponieważ „publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji”
(Prawo prasowe, art. 14, pkt 1). Od dawna dziennikarze starają się podpatrzyć rzeczywistość nie upozowaną, dowiedzieć się tego, czego się
prasie nie mówi i nie pokazuje. Przekonali się niedawno o tym dobitnie
były minister zdrowia i były szef Narodowego Funduszu Zdrowia.
Aby rozpowszechniać wizerunek w prasie, trzeba mieć zezwolenie
osoby na nim przedstawionej. „W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za
pozowanie” – art. 81 prawa autorskiego. Wizerunek chroniony jest też
przez kodeks cywilny – pisze Andrzej Karpowicz w artykule „Czego nie
wolno dziennikarzowi” dla „Rzeczpospolitej” z 17 sierpnia 1998 r.
Zezwolenie nie jest również potrzebne do wykorzystywania podobizny osoby powszechnie znanej (ale wykonanej nie w okolicznościach
prywatnych, lecz w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych)
oraz gdy osoba ta stanowi jedynie szczegół większej całości (zgromadzenia, imprezy, krajobrazy). O ile po wykorzystaniu zdjęcia do celów
informacyjnych w gazecie naruszenie powyższej zasady nie kończy się
zazwyczaj żadnym protestem, o tyle użycie zdjęcia do celów bardziej
komercyjnych, a tym bardziej reklamowych natychmiast wywołuje wysokie roszczenia finansowe. Redakcje, ufając w zapewnienia fotografów, dostarczających zdjęcia – często po prostu się narażają. Fotoreporter albo takiego zezwolenia nie ma, albo ma zgodę ustną. Ci, którzy
jej udzielili, często z upływem czasu o niej zapominają. W razie rzeczywistego naruszenia praw osoby, której wizerunek wykorzystano, roszczenia będą skierowane przeciwko wydawcy pisma.
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Autoryzacja
Można, co prawda, drukować doskonałe stenogramy rozmów, ale
wówczas otrzymamy twór kaleki ze względu na odmienność norm poprawnościowych słowa mówionego i pisanego. Będą razić: składnia,
nielogiczności, dygresyjność nadmierna lapidarność niektórych sformułowań.
Jeśli taki stenogram przystosuje się do wymagań stawianych wypowiedzi pisanej – będzie znów za gładki, zbyt potoczysty lub zbyt
retoryczny – pozbawiony elementów czysto ekspresywnych. Tak więc
idealna postacią wywiadu mogłaby być forma live – niemożliwa jednak do zrealizowania w prasie. Wywiady są zawsze opracowywane,
co sprawia że powstaje niebezpieczeństwo znacznych zmian merytorycznej zawartości wypowiedzi. Tak więc w przypadku wywiadów
prasowych, będących przytoczeniem cudzych słów w mowie niezależnej, wymagana jest na ogół tzw. autoryzacja, czyli akceptacja przez
rozmówcę opracowanej wersji jego wypowiedzi przeznaczonej do
publikacji.
Precyzyjnie reguluje te sprawy art. 14 prawa prasowego;
Art. 14.
1. Publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji
utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji.
2. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana.
3. Osoba udzielająca informacji może z ważnych powodów społecznych lub osobistych zastrzec termin i zakres jej publikowania.
4. Udzielenia informacji nie można uzależniać, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2, od sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi dziennikarskiej.
5. Dziennikarz nie może opublikować informacji, jeżeli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę służbową lub zawodową.
6. Nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji
oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby.
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Wczytajcie się w ten przepis, a wszystko powinno stać się jasne. Dziennikarz nie ma prawa odmówić, kiedy zażądasz autoryzacji tekstu.
W przypadku, gdy w tekście własnego autorstwa dosłownie cytujemy
wypowiedź naszego informatora, nie możemy odmówić tej osobie prawa do jej autoryzacji. Autoryzacja dotyczy jedynie tych wypowiedzi, które
przytaczamy dosłownie, a nie dotyczy wypowiedzi omawianych. Nie
dotyczy również, jak zauważa A. Karpowicz, reszty materiału dziennikarskiego, będącego wypowiedziami innych osób lub komentarzem
dziennikarskim. Prawo prasowe nie daje informatorowi uprawnienia
do takiej ingerencji w powstający tekst. Ponadto, gdy cytowana wypowiedź pochodzi z opublikowanego materiału, nie ma potrzeby poddawać ją autoryzacji.
Zdarza mi się czasami usłyszeć od niektórych osób publicznych żądania autoryzacji tekstów dziennikarskich powstałych na podstawie informacji zaczerpniętych od nich jako rozmówców. Czynią to niekiedy
w sposób autokratyczny: są święcie przekonani, że mogą stanowić coś
w rodzaju cenzury wycinającej z materiału prasowego jakieś niewygodne sobie fakty. Tymczasem w ustawie „Prawo Prasowe” w art. 14, podany jest warunek autoryzacji – może ona mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy dziennikarz przytacza dosłownie cytowaną wypowiedź swojego rozmówcy. Zaznaczam – dosłownie. Co to znaczy? Ano to, że informacja stanowi podstawowe tworzywo w pracy dziennikarskiej i może
być wykorzystana w prasie w różnej formie i skomentowana w sposób,
w jaki dziennikarz uzna za właściwy. Oznacza to, że udzielenia informacji przedstawicielowi redakcji nie można uzależniać od sposobu jej
przedstawienia lub wcześniejszego uzgodnienia.
Prawnicy uważają, że obowiązek autoryzacji powstaje wówczas, gdy
• po pierwsze – opublikowana ma być wypowiedź (dosłowna), a nie
jakakolwiek informacja podana dziennikarzowi przez rozmówcę,
• po drugie – gdy wypowiedź ta była cytowana dosłownie i nie była
jeszcze publikowana.
Autoryzacja ma dotyczyć samej wypowiedzi a nie sposobu jej skomentowania. I jeszcze jedno – musi mieć miejsce fakt zażądania autoryzacji, dziennikarz nie ma obowiązku informowania o takiej możliwości. Należy przy tym zrozumieć, że nie każda wypowiedź podlega autoryzacji, lecz wyłącznie wypowiedź dosłownie cytowana z wywiadów,
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rozmów lub oświadczeń. Jeśli więc np. w informacji zredagowanej na
podstawie rozmowy, powiedzmy z którymś z członków rady lekarskiej
dziennikarz przytoczy jego nie dosłowną wypowiedź, wówczas nie ma
mowy o jakiejkolwiek autoryzacji.

Sprostowania i odpowiedzi
Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika
lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie:
1) rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości
nieprawdziwej i nieścisłej,
2) rzeczową odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym.
Sprostowanie lub odpowiedź należy opublikować w:
1) dzienniku – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania lub
odpowiedzi,
2) czasopiśmie – w najbliższym lub jednym z dwóch następujących
po nim przygotowywanych do druku numerów,
3) innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku
i obrazu – w najbliższym analogicznym przekazie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi.
Sprostowanie lub odpowiedź dotyczące wiadomości lub stwierdzeń
zamieszczonych w kronice filmowej należy opublikować na koszt wydawcy kroniki filmowej w ciągu miesiąca, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym; informacja o tym powinna być podana w najbliższej kronice filmowej.
Sprostowanie lub odpowiedź należy dodatkowo opublikować w odpowiednim dzienniku, w ciągu miesiąca, na wniosek zainteresowanej
osoby, na koszt wydawcy, gdy możliwy termin opublikowania sprostowania lub odpowiedzi przekracza 6 miesięcy.
Sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane
lub przynajmniej zasygnalizowane w tym samym dziale równorzędną
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czcionką oraz pod widocznym tytułem, w pozostałych publikacjach powinno być nadane w zbliżonym czasie i w analogicznym programie.
W tekście nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi nie wolno bez
zgody wnioskodawcy dokonywać skrótów ani innych zmian, które by
osłabiały jego znaczenie lub zniekształciły intencję autora sprostowania; tekst sprostowania nie może być komentowany w tym samym numerze lub audycji; nie odnosi się to jednak do odpowiedzi; nie wyklucza to jednak prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień.
Tekst sprostowania lub odpowiedzi nie może być dłuższy od dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy;
redaktor naczelny nie może wymagać, aby sprostowanie lub odpowiedź
były krótsze niż pół strony znormalizowanego maszynopisu.

Odmowa sprostowania
Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprostowania lub
odpowiedzi, jeżeli:
1) sprostowanie lub odpowiedź nie dotyczy treści zawartych w materiale prasowym,
2) sprostowanie lub odpowiedź jest wystosowana przez osobę, której nie dotyczą fakty przytoczone w materiale – chyba, że sprostowania lub odpowiedzi, po śmierci osoby bezpośrednio zainteresowanej dokonuje osoba zainteresowana w związku ze stosunkiem
służbowym, wspólną pracą lub działalnością albo w związku pokrewieństwa lub powinowactwa,
3) sprostowanie odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej,
4) sprostowanie lub odpowiedź została nadesłana po upływie miesiąca od dnia opublikowania materiału prasowego, chyba że zainteresowana osoba nie mogła zapoznać się wcześniej z treścią publikacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania materiału prasowego,
5) sprostowanie lub odpowiedź nie została podpisana w sposób
umożliwiający redakcji identyfikację autora.
3. Odmawiając opublikowania sprostowania lub odpowiedzi redaktor naczelny jest obowiązany przekazać niezwłocznie wnioskodawcy
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pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach. Jeżeli odmowa
nastąpiła z przyczyn wymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3, należy
wskazać fragmenty, które nie nadają się do publikacji; do poprawionego w ten sposób sprostowania lub odpowiedzi termin określony w ust.
2 pkt 4 biegnie na nowo od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie
i jej przyczynach. Redakcja nie może odmówić zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli zastosowano się do jej wskazań.
4. Jeżeli zasadne sprostowanie nadesłane przez osobę zainteresowaną nie może być opublikowane z przyczyn określonych w ust. 1 i 2,
redaktor naczelny, za zgodą tej osoby, może zamieścić własne wyjaśnienie, czyniące zadość funkcji sprostowania.
5. Sprostowanie lub odpowiedź mogą być podpisane pseudonimem,
gdy podstawą sprostowania lub odpowiedzi jest zagrożenie dobra związanego z pseudonimem; nazwisko podaje się wtedy tylko do wiadomości redakcji.

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

127

Małgorzata Rol

Metody reklamy produktów leczniczych na tle ustawy
Prawo farmaceutyczne

Reklama produktów leczniczych stanowi interesujące i jakże istotne
zagadnienie prawne odgrywające w dzisiejszych czasach ważną rolę na
tle obowiązującego i ciągle rozwijającego się systemu gospodarki wolnorynkowej. Reklama stanowi pewne narzędzie wykorzystywane w zakresie konkurowania poszczególnych przedsiębiorców na rynku.
Polska w wyniku przeobrażeń ustrojowych przyjęła, podobnie jak
i większość państw, system gospodarki wolnorynkowej, której odzwierciedlenie znajduje się w najważniejszym akcie prawnym państwa czyli
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 20 Konstytucji proklamuje właśnie zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią tegoż artykułu „społeczna gospodarka rynkowa
oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, oraz
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
W systemie prawnym obowiązującym w danym kraju dochodzi do
pewnych ograniczeń w zakresie swobody działalności reklamowej. Ustawodawcy wprowadzają szereg zakazów odnośnie reklamy niektórych
grup towarów nazywanych potocznie „towarami wrażliwymi”1. Wprowadzenia pewnych ograniczeń nie należy utożsamiać z niemożnością
reklamy poszczególnych produktów. Towary te mogą być świadczone
konsumentom i mogą uczestniczyć w obrocie, jednakże ich pozycja
z punktu widzenia reklamy jest słabsza w porównaniu do innych towarów wprowadzonych na rynek. Chodzi tutaj mianowicie o alkohol, tytoń i leki.
1
Por. I. Wiszniewska „Polskie prawo reklamy” Warszawa 1998r., str. 115, por. też A. Niewęgłowski
„Ewolucja reklamy produktów leczniczych w prawie polskim”.
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Mówiąc o reklamie alkoholu i tytoniu podkreślić należy, iż wprowadzone ograniczenia w tym zakresie służą przede wszystkim ochronie zdrowia potencjalnych konsumentów. Wiadomo bowiem, że głównym celem
reklamy nie jest pełne i rzetelne przekazanie konsumentom wszystkich
informacji o produkcie, a jedynie skłonienie konsumenta do nabycia
określonego towaru. Inaczej przedstawia się sprawa w odniesieniu do
reklamy produktów leczniczych. Oczywiście produkty lecznicze same w
sobie służą ochronie zdrowia, jednakże wprowadzane ograniczenia mają
chronić potencjalnych konsumentów przed chęcią podejmowania prób
samodzielnego leczenia się, bez konsultacji z lekarzem.

Pojęcie reklamy w doktrynie
Zanim jednakże dojdzie do szczegółowego omówienia ustawy regulującej reklamę produktów leczniczych, należy skupić się na wyjaśnieniu samego pojęcia reklamy. W doktrynie panuje wiele różnorodnych
definicji pojęcia reklamy. Według definicji mieszczącej się w Słowniku
Języka Polskiego za reklamę uważa się „rozpowszechnianie informacji
o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia,
chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję; środki
(np. plakaty, napisy, ogłoszenia) służące temu celowi 2.
Według definicji E. Nowińskiej za reklamę uznaje się „świadomie
podejmowane w sferze gospodarczej działania zmierzające do promowania towarów lub usług poprzez wskazanie na ich cechy, tak aby wywołać lub wzmocnić określone potrzeby u klientów, sterując ich wyborem.”
R. Skubisz za reklamę uznaje „każdą wypowiedź która zmierza do
stymulowania zbytu lub innego korzystania z towarów (usług) osoby
reklamującej się.”
Także i ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w art.
4 pkt 6 zawiera definicję reklamy. Zgodnie z jego treścią „reklamą jest
każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form
korzystania z towarów lub usług, popierania określonych idei, albo do
osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub za inną formę wynagrodzenia.”
2

Por. Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1984r, t. 3, str. 38-39.

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

129

Małgorzata Rol

Również i w międzynarodowych aktach prawnych możemy doszukać się kilku definicji reklamy, które mają moc obowiązującą dla większości państw. Decydujące znaczenie dla ukształtowania się zasad uczciwej reklamy miał uchwalony przez Międzynarodową Izbę Handlową
w Paryżu 1973 r. Międzynarodowy Kodeks Reklamy – Międzynarodowe Reguły Postępowania w sprawie Praktyki Reklamowej Międzynarodowej Izby Handlowej. Akt ten zawiera podstawowe zasady odnoszące się do reklamy:
1. reklama powinna być dozwolona przez ustawę, zgodna z dobrymi obyczajami, uczciwa i prawdziwa;
2. wypowiedzi reklamowe powinny być oparte na podstawowej zasadzie społecznej odpowiedzialności oraz odpowiadać uznanym
w życiu gospodarczym zasadom uczciwej konkurencji;
3. wypowiedzi reklamowe nie powinny burzyć zaufania ogółu do
reklamy.
Do ujednolicenia prawa w zakresie zwalczania reklamy wprowadzającej w błąd przyczyniły się także: Dyrektywa rady nr 84/450/ EWG
z dnia 10 września 1984 r., w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd, która to w art. 2 stanowi, że „reklamą jest każda wypowiedź towarzysząca wykonywaniu działalności handlowej, produkcyjnej, rzemieślniczej albo wykonywaniu wolnego zawodu mająca na celu
zwiększenie zbytu towarów albo rozszerzenie wykonywania usługi łącznie z nieruchomościami, prawami i zobowiązaniami”. Dyrektywa ta została następnie zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej nr 97/55/EWG z dnia 6 października 1997 r., w sprawie zmiany Dyrektywy nr 84/450/EWG o reklamie wprowadzającej
w błąd celem uwzględnienia reklamy porównawczej.
Podsumowując przytoczone powyżej definicje reklamy należy stwierdzić, iż wszystkie one obowiązują w doktrynie i w pełni uwzględniają
potrzeby ciągle zmieniającego się rynku i gospodarki wolnorynkowej.
Każda bowiem z tych definicji rzetelnie i szczegółowo wyjaśnia pojęcie
reklamy.
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Reklama a pojęcia bliskoznaczne reklamie
Pozostając przy zagadnieniach związanych z wyjaśnianiem pojęcia
reklamy należy także wspomnieć o występowaniu szeregu różnych pojęć zbliżonych do reklamy, a które to pojęcia również powodują wiele
wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi tutaj o pojęcie oferty, ogłoszenia, public relations, czy sponsoringu3.
Największe jednak trudności związane są z pojęciem sponsoringu
i relacjami, jakie zachodzą pomiędzy reklamą a sponsoringiem.
Na początku wyjaśnić należy, iż nie ma definicji ustawowej sponsoringu. W powszechnym rozumieniu sponsoringiem jest „finansowanie
jakiegoś przedsięwzięcia, często w zamian za reklamowanie własnej
działalności”4.
Według L. Steckiego można wyróżnić szerszą i węższą definicję sponsoringu. W ujęciu szerszym sponsoringiem jest w zasadzie „odpłatne
przysporzenie majątkowe, wyrażające się w pieniądzach, rzeczach i usługach, dokonywane przez określony podmiot gospodarczy (sponsora)
na rzecz określonej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności
wskazanych w umowie sponsoringu, a zmierzających do utrwalenia lub
spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego
popularności w odnośnym środowisku społecznym oraz do zwiększenia jego zysków”. W ujęciu węższym sponsoringiem jest „w zasadzie
odpłatne przysporzenie majątkowe dokonywane przez sponsora na rzecz
sponsorowanego w celu podjęcia przez niego wymienionych w umowie
sponsoringu czynności, traktowane jako jeden z instrumentów nawiązywania przez tegoż sponsora kontaktów z jak najszerszymi kręgami
społecznymi”5.
Omawiając pojęcie sponsoringu należy także wspomnieć, że w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r., o radiofonii i telewizji także omówione
jest pojęcie sponsoringu. Według art. 4 ust. 7 „sponsorowaniem jest
bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie twoPor. M. Gajlewicz „Reklama i pojęcia pokrewne” PUG 1993, nr 10, poz. 6.
Piotr Białecki „Wybrane zagadnienia związane z reklamą produktów leczniczych na tle ustawy Prawo
farmaceutyczne” Prawo i Medycyna 2003, nr 13, por. też l. Stecki „Sponsoring” Toruń 1995, E. Traple
„Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania” ZNUJ, PWiOW 1993, nr 62.
5
Patrz L. Stecki „Sponsoring, op. cit.” s. 135.
3

4
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rzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów, przez osobę
nie będąca nadawcą lub producentem audycji, dla upowszechnienia,
utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, znaku towarowego
lub innego indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę”6.
Pomiędzy reklamą a sponsoringiem zachodzą następujące różnice:
1. Wypowiedź reklamowa odnosi się bezpośrednio do produktów
(usług) autora wypowiedzi, natomiast w przypadku sponsorowania wypowiedź promująca odnosi się bezpośrednio do oznaczeń
identyfikujących sponsora (nazwa, firma, znak towarowy).
2. Celem reklamy jest promocja określonego produktu (usługi),
natomiast bezpośrednim celem sponsorowania jest kształtowanie
wizerunku, dobrej sławy, opinii o sponsorze (choć oczywiście celem pośrednik sponsorowania jest także promocja towarów i usług).
3. Reklama jest wyłączną wypowiedzią reklamodawcy, natomiast w
przypadku sponsoringu mamy do czynienia z wypowiedzią sponsorowanej osoby (np. komunikat nadawcy radiowego lub telewizyjnego).

Pojęcie produktów leczniczych na tle poprzednich regulacji
prawnych i obowiązującej ustawy Prawo farmaceutyczne
Do niedawna problematyka reklamy produktów medycznych była regulowana przez ustawę z dnia 10 października 1991 r., o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. nr 105, poz. 452 ze zmianami). Uzupełnieniem tej ustawy było Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 września 1994 r., w sprawie zasad i form prowadzenia i przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i materiałach medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt (Monitor Polski nr
54, poz. 456).
Powyższe przepisy utraciły moc w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne, która w przeciwień6
M. Mozgawa „Przestępstwa i wykroczenia w zakresie reklamy” Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo
karne pod redakcją Oktawii Górniok, str. 233 i nast.
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stwie do poprzedniej regulacji w sposób rzetelny i szczegółowy normuje zasady reklamy leków w art. 52-64 w rozdziale zatytułowanym „reklama produktów leczniczych”.
Przed omówieniem przedmiotowego zagadnienia, jakim jest reklama środków leczniczych w prawie polskim, konieczne jest wyjaśnienie
samego pojęcia „produktu leczniczego”. W dawnym ustawodawstwie
figurowało pojęcie „produktów medycznych”, które w nowej ustawie
Prawo farmaceutyczne zostało zastąpione pojęciem „produkty lecznicze” Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne „za
produkt leczniczy uznano substancje lub mieszaninę substancji, przeznaczoną do zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi
lub zwierząt, lub podawaną człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy, lub w celu przywrócenia, poprawienia, lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego; pojęcie to nie obejmuje dodatków paszowych uregulowanych w odrębnych
przepisach”7.
Nowa, obowiązująca ustawa, podobnie jak poprzednia nawiązuje
w art. 2 pkt 11 i 12 do podziału leków na leki: gotowe (wytworzone
przez uprawnionych producentów) i recepturowe (przygotowane
w aptece na podstawie recepty lekarskiej).
Powyższy podział ma znaczenie z punktu wiedzenia odróżnienia leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza od tych leków, które mogą
być nabywane przez potencjalnego konsumenta bez konieczności uzyskania recepty lekarskiej. Zaznaczyć tutaj należy, iż zagadnienie to zostanie bliżej wyjaśnione w dalszej części artykułu.

Reklama produktu leczniczego
Stosownie do treści art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego „reklamą
produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu
i zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych”.
7

Por. ustawa z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 05.163.1362).
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Działalność ta obejmuje w szczególności:
• reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości,
• reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych
do wystawiania recept oraz osób prowadzących zaopatrzenie w te
produkty,
• odwiedzania osób uprawnionych do wystawiania recept i osób
prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze przez przedstawicieli handlowych i medycznych,
• dostarczanie próbek produktów leczniczych,
• sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do
wystawiania recept i osób zaopatrujących w produkty lecznicze,
• sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla
osób upoważnionych do wystawiania recept i osób zaopatrujących
w produkty lecznicze.
Zaznaczyć jednakże trzeba, że tak jak ustawa szczegółowo w art. 52
ust. 1 i 2 określa co oznacza reklama produktu leczniczego, ten sam
artykuł 52 w ust. 3 wyjaśnia, czego nie uważa się za reklamę produktu
leczniczego.
Mianowicie za reklamę produktu leczniczego nie uważa się:
1. informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych
do opakowań produktów leczniczych zgodnych z pozwoleniem na
dopuszczenie do obrotu,
2. korespondencji, której towarzyszą materiały informacyjne o charakterze niepromocyjnym niezbędne do udzielania odpowiedzi na
pytania dotyczące konkretnego produktu leczniczego, w tym zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego,
3. ogłoszeń o charakterze informacyjnym dotyczących w szczególności zmiany opakowania, ostrzeżeń o działaniach niepożądanych,
katalogów handlowych i list cenowych, pod warunkiem, że nie zawierają treści o charakterze reklamowym,
4. informacji dotyczących zdrowia lub chorób ludzi i zwierząt, pod
warunkiem, że nie odnoszą się nawet pośrednio do produktów leczniczych,
5. udostępnienie Charakterystyki Produktu Leczniczego.
Zgodnie z treścią art. 60 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez pod-
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miot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Podmiot odpowiedzialny
ustanawia w ramach swojej działalności osobę, do obowiązków której
należy między innymi informowanie o produktach leczniczych wprowadzonych do obrotu przez podmiot odpowiedzialny. Do obowiązków
podmiotu odpowiedzialnego należy zapewnienie, aby:
1. reklama była zgodna z obowiązującymi przepisami,
2. wzory reklam były przechowywane przez okres dwóch lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym reklama był rozpowszechniana,
3. decyzje podejmowane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Lekarza Weterynarii były wykonywane niezwłocznie8.
Sprawcą przestępstwa z art. 129 ust. 1 Pr. farm. może być każdy kto
nie będąc uprawnionym prowadzi reklamę produktów leczniczych.
Grozi za to kara grzywny.
Zachowanie się sprawcy przestępstwa z art. 129 ust. 2 Pr. farm. polega na prowadzeniu reklamy:
1. produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2. niezgodnie z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego, lub
3. produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty, lub
4. produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe, lub
5. produktów leczniczych wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z nazwą leku umieszczonego na wykazie leków refundowanych, lub
6. nie przechowuje wzorów reklam, lub
7. nie wykonuje niezwłocznie decyzji nakazujących zaprzestanie
ukazywania się reklamy produktu leczniczego lub nakazującej
zmieszczenie reklamy prostującej błąd9.
8
Por. ustawa z dnia 6 września 2001r., Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 04.53.533- ost. zm. Dz. U.
05.163.1362.
9
Por. art. 129 ust. 1 i 2 Pr. Farm., por. też Prawo Gospodarcze i Handlowe, Prawo Karne gospodarcze
pod redakcją Oktawii Górniok; M. Mozgawa „Przestępstwa i wykroczenia w zakresie reklamy” str. 258.
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Ustawa Prawo farmaceutyczne szczegółowo reguluje zasady reklamy produktów leczniczych.
W ramach reklamy produktów leczniczych można wyróżnić pewne obowiązki, które muszą zostać spełnione przez osobę reklamującą określony
produkt. Dopiero gdy obowiązki te zostaną wypełnione przez reklamującego, wtedy taką wypowiedź można uznać za zgodną z przepisami ustawy.
Obowiązki te można podzielić na obowiązki pozytywne (które wymagają
pewnej aktywności ze strony reklamującego) i obowiązki negatywne (które nie wymagają aktywności ze strony reklamującego produkt, a jedynie
wymagają przestrzegania pewnych ograniczeń wynikających z ustawy).
Najpierw należy jednak skupić się na obowiązkach, które są określane jako wspólne zarówno dla jednej jak i dla drugiej grupy. Muszą
one być spełnione niezależnie od charakteru reklamy:
a. Reklama produktu medycznego nie może wprowadzać w błąd
(art. 55.1 ustawy). Konsekwencją tego jest obowiązek prezentowania produktu leczniczego obiektywnie, a zwłaszcza informowania o racjonalnym zastosowaniu danego produktu.
b. Zakazana jest reklama wartościowa, związana z uzyskiwaniem
korzyści z nabycia produktu leczniczego. Art. 55.2 pkt 1 zabrania
nie tylko oferowania, ale także obiecywania korzyści, w sposób bezpośredni lub pośredni, w zamian za dostarczenie dowodów, że
doszło do nabycia produktu leczniczego. Oznacza to, że zakazane
jest promowanie korzyści, których uzyskanie jest uprzednio uzależnione od zakupu konkretnego leku. A contrario dozwolone jest
zatem wręczanie korzyści, które niezwiązane są z uprzednim zakupem leku. Przepis ten nie zabrania przyjmowania korzyści.
c. Zakazane jest reklamowanie produktów leczniczych przez osoby pełniące funkcje publiczne lub osoby posiadające wyższe wykształcenie medyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia. Dotyczy to m.in. lekarzy, naukowców, pracowników administracji państwowej.
d. Zakazana jest reklama odwołująca się do zaleceń osób, które
można określić jako specjalistów z branży medycznej lub do zaleceń osób sugerujących, że mają takie uprawnienia (art. 55.2 pkt 3).
e. Zakazana jest reklama prowadzona z udziałem dzieci lub kierowana do dzieci (art. 55.3).
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f. Zakazana jest reklama, która zawiera wskazania terapeutyczne w leczeniu wymienionych schorzeń a konkretnie:
• gruźlicy,
• chorób przenoszonych drogą płciową,
• innych poważnych chorób zakaźnych,
• nowotworów złośliwych i innych chorób nowotworowych,
• chronicznej bezsenności,
• cukrzycy i innych chorób metabolicznych.
Zakres obowiązków pozytywnych reklamującego dotyczy ogólnie
rzecz biorąc kształtu produktu i wskazań dotyczących jego właściwości.
W szczególności reklama produktu leczniczego powinna zawierać nazwę handlową i międzynarodową, skład produktu, zalecenia dotyczące
stosowania, informacje o działaniach niepożądanych. Przepisy ponadto nakazują przechowywanie przez reklamującego: wzorów reklam skierowanych do publicznej wiadomości wraz z informacją o sposobie i dacie
jej rozpowszechniania (art. 63 pkt 1), oraz prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji dotyczącej produktu leczniczego (art. 59 pkt 3).
Oprócz spełnienia powyższych obowiązków pozytywnych na reklamującym ciążą również obowiązki negatywne. Obowiązki te są uregulowane w art. 55.5 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Reklama kierowana do publicznej wiadomości nie może ponadto
zawierać treści, które:
1. Sugerują, że:
a. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia na drodze korespondencyjnej,
b. nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia,
c. nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby; zastrzeżenie nie dotyczy szczepień o których mowa w art. 57
ust. 2,
d. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym, lub
innym artykułem konsumpcyjnym,
e. skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego
wynika z jego naturalnego pochodzenia.
2. Zapewniają, że przyjmowanie leku gwarantuje właściwy skutek,
nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lep-
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szy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia
innym produktem leczniczym.
3. Mają prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby,
4. Zawierają niewłaściwe, niepokojące lub mylące określenia przedstawionych graficznie zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub
działania produktu leczniczego na ludzkie ciało lub jego części, uzasadniają stosowanie produktu leczniczego faktem dopuszczenia go do
obrotu 10.
Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia określić warunki i formy reklamy produktów leczniczych, które kierowane są do publicznej wiadomości, do osób uprawnionych do wystawiania recept i do farmaceutów, uwzględniając w szczególności:
1. niezbędne dane, jakie ma zawierać reklama,
2. sposób przekazywania reklamy,
3. dokumentację będącą podstawą do wprowadzenia na polski obszar celny próbek produktów leczniczych przeznaczonych do dostarczania w ramach reklamy.
Przechodząc do omawiania obowiązków negatywnych zaznaczyć należy, iż tutaj można wyróżnić dwie podgrupy obowiązków. Po pierwsze,
reklamujący dany produkt leczniczy nie może przypisywać mu innych
właściwości niż te, które produkt faktycznie posiada. Do drugiej grupy
obowiązków należy natomiast zadbanie przez reklamującego, aby pod
wpływem reklamy odbiorca nie chciał podjąć próby samodzielnego leczenia się z użyciem zaproponowanego mu produktu. Podkreślić należy,
że reklama nie może w szczególności sugerować, że jest możliwe zażywanie leku bez konsultacji lekarskiej (dlatego np. we wszystkich reklamach
telewizyjnych produktów leczniczych na końcu reklamy dodaje się ostrzeżenie, że „przed zażyciem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do
opakowania, lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą”), lub jego
zastosowanie umożliwia uniknięcie zabiegu chirurgicznego, czy wreszcie
uzasadnienie jego stosowania faktem dopuszcza go do obrotu.
Zupełnie inny charakter ma reklama kierowana do specjalistów.
Przy porównaniu pomiędzy reklamą kierowaną do przeciętnego adresata, a reklamą kierowaną do specjalistów wyraźnie da się zauważyć,
10
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że w przypadku reklamy skierowanej do specjalistów na osobie reklamującej produkt leczniczy ciążą przede wszystkim obowiązki pozytywne. Głównym celem ustalenia zakresu tych obowiązków jest zapewnienie przekazania odpowiednich informacji, które pozwolą lekarzom na
osobiste spostrzeżenia i sformułowanie określonej opinii na temat konkretnego leku. Reklama produktu leczniczego skierowana do specjalistów zawiera także i obowiązki negatywne.
Obowiązek taki zawarty jest w art. 58.1 ustawy Pr. farm. Artykuł ten
zabrania mianowicie nie tylko reklamy polegającej na oferowaniu lub
obiecywaniu specjalistom korzyści materialnych, ale także zabrania reklamy produktu leczniczego polegającej na ich wręczaniu. Na pierwszy
plan wysuwają się tutaj korzyści materialne (a więc wszelkiego rodzaju
podarunki czy prezenty o znacznej wartości); ponadto chodzi tu również o nagrody, wycieczki, organizowanie i finansowanie spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których „(…) przejawy gościnności wykraczają poza główny cel spotkania” (art. 58.1 ustawy).
Obowiązki pozytywne reklamującego wiążą się bezpośrednio z wymaganiami dotyczącymi określonej ilości informacji reklamy poszczególnych leków i promocji prowadzonej przy użyciu próbek. Obowiązki
te zostały szczegółowo omówione w art. 54 ustawy Pr. farm.
Reklama polegająca na bezpłatnym dostarczaniu próbek produktu
leczniczego może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do
wystawiania recept (a więc tutaj znajdujemy podmiotowe ograniczenie
tej reklamy). Osoba bezpośrednio zainteresowana dostarczeniem jej
próbek bezpłatnych (a więc np. lekarz bądź farmaceuta) po pierwsze
musi pisemnie zwrócić się do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie takiej próbki produktu leczniczego. Po drugie, osoba taka ma obowiązek kontrolować i prowadzić ewidencję dostarczanych jej próbek. Po trzecie, każda dostarczana próbka stanowi jedno
najmniejsze opakowanie produktu leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym każda dostarczana próbka powinna być opatrzona napisem „próbka bezpłatna – nie do
sprzedaży” Do każdej próbki dołączona ma być charakterystyka produktu leczniczego, a ilość próbek dostarczanych tej samej osobie nie
może przekroczyć pięciu opakowań w ciągu jednego roku. Ciekawostką jest tutaj fakt, iż w porównaniu do poprzedniej regulacji ilość pró-
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bek dostarczanych jednej osobie w ciągu roku uległa zwiększeniu
z trzech do pięciu opakowań (art. 54.1 Pr. farm.).
Reklama polegająca na dostarczaniu próbek określonego produktu
leczniczego odgrywa bardzo ważną rolę w środowiskach medycznych.
Dla lekarzy czy farmaceutów taka metoda reklamy to doskonała okazja do zapoznania się z określonym produktem leczniczym, sprawdzenia go i ukształtowania sobie o tym produkcie opinii.
Na koniec niniejszego wywodu, mówiąc o podziale reklamy produktów leczniczych na kierowaną do publicznej wiadomości i kierowaną
do specjalistów, można dokonać podziału zakazów reklamy na:
1. zakazy reklamy w ogóle – zgodnie z treścią art. 56 pkt 1 i 2 Pr.
farm. zabronione jest reklamowanie produktów leczniczych:
• niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP,
• zawierających informacje niezgodne z zatwierdzoną charakterystyką produktu
2. zakazy reklamy kierowanej do publicznej wiadomości – według
art. 57.1 pkt 1 i 2 Pr. farm. zakazana jest reklama produktów leczniczych:
• wydawanych z przepisu lekarza,
• zawierających środki odurzające lub psychotropowe,
• umieszczonych w wykazach leków refundowanych, oraz wydawanych bez przepisu lekarza, ale mających identyczną nazwę jak
leki umieszczone w tych wykazach. Spod działania zakazu wyłączono reklamę szczepień ochronnych (art. 57. 2 Pr. farm.).
Podsumowując, należy stwierdzić, iż obowiązująca ustawa Prawo
farmaceutyczne w sposób jasny, rzetelny i szczegółowy przedstawia
metody reklamy produktów leczniczych w prawie polskim. Sposób uregulowania poszczególnych obowiązków czy też zakazów, jakie nakłada
przedmiotowa ustawa na konkretne podmioty, oraz ich systematyka
świadczą o tym, że regulacja prawna zagadnienia reklamy produktów
leczniczych jest przejrzysta i precyzyjna.
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Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 13 lipca 2005 rr.. (I CK 18/05)

„W umowie między Kasą Chorych (Narodowym Funduszem Zdrowia) i świadczeniodawcą zastrzeżenie określające ilościowy limit świadczeń, dotknięte jest nieważnością w zakresie świadczeń niecierpiących
zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia, jeżeli strony umowy nie ustaliły niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających udzielenie tych świadczeń, po wyczerpaniu limitu, przez innego
świadczeniodawcę”.

Uzasadnienie
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 15 października 2003 r.
zasądził od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz powoda Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ w W. kwotę 564.940 zł
z ustawowymi odsetkami od dnia 25 marca 2003 r.
Sąd Okręgowy ustalił, że powód i poprzedniczka pozwanego Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych w dniach 8 lutego 2002 r. i 11 kwietnia 2002 r. zawarły dwie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uzupełnione następnie aneksami. Powód wykonał większą ilość świadczeń niż przewidywały umowy, ponieważ wynikało to z potrzeb pacjentów, którym należało udzielić pomocy medycznej. Pozwany odmówił zapłaty za ponadlimitowe świadczenia, nie kwestionując potrzeby ich wykonania (...).
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Sąd Okręgowy uznał, że skoro powód wykonał świadczenia, za które
domaga się wynagrodzenia, a były one uzasadnione względami zdrowotnymi, to należy mu się wynagrodzenie i dlatego uwzględnił powództwo.
Apelację pozwanego od powyższego wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wyrokiem z dnia 6 października 2004 r. Z uzasadnienia
wyroku wynika, że Sąd ten w zasadzie podzielił ustalenia faktyczne
i ocenę prawną Sądu pierwszej instancji. Nadto Sąd Apelacyjny wskazał, że zostało przyznane przez skarżącego, że wszystkie wykonane
świadczenia medyczne dotyczyły procedur ratujących zdrowie i życie.
Świadczenia te nie mogły być wykonane przez inne podmioty, zważywszy na szczególny rodzaj pacjentów powoda – dzieci, w tym noworodki
i niemowlęta.
W kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego, opartej na obu podstawach wymienionych w art. 3931 k.p.c. pozwany zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie
art. 752 i nast. k.c., błędną wykładnię art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 53 ust.
3 i ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, a także naruszenie przepisów postępowania: art. 232
i art. 233 § 1 k.p.c., które miało istotny wpływ na wynik sprawy.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Żądanie powoda obejmuje kwotowo niekwestionowane roszczenie
o wynagrodzenie za świadczenia zdrowotne, udzielone uprawnionym
z ubezpieczenia zdrowotnego ponad limity ustalone w umowach zawartych z Mazowiecką Kasą Chorych, poprzedniczką pozwanego.
Z art. 3531 k.c. wynika swoboda kształtowania przez strony stosunków
umownych. Nie jest to jednakże swoboda absolutna. W art. 3531 k.c.
określone zostały granice swobody umów. Treść lub cel umówionego
stosunku prawnego nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Nasuwa się pytanie, jak oceniać limity ilości świadczeń, określone
w umowach między kasami chorych (obecnie Narodowym Funduszem
Zdrowia) i świadczeniodawcami z punktu widzenia ograniczeń swobody umów, wynikających z art. 3531 k.c. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma
przeszkód do umownego ustalenia limitów świadczeń. W powołanym
w kasacji art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.) wskazano

142

Prawo i Medycyna 2/2006 (23, vol. 8)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. (I CK 18/05)

wręcz, że umowy między kasą chorych a świadczeniodawcami powinny
określać maksymalną kwotę zobowiązania kasy chorych wobec świadczeniodawcy. Oznacza to, że w zasadzie kasa chorych nie miała obowiązku płacić wynagrodzenia za świadczenia ponadlimitowe. Świadczeniodawca, który wyczerpał limit powinien odesłać pacjenta do innego
świadczeniodawcy, uznającego zawartą umowę z kasą chorych, z niewyczerpanym jeszcze limitem na dany rodzaj świadczeń.
Problem powstaje, gdy zachodzi potrzeba natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia albo
zdrowia. Z ustaleń faktycznych Sądu Apelacyjnego wynika, że takich
właśnie świadczeń dotyczy dochodzone przez powoda roszczenie.
Stosownie do art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.
Nr 91 z 1991 r., poz. 408 ze zm.), zakład opieki zdrowotnej ma bezwzględny obowiązek udzielenia świadczenia, jeżeli osoba zgłaszająca
się potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Z kolei art. 30 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn.
tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204 ze zm.) stanowi, że lekarz ma
obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia oraz innych przypadków nie cierpiących zwłoki. Ponieważ lekarz
bez względu na podstawy zatrudnienia, w zakresie procedur medycznych ma samodzielność – nie może się uchylić od udzielenia świadczeń
pacjentowi wymagającemu natychmiastowej pomocy.
Przepisy art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i art. 30 ustawy
o zawodzie lekarza są wprost adresowane do zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy. Wynika z nich, że udzielenie świadczenia zdrowotnego
w razie zagrożenia życia albo zdrowia jest własnym ustawowym obowiązkiem świadczeniodawcy będącego zakładem opieki zdrowotnej czy lekarzem. Wobec nałożenia obowiązku przez ustawę jako własnego obowiązku, trudno byłoby akceptować przyjętą przez Sądy obu instancji konstrukcję prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia (art. 752 k.c.). Trzeba jednakże zauważyć, że powyższe przepisy nie wyłączają obowiązków kas
chorych (Narodowego Funduszu Zdrowia) wynikających z innych ustaw,
należy brać je pod uwagę przy ocenie zakresu tych obowiązków. Z przepisów powoływanej wyżej ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
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ubezpieczeniu zdrowotnym (także ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm., niemającej w tej sprawie zastosowania ze względu na czas zdarzeń będących podstawą roszczenia powoda) wynika, że na kasach chorych (obecnie Narodowym Funduszu Zdrowia) spoczywa zasadniczy obowiązek takiej organizacji opieki zdrowotnej, aby wszystkim ubezpieczonym zapewnić odpowiedni dostęp do świadczeń zdrowotnych. Nie ma obowiązku zawierania przez kasy chorych
(obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia) umów ze wszystkimi świadczeniodawcami. W umowach mogą zostać określone limity ilościowe świadczeń. Jednakże w razie określenia limitów obowiązkiem kasy chorych
(Narodowego Funduszu Zdrowia) jest zabezpieczenie organizacyjne, aby
w sytuacjach nie cierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo
zdrowia realne było udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego.
Można by powiedzieć, że po wyczerpaniu limitu świadczeniodawca
powinien odesłać pacjenta, ale nasuwa się pytanie – dokąd? W umowie
między kasą chorych (Narodowym Funduszem Zdrowia) i świadczeniodawcą nie wystarcza ilościowe określenie limitów świadczeń, konieczna jest szczegółowa regulacja dotycząca tego, kto ma wykonywać świadczenia w przypadkach niecierpiących zwłoki, po wyczerpaniu limitów.
Niezbędne jest uregulowanie kwestii bieżącego monitoringu. Świadczeniodawca, jeżeli sam ma nie wykonywać świadczenia, powinien
w każdej chwili wiedzieć dokąd ma odesłać pacjenta.
W konkretnych umowach między powodem a Mazowiecką Kasą
Chorych ustalono ilościowe limity świadczeń, ale pominięto kwestie
świadczeń niecierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo
zdrowia pacjenta po wyczerpaniu limitu. W zarzutach kasacji dotyczących naruszenia przepisów postępowania podniesiono błąd w ustaleniach faktycznych Sądu meriti co do tego, że wszystkie ponadlimitowe
świadczenia zdrowotne udzielane przez powoda były przypadkami niecierpiącymi zwłoki, że nie mogłyby być zrealizowane przez inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych
z pozwanym, oraz że powód był jedyną placówką prowadzącą oddział
patologii noworodków i niemowląt. Powyższe zarzuty nie są usprawiedliwione. Skarżący nie wskazał, które konkretnie świadczenia zdrowotne, udzielone przez powoda, zostały błędnie przez Sąd Apelacyjny uzna-
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ne za niecierpiące zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia.
Z pewnością powód nie jest jedyną placówką w Polsce czy nawet
w Warszawie prowadzącą oddział patologii noworodka i oddział niemowląt. Okoliczność ta nie może mieć jednak decydującego znaczenia. Strony, określając w umowie ilościowy limit świadczeń, powinny
ustalić, którzy świadczeniodawcy przejmą obowiązki powoda po wyczerpaniu limitu. Nie sposób nawet wyobrazić sobie sytuacji, w której
pacjent wymagający hospitalizacji na oddziale patologii noworodka czy
na oddziale niemowlęcym, kiedy każda godzina, a nawet minuty rozstrzygnąć mogą o przeżyciu, pozostawiony jest bez pomocy z przyczyny
wyczerpania limitu i potrzeby poczynienia ustaleń, który świadczeniodawca może jeszcze w ramach swojego limitu zająć się nim.
Określenie ilościowego limitu świadczeń zdrowotnych bez ustalenia
niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych na wypadek wyczerpania
limitu stanowi nadużycie, wynikające z art. 53 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, obowiązku określenia w umowie zakresu udzielonych świadczeń i maksymalnej kwoty zobowiązania kasy
chorych wobec świadczeniodawcy. Klauzulę umowy ograniczającą się
do wskazania ilościowego limitu uznać należy za niedopuszczalną
w zakresie dotyczącym świadczeń zdrowotnych, niecierpiących zwłoki
ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia pacjenta. W tym zakresie
klauzula taka jest dotknięta nieważnością na podstawie art. 58 § 3 k.c.
W konsekwencji świadczeniodawcy przysługuje umowne wynagrodzenie także za ponadlimitowe świadczenia udzielone ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia. Zatem, zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego uznać należy za odpowiadający prawu.
Z powyższych względów na mocy art. 39312 k.p.c. Sąd Najwyższy oddalił kasację.
Prof.dr hab. Mirosław Nesterowicz
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Glosa
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię, budzącą od lat spory pomiędzy
zakładami opieki zdrowotnej a Kasami Chorych (Narodowym Funduszem Zdrowia), zapłaty za pozaumowne i ponadlimitowe świadczenia
zdrowotne1. Czasami strony dochodziły do porozumienia w drodze
negocjacji i wzajemnych ustępstw, zwłaszcza gdy kwota była niewielka
lub można ją było zmieścić w kwocie maksymalnej ustalonej w umowie,
a przekroczono tylko limity niektórych świadczeń2, czasami zaś umowa
była bardziej elastyczna i pozwalała na odchylenia (np. w niektórych
umowach od 2 do 10% w zależności od rodzaju świadczeń) od określonej przez strony liczby świadczeń przypadających na dany okres. Często jednak sprawy trafiały do sądów.
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w glosowanej sprawie nie oznacza, że została ustalona jakaś linia orzecznictwa, zwłaszcza że wyrok
zapadł w zwykłym składzie, a jak dotąd liczne orzeczenia Sądu Najwyższego prezentowały stanowiska odmienne3.
Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że zakłady opieki zdrowotnej
nie mogą uniknąć dokonywania na rzecz pacjentów świadczeń pozaumownych i ponadlimitowych z uwagi na nałożone na nie obowiązki
ustawowe, na co wskazuje Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku. Art.
7 ustawy z 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,
poz. 408 z późn. zm.) przewiduje, że: „... żadne okoliczności nie mogą
stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego,
jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu opieki zdrowotnej potrzebuje
natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na
zagrożenie życia lub zdrowia”, a art. 30 ustawy z 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Jedn. tekst z 2002 r., Nr 21, poz.
204 z późn. zm.), że: „Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekar1
Coraz częstsze są także procesy pomiędzy pacjentami a Funduszem, gdy Fundusz odmawia pokrycia
kosztów badań diagnostycznych lub leczenia – zob. choćby sprawę przedstawioną przez D. Frey, Bezpłatne
leczenie za pieniądze, „Rz”. Prawo, z 1 IV 2006 r.
2
SN w wyroku z 13 IV 2005 r. (I CK 691/04) orzekł, że przekroczenie liczby świadczeń udzielanych w
poszczególnych oddziałach tego samego szpitala nie zwalnia Funduszu od zapłaty do wysokości maksymalnej ustalonej w umowie.
3
Zob. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność NFZ za pozaumowne (ponadlimitowe) świadczenia zdrowotne, PiP 2/2006, s. 3 i n.; B. Janiszewska, Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
Prawo i Medycyna 1/2006, s. 40 i n.
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skiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała
lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych nagłych przypadkach nie
cierpiących zwłoki”. Odmowa udzielenia pomocy może prowadzić do
odpowiedzialności cywilnej zakładu i lekarza oraz odpowiedzialności
karnej lekarza.
Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego można podzielić na
dwie grupy: jedna, w której SN oddalał powództwa zakładów opieki
zdrowotnej (głównie szpitali), stojąc na gruncie treści i zakresu umowy; druga, w której zasądzał powództwa uznając, że do umowy wchodzą także przytoczone wyżej obowiązki ustawowe4. Mimo rozbieżności
poglądów wydaje się, że przeważa stanowisko o odpowiedzialności
Narodowego Funduszu Zdrowia.
W pierwszej grupie wymienić trzeba zwłaszcza wyrok z 17 IX 2004 r.
(V CK 58/04), w którym SN powiedział, że: „Warunki umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranej między Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcą są dla stron wiążące”. Podobnie
orzekł SN w wyroku z 21 XII 2004 r. (I CK 320/04) stwierdzając, że:
„zamknięta pula pieniędzy określona przez ustawodawcę wysokością
składki wyznacza poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Ta świadomość
musi dotrzeć do społeczeństwa. Żaden podmiot działający w sferze
ochrony zdrowia nie może wykraczać poza środki przyznane na ten cel”.
Oddalając kasację (żądanie zapłaty Centrum Zdrowia Dziecka o kwotę ponadmilionową powołał się na dyscyplinę finansową, obowiązującą
Fundusz. Przyjął, że podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest
wyłącznie cywilnoprawna umowa o ich udzielenia5.
W drugiej grupie wskazać można na orzecz. SN z 5 VIII 2004 r. (III
CK 365/03), które głosi: „W razie poniesienia kosztów wynikających z
udzielenia ubezpieczonym świadczeń, do których na podstawie przepisów ustaw zobowiązane były zakłady opieki zdrowotnej lub personel
medyczny, Kasy Chorych miały obowiązek zwrotu ich równowartości,
niezależnie od zakresu określonego w umowie”; i orzecz. SN z 15 XII
2004 r. (IV CK 361/04): „Zakres zobowiązania Kasy Chorych (Naro4
Omówienie orzecznictwa SN – zob. Z. Strus, Odpowiedzialność cywilna Narodowego Funduszu Zdrowia (d. Kas Chorych), referat na konferencję sędziów SN, czerwiec 2005, niepubl.
5
Zob. I. Lewandowska, Leczenie tylko w granicach środków, „Rz”. Prawo, z 3 I 2005 r.
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dowego Funduszu Zdrowia) wobec świadczeniodawcy określa umowa
oraz przepisy ustaw „nakładających na zakłady opieki zdrowotnej i lekarzy udzielanie pomocy zdrowotnej”.
Glosowany wyrok jest wyrazem kompromisu, umowa nie może decydować o wszystkim, skoro na zakładach opieki zdrowotnej ciąży obowiązek z art. 7 ustawy o z.o.z. SN położył nacisk na obowiązki organizacyjne
Narodowego Funduszu Zdrowia polegające na określeniu dokąd zakład
ma odesłać pacjenta (oczywiście jeśli z uwagi na stan zdrowia pacjenta
jest to możliwe) w razie przekroczenia limitu świadczeń. W przeciwnym
razie, jak w danej sprawie, postanowienia określające limit świadczeń są
nieważne w zakresie świadczeń niecierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W to miejsce wejdą postanowienia ustawy
zobowiązujące Fundusz do zapłacenia za świadczenia zdrowotne udzielone przez zakład opieki zdrowotnej.
Warto tu przytoczyć wyrok z 9 II 2005 r. (III CK 345/04), w którym
Sąd Najwyższy orzekł, że: „Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych realizuje Narodowy Fundusz Zdrowia i on określa zasady dostępności do świadczeń zdrowotnych, natomiast zakłady opieki zdrowotnej
są tylko podmiotami, przy pomocy których oddziały NFZ wypełniają
nałożone na nich obowiązki ustawowe”. Wydaje się, że obecny wyrok
Sądu Najwyższego jest konkretyzacją tego stanowiska.
2. Sąd Najwyższy orzekał na podstawie ustawy z 6 II 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn.
zm.). Od tego czasu zmienił się stan prawny. Najpierw ustawę o p.u.z.
zastąpiła ustawa z 23 I 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391), a po jej
druzgocącej krytyce przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 7 I 2004 r., K
14/13) uchwalona została nowa ustawa z 27 VIII 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210,
poz. 2135). Ta ustawa stara się rozwiązać sprawę świadczeń pozaumownych i ponadnormatywnych wprowadzając przepis regulujący stan nagły6. Art. 19 ustawy stanowi, że: „1. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcom niezwłocznie. 2. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane
6
Stan nagły jest definiowany przez odesłanie do art. 13 pkt 1 ustawy z 25 VII 2001 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207 z późn. zm.).
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przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (to samo powinno dotyczyć m.zd. świadczeniodawcy, który zawarł umowę, ale limity świadczeń kontraktowych już się
wyczerpały – przyp. M.N.), świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie”.
Świadczeniodawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie, które
„uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych
świadczeń opieki zdrowotnej” (art. 19 ust. 4).
Uregulowanie to z pewnością stwarzać będzie trudności i spory ze
względu na pojęcia trudno definiowalne: „świadczenia w niezbędnym
zakresie”, „wyłącznie uzasadnione koszty”. Lepiej byłoby, aby pacjenci
byli leczeni tak samo, niezależnie czy przyjęci zostali do szpitala w ramach umowy, czy w stanie nagłym.
Nie ma jasności czy stan nagły dotyczy tylko osób ubezpieczonych, czy
także innych nieubezpieczonych, bezdomnych, którym zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia pomocy z uwagi na obowiązek z art.
7 ustawy o z.o.z. Prawdopodobnie Fundusz będzie stał na stanowisku, że
płaci tylko za świadczenia udzielone osobom ubezpieczonym. Za bezdomnych powinna zapłacić gmina, a inni nieubezpieczeni powinni płacić sami.
Gmina, zwłaszcza biedniejsza, nie zawsze jednak będzie chciała pokryć
koszty leczenia, takiego bezwzględnego obowiązku nie ma. Ustawa z 12
III 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) przewiduje, że
„osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek
celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne” (art. 39 ust. 3). Tylko „za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności ośrodek pomocy społecznej opłaca
składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia”.
Skutkiem takiej regulacji w wielu przypadkach koszty leczenia bezdomnych i osób biedniejszych nieubezpieczonych ponosić będą samodzielne i będące na własnym rozrachunku zakłady opieki zdrowotnej.
Jest więc gorzej niż w niektórych innych krajach, gdzie osoby takie są
leczone w szpitalach prywatnych, nie prowadzonych dla zysku (Non-Profit) przez gminę, organizacje charytatywne, kościoły, działające często w
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formie fundacji i uzyskujące fundusze z różnych źródeł; albo w szpitalach publicznych, należących do Państwa, utrzymujących się z funduszy
publicznych. Pacjenci płacą tam całość lub część kosztów leczenia7.
Jeśli więc zakład opieki zdrowotnej na skutek obowiązku ustawowego z art. 7 ustawy o z.o.z. będzie sam musiał ponieść koszty leczenia,
oznaczać to będzie, że ustawodawca nałożył nań obowiązek świadczeń
nie zapewniając źródła finansowania (co zdarza się zresztą w Polsce
nie pierwszy raz, wystarczy wskazać słynną „ustawę 203”).

7
Np. w USA Charitable Hospitals, Voluntary Hospitals – zob. M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA,
wyd. TNOiK, Toruń 1999, s. 150.
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