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Paweł Łuków

Rola światopoglądów w tworzeniu prawa medycznego

We współczesnej kulturze moralnej i politycznej rozpowszechnione 
jest przekonanie, że państwo ponosi współodpowiedzialność za zdro-
wie obywateli i wobec tego za pomocą swoich agend, praw i porząd-
ków jest zobowiązane do zapewnienia warunków, które sprzyjają ich 
zdrowiu. Przekonanie to bywa wyrażane rozmaicie. Bodaj najczęściej 
głoszona jest teza, że obywatelom przysługuje prawo do opieki zdro-
wotnej; w dokumentach międzynarodowych pojawia się też pojęcie 
prawa do zdrowia. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uzna-
je, że „Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego 
zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodzinie włączając w to wyżywienie, 
odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i niezbędne świadczenia socjalne” 
(art. 25, 1). Art. 12, 1 ratyfi kowanego przez Polskę Międzynarodowego 
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych głosi: „Pań-
stwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania 
z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fi zycznego i psy-
chicznego.” Prawo do zdrowia obejmuje wiele czynników, jak warunki 
środowiska i dostęp do opieki zdrowotnej. Składają się na nie zarów-
no uprawnienia jak i wolności. Uprawnienia dotyczą między innymi 
środków i dostępnej, wysokiej jakości, wolnej od dyskryminacji opieki 
zdrowotnej, natomiast wolność – braku przymusu korzystania z udo-
stępnionych środków i świadczeń.1

Choć idea prawa do zdrowia może budzić teoretyczne wątpliwości 
i rodzić praktyczne trudności dotyczące zakresu i natury tego, co należ-
ne obywatelom jako przedmiot zasadnego roszczenia, to poza sporem 
jest to, że prawo do zdrowia rodzi powinności, które spoczywają na pań-
stwie, których realizacja wymaga odpowiedniej legislacji.  Niezależnie 

1 WHO, The Right to Health, Fact Sheet No. 31, Offi ce of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR), http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf [25.01.2011]
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więc od sporów o zakres prawa do zdrowia, obowiązkiem państwa, któ-
re (w konstytucji lub ratyfi kowanych konwencjach lub innych aktach 
prawa międzynarodowego) uprawnienie to rozpoznaje, jest regulacja 
prawna dotycząca medycyny.2

Powyższa argumentacja nie rodzi trudności dopóki nie zważyć, że 
działania medyczne angażują najbardziej podstawowe przekonania 
moralne. Niejednokrotnie dotyczą one kwestii, które z samej swej natu-
ry nie mogą być przedmiotem (prawie) powszechnej zgody, ponieważ 
blisko wiążą się z przekonaniami o tym, co nadaje specyfi czną wartość 
jednostkowemu ludzkiemu życiu, o celach wartych osiągania, a tak-
że o sposobach rozumienia własnego losu. Przekonania tego rodzaju 
w sposób zasadniczy wpływają na tożsamość jednostek i zazwyczaj tyl-
ko z wielkim trudem poddają się zmianom. Problemy, których musi do-
tyczyć legislacja z zakresu prawa medycznego, dotyczą natomiast mię-
dzy innymi początków i końca ludzkiego życia. Należą do nich sprawy 
takie jak prawna regulacja przerywania ciąży, zaawansowanych metod 
leczenia niepłodności, dobrowolnej eutanazji i pomocy lekarza w sa-
mobójstwie osób nieuleczalnie chorych i cierpiących ponad ich siły. 
Wydaje się zatem, że w obliczu zasadniczej rozbieżności opinii w tych 
kwestiach niemożliwe jest spełnienie wymogu legislacji medycznej 
w zakresie, w jakim dotyczy ona tych kontrowersyjnych kwestii, bez 
zignorowania zdania części obywateli. 

Jak pokazały niedawne spory o prawną regulację leczenia niepłod-
ności i dawniejsze polemiki o prawną dopuszczalność przerywania cią-
ży, typowe podejście do tych zagadnień w polskiej kulturze politycznej 
polega na podejmowaniu prób forsowania własnych zapatrywań świa-
topoglądowych w taki sposób, aby uzyskały sankcję prawną.3 Spór po-
lega głównie na prezentowaniu własnego stanowiska jako słusznego 
i nieodpuszczającego ustępstw na rzecz innych. Głosy odwołujące się 

2 Na podstawowym poziomie legislacyjnym w Polsce idea ta znajduje wyraz w art. 68 ust. 1Konstytu-
cji: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.”; Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

3 Wyraźnie taki charakter ma też orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (sygn. 
K. 26/96), w którym ochronę „życia ludzkiego od początków jego powstania” wywodzi się – w sposób dys-
kusyjny – z prawa do życia ludzi tworzących wspólnotę państwową, a to z zasady demokratycznego państwa 
prawnego. Por. np. zdanie odrębne sędziego TK W. Sokolewicza do tego orzeczenia, a także sędziego TK 
Z. Czeszejko-Sochackiego.
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do tolerancji lub pluralizmu w społeczeństwie demokratycznym opiera-
ją się natomiast na idei poszukiwania kompromisu, który pozwoliłby na 
jak największą reprezentację jak najszerszego spektrum światopoglą-
dów. Idea ta często znajduje wyraz na przykład w komentarzach o obo-
wiązującej ustawie o przerywaniu ciąży.4 Ale i ona bywa kwestionowa-
na przez zwolenników restrykcyjnego ustawodawstwa w tej sprawie 
jako zachęta do zdrady jedynej i nienaruszalnej prawdy moralnej.

Już ta pobieżna charakterystyka sporów o regulacje prawne dotyczą-
ce początków życia ludzkiego (a nie jest to specyfi ka polska, o czym 
świadczą chociażby głośne przed laty gwałtowne wydarzenia w Stanach 
Zjednoczonych5) pokazuje, że zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy 
prawnej dopuszczalności przerywania ciąży czy leczenia niepłodności, 
a także obrońcy tzw. kompromisów, w większości polegają na idei re-
prezentacji światopoglądów w kształtowaniu prawa medycznego. Łą-
czy ich, jak się wydaje, idea demokracji jako procedury konkurowania 
o wpływy (w duchu J. Schumpetera) lub pojęcie prawa jako wyrazu 
„woli ludu” (na wzór J.J. Rousseau). Główna różnica między nimi do-
tyczy wielkości ustępstw, na jakie pozwalają ich zdaniem ich świato-
poglądy. Poniżej będę przekonywał, że poleganie na tej idei reprezen-
tacji światopoglądów powoduje (obok zapewne innych czynników), iż 
dyskusje o regulacji kontrowersyjnych kwestii w prawie medycznym 
są beznadziejnie bezproduktywne. Dopóki tworzenie prawa dotyczą-
cego tych spraw – od czego pluralistycznym demokracjom opartym na 
rządach prawa uchylić się nie wolno – będzie się pojmować za pomo-
cą idei reprezentacji światopoglądów, dopóty rezultaty takiej legislacji 
będą postrzegane jako w najlepszym razie niewygodny kompromis lub 
zdrada prawdy moralnej, a w najgorszym – jako ideologiczne zwycię-
stwo któregoś światopoglądu.

Pytanie, które chcę zadać, jest następujące: Jakie zaplecze aksjolo-
giczne winny mieć ustawy regulujące kontrowersyjne kwestie z zakre-
su medycyny? Drogą do odpowiedzi na nie będzie próba określenia 

4 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78).

5 Klimat społeczny i wydarzenia takie jak zabójstwa lekarzy klinik, w których przerywano ciąże i podkła-
danie w nich bomb opisuje F. D. Ginsburg, Contested Lives: The Abortion Debate in an American Community, 
Berkeley, University of California Press 1998.
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kogo powinni reprezentować członkowie ciał ustawodawczych. W du-
chu fi lozofi i Rawlsa, lecz nie siląc się na jej egzegezę, ani na wierność 
wszystkim jej tezom, będę twierdził, że w pluralistycznym społeczeń-
stwie demokratycznym zadaniem członków legislatywy nie jest repre-
zentowanie światopoglądów, rozumianych jako poglądy instytucji, któ-
re je tworzą lub reprezentują czy też jako poglądy grup religijnych lub 
własne zapatrywania osób zasiadających w legislatywie. Demokratycz-
na reprezentacja obywateli nie jest tożsama z reprezentacją światopo-
glądów. Światopoglądy są jedynie źródłem względów czy racji, które 
mogą wpływać na kształt prawa dotyczącego tych kontrowersyjnych 
kwestii, zaś zaplecze aksjologiczne stanowią – co nie jest niespodzian-
ką – wartości i ideały, dzięki którym możliwe jest pluralistyczne społe-
czeństwo demokratyczne. Życie w pluralistycznych demokracjach wy-
maga przywiązania do pewnych ideałów, umiejętności rozgraniczania 
tego, co polityczne od tego, co ideologiczne oraz postępowania zgod-
nie z obydwoma. Odpowiedź zatem na postawione wyżej pytanie bę-
dzie z konieczności angażowała zagadnienia dotyczące tego, czym jest 
i czego można oczekiwać od demokracji. Z tego też powodu badanie 
sporów o prawną regulację przerywania ciąży, leczenia niepłodności 
czy opieki nad umierającymi może stanowić wygodny test wyobrażeń 
o demokracji, z jakich korzystają uczestnicy tych polemik.

Prezentowane stanowisko jest ograniczone. Po pierwsze, dotyczy 
ono wąskiej kwestii normatywnej, jaką jest zagadnienie względów 
czy racji oraz celów, jakie winny przyświecać członkom legislatywy. 
Nie jest to zatem całościowa normatywna koncepcja życia publiczne-
go w demokracji, a tylko propozycja rozumienia pewnej jego części. 
Po drugie, propozycja ta nie stosuje się do wszystkich kwestii moral-
nych, jakie mogą podlegać legislacji, ale tylko tych, które wyróżnia 
nieusuwalna kontrowersyjność. Są to kwestie, w odniesieniu do któ-
rych nie można liczyć na wypracowanie w dającej się przewidzieć 
przyszłości społecznie podzielanej opinii. Zagadnienia takie to prawna 
regulacja przerywania ciąży, leczenia niepłodności, dobrowolnej euta-
nazji i pomocy lekarza w samobójstwie. Na nich też skoncentruje się 
poniższa argumentacja. Po trzecie, stanowisko to odwołuje się tylko 
do wybranych wartości i ideałów demokracji, jakimi są równość i wol-
ność w realizowaniu wyobrażeń jednostek o udanym życiu. I tylko do 
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tych dwóch wartości zostanie odniesiona idea reprezentacji światopo-
glądów w tworzeniu prawa dotyczącego zagadnień nieusuwalnie kon-
trowersyjnych. W konsekwencji proponowane tutaj podejście wymaga 
uzupełnienia o analizę roli innych ideałów i wartości demokratycznych 
w legislacji kontrowersyjnych zagadnień moralnych.

Zapatrywania na początki i koniec ludzkiego życia są (praktycznie 
rzecz biorąc) nieusuwalnie kontrowersyjne, tj. nie można mieć nadziei 
na rychłe wypracowanie stanowiska, które byłoby podzielane przez 
(prawie) wszystkich. Specyfi ka pluralistycznych społeczeństw demo-
kratycznych nie tylko nie daje podstaw do oczekiwania wypracowania 
podzielanego poglądu w dającej się przewidzieć przyszłości, ale wręcz 
każe przewidywać pogłębianie się rozbieżności. Opinie o tych spra-
wach są kontrowersyjne, ponieważ nie można ich rozstrzygać nauko-
wo. Poglądy o początkach i końcu życia człowieka są uwarunkowane 
aksjologicznie i zwykle opierają się na ogólnych przekonaniach o war-
tości ludzkiego życia i miejsca jednostki w świecie. Zapatrywania te 
składają się na światopoglądy (wśród których prominentne miejsce zaj-
mują światopoglądy religijne), czyli zestawy podstawowych przekonań 
i założeń faktycznych, poznawczych i aksjologicznych, pozwalających 
opisywać, rozumieć i oceniać świat naturalny i społeczny. Światopoglą-
dy zwykle dysponują własnymi zestawami pojęć, rygorów epistemicz-
nych i ogólnych tez normatywnych, które są dla jednostek (a czasem 
i dla całych grup lub wspólnot) źródłem poczucia sensu ich życia.

Nie można też oczekiwać rozstrzygnięcia takich sporów na drodze 
mechanizmów społecznych. Po pierwsze, identyfi kacja ze świato-
poglądami bywa tak silna, że dla wielu osób jest niewyobrażalne, by 
mogły one zmienić swoje zapatrywania na tak fundamentalne sprawy 
jak początki i koniec ludzkiego życia. Zmianę światopoglądu można 
odbierać jako porażkę, co jest szczególnie widoczne w przekonaniach 
religijnych, które w tradycji Zachodu często są traktowane jak nie-
podważalne prawdy. Osoby religijne dysponują zasobami pojęciowy-
mi, które ich zdaniem pozbawiają je możliwości zamiany poglądu na 
kontrowersyjne kwestie początków i końca ludzkiego życia. Po drugie, 
właściwa pluralistycznym społeczeństwom demokratycznym swoboda 
kształtowania poglądów i dostęp do najrozmaitszych idei (a warto tu 
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też  wspomnieć o rozwoju technologii informacyjnych utrudniających 
kontrolę przepływu opinii i wiadomości) każe oczekiwać, że opinie 
w tych kontrowersyjnych kwestiach będą w coraz większym stopniu 
kształtowane przez jednostki samodzielnie lub w ramach wspólnot, 
z którymi się utożsamiają. Kontrowersyjność omawianych zagadnień 
sugeruje raczej utrwalanie stanowisk tradycjonalistycznych i powsta-
wanie coraz to nowych idei, a przez to pogłębianie się różnic między 
poglądami oraz wzrost liczby opinii. Najmniej prawdopodobne wydaje 
się natomiast ujednolicanie stanowisk.

Nieusuwalna w społeczeństwie pluralistycznym kontrowersyjność 
kwestii początków i końca życia ludzkiego, a zatem ich nierozstrzy-
galność na arenie publicznej oraz konieczność tworzenia prawa me-
dycznego, rodzi zasadniczą trudność odnośnie do treści regulacji, które 
dotyczą tych zagadnień. Jak regulować sfery aktywności, których ogląd 
jest uwarunkowany aksjologicznie i opiera się na światopoglądzie bę-
dącym zasobnikiem idei porządkujących myślenie i wpływających na 
tożsamość jednostek? Jeśli światopoglądy mają tak zasadnicze znacze-
nie dla jednostek i wspólnot, a pluralistyczne społeczeństwa demokra-
tyczne nie dają wielkich szans na uzyskanie podzielanych ocen działań 
medycznych dotyczących początków i końca ludzkiego życia, to legis-
lacja medyczna w tym zakresie wydaje się niemożliwa. Nie wiadomo, 
na czym opierać decyzje o konkretnych rozwiązaniach prawnych doty-
czących początków i końca ludzkiego życia.

Bodaj najbardziej intuicyjnym sposobem rozwiązania powyższego 
problemu wydaje się czerpanie ze światopoglądów funkcjonujących 
w społeczeństwie w celu wypracowania kompromisowej legislacji. 
W koncepcji rozumu publicznego J. Rawls traktuje światopoglądy (rea-
sonable comprehensive doctrines) jako podstawę dla częściowego kon-
sensu (overlapping consensus), który ustanawia porządek sprawied-
liwości w społeczeństwie liberalnym opartym na ideałach równości 
i wolności.6 Rozsądne światopoglądy stanowią zarówno alternatyw-
ne formy wyrażania tych liberalnych ideałów, jak i rezerwuary racji 
i argumentów, które można przytaczać w obronie tych ideałów oraz 
proponowanych rozwiązań, np. legislacyjnych. Nie wydaje się jednak, 

6 J. Rawls, Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, wstęp Cz. Porębski, Warszawa, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, 1998.
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by było to wystarczające rozwiązanie problemu legislacji związanej 
z początkami i końcem ludzkiego życia. Po pierwsze, światopoglądy 
uznawane przez Rawlsa za biorące udział w rozumie publicznym są 
rozsądne (reasonable), co oznacza między innymi, że nie odrzucają one 
ideałów wolności i równości, a więc jest w nie „wbudowana” lojalność 
wobec pewnej kultury politycznej. Na podstawie tych ideałów oczywi-
ste jest, że legislacja powinna pozostawiać obywatelom możliwie naj-
więcej swobody w postępowaniu zgodnie ze swymi zapatrywaniami 
światopoglądowymi, o ile postępowanie to nie narusza praw i wolności 
pozostałych obywateli. To zatem, jaka będzie właściwa legislacja zwią-
zana z początkami i końcem ludzkiego życia, może zostać przesądzone 
z góry tak, jak z góry zostało przesądzone, że tylko reprezentanci pew-
nych światopoglądów mogą uczestniczyć w dążeniu do częściowego 
konsensu. Stanowisko Rawlsa zakłada to, co jest problematyczne, tj. 
że pewien zestaw zapatrywań jest wspólny wszystkim światopoglądom 
biorącym udział w tworzeniu prawa. Są to takie poglądy, które kwestie 
początków i końca ludzkiego życia pozostawiają w gestii indywidual-
nych poglądów moralnych.

Rozwiązanie to nie musi jednak być jedyne. Przywiązanie do idea-
łów liberalnych może mieć charakter warunkowy czy ograniczony. Jed-
nostki ceniące równość i wolność mogą być gotowe czynić tak tylko 
pod warunkiem, że poszanowanie wolności i równości nie wiąże się 
np. z niszczeniem życia ludzkiego na dowolnym etapie jego rozwoju 
biologicznego. Z tej perspektywy Rawlsowskie ujęcie pozostawia dwie 
możliwości: albo uznać, że światopoglądy o takim ograniczonym przy-
wiązaniu do równości i wolności nie są rozsądne, a wobec tego w ogóle 
nie mogą stanowić podstawy dla legislacji w społeczeństwie dobrze 
uporządkowanym, albo że poszanowanie dla wolności i równości na-
leży równoważyć z innymi wartościami, jak np. należny szacunek dla 
ludzkiego życia, uporządkowana reprodukcja społeczeństwa obejmują-
ca istnienie jakiejś formy rodziny czy równość kobiet jako obywateli.

Pierwsza możliwość zakłada z góry to, co jest przedmiotem kontro-
wersji, a wobec tego przynajmniej na pierwszy rzut oka nie rozwiązuje 
problemu. Druga opcja (wybierana przez samego Rawlsa) wydaje się 
nie zakładać podzielanego światopoglądu wszystkich obywateli, a za-
razem daje szanse na pozostawienie jednostkom swobody  działania 
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zgodnie ze swoimi najgłębszymi przekonaniami moralnymi. Tak właś-
nie postępuje Rawls, który opowiada się za przyznaniem kobietom 
ograniczonego prawa do usunięcia ciąży w pierwszym trymestrze ciąży. 
Rawls przekonuje, że na tak wczesnym etapie rozwoju ciąży priorytet 
zdobywa polityczna wartość równości kobiet.7 Jasne jest jednak, że jest 
to jedna z możliwych wersji równoważenia wartości. Dla zwolenników 
ograniczonego przywiązania do ideałów równości i wolności rozwiąza-
nie takie może być nie do przyjęcia. Mogą oni twierdzić, że są liberalni 
i chcą pozostać liberalni, ale nie aż tak liberalni. Życie, mogą przeko-
nywać, nie podlega ważeniu względem równości i wolności, ponieważ 
w ramach ich rozsądnego światopoglądu życie biologiczne człowieka 
na każdym etapie jest święte i podlega bezwarunkowej ochronie. Za nie-
dopuszczalne mogą zatem uznać wszelkie regulacje prawne, które dają 
jednostkom swobodę decydowania o życiu jakiejkolwiek biologicznej 
formy ludzkiego organizmu.

Cechą charakterystyczną podejścia Rawsla – i jak się zdaje więk-
szości stanowisk w sporze o zasady regulacji prawnych dotyczących 
początków i końca ludzkiego życia – jest widzenie światopoglądów 
w roli bazy, z której wyrastają porządki polityczne, a także decyzje le-
gislacyjne. Jednostki, w roli szeregowych obywateli lub członków ciała 
ustawodawczego, akceptują rozwiązania prawne w zależności od tego, 
czy w swoich światopoglądach znajdują dla nich uzasadnienia. Prawo 
powinno zatem wyrażać idee należące do światopoglądów. Rolą człon-
ka ciała ustawodawczego jest reprezentowanie systemów zapatrywań 
(w tym poglądów religijnych). Ta idea reprezentacji światopoglądów 
nie jest tożsama z ideą przedstawicielstwa demokratycznego (choć wy-
daje się, że potocznie idee te bywają utożsamiane), które odnosi się 
do względnie prostego konceptu proceduralnego. Reprezentacja świa-
topoglądów dotyczy normatywnej tezy, zgodnie z którą przekonania 
(preferencje) obywateli powinny przekładać się czy ujawniać w roz-
wiązaniach legislacyjnych.

Przynajmniej na pierwszy rzut oka to podejście do decyzji legisla-
cyjnych wydaje się godne wyboru, gdyż traktuje światopoglądy nie tyl-
ko jako pożądane źródła idei, które można wykorzystać w tworzeniu 

7 Tamże, s. 332/333
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prawa, ale też jako zasobnik motywacji w podejmowaniu decyzji legis-
lacyjnych i w przestrzeganiu tworzonego w ten sposób prawa. Dzięki 
temu, sugeruje idea reprezentacji, obywatele mogą się utożsamiać ze 
swoim otoczeniem prawnym.

Nietrudno jednak zauważyć, że idea reprezentowania światopoglą-
dów to jednocześnie źródło problemów ze znalezieniem rozwiązań le-
gislacyjnych, które byłyby do przyjęcia8 dla zwolenników przynajmniej 
niektórych światopoglądów, a zwłaszcza tych, które jak np. religie ob-
jawione, korzystają z niepodważalnych czy nieomylnych ich zdaniem 
źródeł przekonań. Wyznawcy takich religii w sposób paradygmatycz-
ny reprezentują ograniczone przywiązanie do równości i wolności. Dla 
nich nie ma miejsca na ustępstwo w reprezentowaniu tego, co uznają 
za niepodważalną prawdę, a zgoda na mniej niż to, czego ich wierzenia 
wymagają, oznacza wyrzeczenie się własnej tożsamości. Ponadto, sko-
ro pluralistyczne społeczeństwo demokratyczne sprzyja utrwalaniu się 
stanowisk tradycjonalistycznych (jak religie objawione) lub powstawa-
niu nowych światopoglądów (religijnych bądź świeckich), nie można 
liczyć na wypracowanie podzielanego stanowiska światopoglądowego, 
które dostarczyłoby podstaw dla legislacji.

Tak postawiony problem wydaje się nie dopuszczać możliwości 
tworzenia prawa dotyczącego początków i końca ludzkiego życia, któ-
re byłoby przedmiotem społecznej zgody. Tę możliwość blokuje sama 
idea reprezentowania światopoglądów! Co więcej, idea ta, w sytuacji 
gdyby miała się urzeczywistniać w rezultatach głosowań członków le-
gislatywy, prowadzi do postrzegania prawa jako modus vivendi czy wy-
padkowej sił światopoglądowych, a nie racjonalnie uzasadnionej normy 
kształtującej życie społeczne. Uzasadniony wydaje się zatem scepty-
cyzm wobec idei reprezentacji światopoglądów. Pogłębia go zwróce-
nie uwagi na oczywisty fakt, że światopoglądy nie istnieją samodziel-
nie, ale zawsze należą do konkretnych osób. Nie ma wobec tego zbyt 
mocnych powodów, by sądzić, że wszyscy członkowie  danej grupy 

8 Oddzielny (motywowany analizą twierdzenia Arrowa) problem zgłaszany pod adresem schumpete-
rowskich ujęć demokracji to zasadność interpretacji rezultatu demokratycznego głosowania jako reprezentacji 
„woli ludu”; W. H. Riker, Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and 
the Theory of Social Choice, San Francisco, W. H. Freeman and Co 1982; zob. też K. Arrow, „A Diffi culty in the 
Concept of Social Welfare,” The Journal of Political Economy, vol. 58, No. 4. 1950, s. 328–346.
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 światopoglądowej mają te same zapatrywania na wszystko, w tym na 
początki i koniec ludzkiego życia.

Bodaj najbardziej społecznie rozpoznawalnymi i wpływowymi świa-
topoglądami są przekonania religijne. Religie zinstytucjonalizowane 
zwykle dysponują spisaną ortodoksją, która uchodzi za niepodważal-
ną, a odpowiednie instytucje stoją na straży owej ortodoksji. Z tego 
powodu są one niepodatne na zmiany (a w każdym razie zmiany są 
wprowadzane powoli i ostrożnie). Rozpowszechnienie przywiązania 
do zinstytucjonalizowanych religii wydaje się zaś uprawniać je do re-
prezentacji w procesie kształtowania prawa, a spisana doktryna ułatwia 
identyfi kację elementów światopoglądowych, które mają być reprezen-
towane w tworzeniu prawa. Dzięki tym ich własnościom zinstytucjo-
nalizowane religie – w przeciwieństwie do światopoglądów świeckich, 
które nie mają tak wyraźnej tożsamości doktrynalnej – stanowią cenny 
kazus, na którym można testować ideę reprezentowania światopoglądu. 
Naturalnym (w skali światowej) kandydatem do takiego testu jest sta-
nowisko Kościoła katolickiego, który ma zarówno klarownie sformu-
łowaną doktrynę jak i wielu członków. Pytanie o reprezentację będzie 
zatem następujące: kogo reprezentuje członek legislatywy, który należy 
do wspólnoty religijnej takiej jak katolicka?

Jedna z popularnych hipotez zakłada, że członek wspólnoty religij-
nej reprezentuje tę wspólnotę. Na przykład dokumenty Kościoła kato-
lickiego zawierają wskazówki dotyczące stosunku wiernych do prawa 
i jego stanowienia. Deklaracja o przerywaniu ciąży mówi: „Cokolwiek 
prawa cywilne stanowią w (…) sprawie [przerywania ciąży], powinno 
być najzupełniej pewne, że człowiek nigdy nie może być posłuszny 
prawu, które samo w sobie jest niemoralne; miałoby to miejsce, gdyby 
prawo uznało za dozwolone przerywanie ciąży. Oprócz tego nie można 
być ani uczestnikiem kampanii na rzecz tego prawa, ani nawet oddać 
w tym celu swego głosu.”9 Zgodnie z ideą reprezentacji światopoglądu 
i doceniając znaczenie przekonań religijnych w kształtowaniu tożsamo-
ści jednostki Kościół naucza, iż decyzje polityczne muszą opierać się 
na „prawidłowej wizji osoby” i w tej sprawie „katolicy nie mogą zgo-
dzić się na żaden kompromis, w przeciwnym bowiem razie zanikałoby 

9 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży, V, 22 (18 listopada 1974), 22: AAS 66 (1974).
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w świecie świadectwo chrześcijańskiej wiary oraz jedność i wewnętrz-
na integralność samych wiernych.”10 

Urzędowy charakter cytowanych dokumentów może sugerować, 
że członek wspólnoty wyznaniowej zasiadający w legislatywie repre-
zentuje instytucje religijne powiadamiające o stanowisku doktrynal-
nym. Reprezentowanie instytucji religijnej przez członka legislatywy 
wchodzi jednak w konfl ikt z konstytucyjną zasadą rozdziału kościo-
ła od państwa, która każe uznawać życie religijne i państwowe jako 
wzajemnie autonomiczne sfery11. Oznacza to nie tylko, że instytucjom 
wyznaniowym i ich urzędnikom nie wolno wpływać na organy wła-
dzy państwowej, ale też, że decyzji podejmowanych przez urzędników 
administracji publicznej nie wolno opierać na przesłankach wywie-
dzionych z jakiejś doktryny religijnej lub fi lozofi cznej.12 Zgodnie z za-
sadą rozdziału kościoła i państwa, relacje między obywatelami winny 
kształtować przepisy prawa powszechnego, którego zadaniem nie jest 
egzekwowanie norm (etycznych lub prawnych) ustanawianych przez 
tę czy inną religię.13

Rozdział kościoła od państwa uzasadnia głównie (obok pokoju re-
ligijnego) wolność sumienia i wyznania.14 W demokratycznym spo-
łeczeństwie pluralistycznym państwo nie może narzucać jednostkom 
wybranego modelu nadawania sensu i wartości ich własnemu życiu. 
Postępowanie takie pociągałoby za sobą pozbawianie obywateli nie na-
leżących do wspólnoty wyznaniowej, której ideały moralne uzyskały 
sankcję prawną, swobody działania w sferze, której regulacja nie jest 
niezbędna dla funkcjonowania państwa. Tym samym dochodziłoby do 
nieuzasadnionego ograniczania swobód części obywateli. O ile bowiem 

10 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania kato-
lików w życiu politycznym, II, 3; 2002 r.

11 Por. art. 25, ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318).

12 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, wyd. III, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2005, 
s. 94. Za wyjaśnienia kwestii z zakresu prawa wyznaniowego dziękuję M. Plisieckiemu.

13 Naturalnie, zasada ta nie obowiązuje w przedstawianym tu rozumieniu w państwach, w których jakiś 
kościół stanowi element konstytucji, jak np. w Wielkiej Brytanii. Tam problemy związane z reprezentacją koś-
ciołów w parlamencie (w Izbie Lordów) są szczególnie wyraźne; por. E. “Wicks, Religion, Law and Medicine: 
Legislating On Birth And Death In A Christian State”, Medical Law Review (2009) 17 (3): 410–437, zwłaszcza 
ss. 411–420.

14 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, dz. cyt. ss. 75–77, 101–102.
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podporządkowywanie jednostek czy mniejszości woli większości nie 
należy w demokracji do rzeczy nadzwyczajnych, to poddawanie de-
mokratycznej procedurze decyzyjnej spraw, które tego nie wymagają 
z punktu widzenia porządku prawnego lub społecznego, nie mieści się 
w ideałach demokratycznych. Nakładanie na część obywateli obowiąz-
ku życia zgodnie z ideami lub normami, których nie podzielają, a któ-
rych legislacja nie jest niezbędna dla porządku prawnego lub społecz-
nego, stanowiłoby naruszenie konstytutywnej dla demokracji zasady 
równości i nieuzasadnione ograniczenie wolności (sumienia i wyzna-
nia) części obywateli.

Interpretacja reprezentacji światopoglądu jako reprezentacji instytu-
cji wyznaniowej nie wyklucza odwoływania się przez członków ciała 
ustawodawczego do swoich przekonań religijnych. Uznanie, że człon-
kowie legislatywy nie reprezentują instytucji wyznaniowych, nie po-
ciąga za sobą tezy, że normy prawne dotyczące kontrowersyjnych prob-
lemów etycznych w żaden sposób nie mogą się wiązać z przekonaniami 
religijnymi. Obywatele zasiadający w ciałach ustawodawczych nie są 
„ludźmi znikąd”. Jeśli należą do jakiejś wspólnoty religijnej, to należy 
się spodziewać, że ich wyznanie kształtuje ich charaktery, wrażliwość 
moralną i motywacje. Byłoby wobec tego czymś co najmniej niereali-
stycznym przyjmować, że ich poglądy nie będą odgrywały żadnej roli 
w procesie legislacyjnym lub że będą one zasadniczo odbiegać od tego, 
czego wymaga od nich ich wyznanie. Co więcej, oczekiwanie od człon-
ków legislatywy, że będą ignorować swoje najgłębsze przeświadczenia 
o tym, co dobre i słuszne, wydaje się podlegać temu samemu zarzutowi, 
co postulowanie, aby legislacja była emanacją jednego ze światopo-
glądów: byłoby to zmuszanie prawodawców do robienia tego, co nie 
zgadza się z ich uprawnionymi przekonaniami moralnymi.

Zgodnie z powyższym rozumowaniem osoby przywiązane do ide-
ałów religijnych często podnoszą, że nie mogą godzić się na ustawy 
sprzeczne z ich poglądami. Stanowisko to wyraża na przykład ency-
klika Evangelium Vitae, gdy naucza: „Przerywanie ciąży i eutanazja 
są (…) zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za 
dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób 
wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej 
i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw su-
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mienia.”15 Sprzeciw członka Kościoła katolickiego wobec obowiązu-
jących ustaw czy propozycji legislacyjnych, sankcjonujących przery-
wanie ciąży lub przyspieszania śmierci nieuleczalnie chorych na ich 
żądanie, został tu przedstawiony jako sprzeciw obywatelski. Reprezen-
tacja światopoglądu przez członka legislatywy staje się reprezentacją 
samego siebie, zgodnie z najgłębiej przeżywanymi przekonaniami mo-
ralnymi i religijnymi.

Takie postawienie sprawy jest jednak nie do przyjęcia. Bez wzglę-
du na to, jak bardzo jednostki bywają przywiązane do swoich ideałów 
moralnych, wątpliwe jest twierdzenie, że zadanie członka ciała usta-
wodawczego polega na kierowaniu się wyłącznie czy głównie tym, co 
uznaje on za moralnie najlepsze. Jest tak nie dlatego, żeby były pod-
stawy do twierdzenia, że jego przekonania są jakoś niewłaściwe czy 
błędne, ale dlatego, że są to jego osobiste przekonania światopoglą-
dowe i nie widać powodu, dlaczego przekonania członka ciała usta-
wodawczego miałyby bardziej zasługiwać na to, by nadawać kształt 
życiu społecznemu niż przekonania kogokolwiek innego. To, że został 
wybrany przez innych obywateli, nie musi świadczyć o tym, że uznano 
go za autorytet moralny w sprawach początków i końca życia ludzkie-
go. W społeczeństwie pluralistycznym mało jest też prawdopodobne, 
że obywatele z okręgu wyborczego członka ciała ustawodawczego na-
leżą wszyscy do tej samej wspólnoty religijnej czy światopoglądowej. 
Nie ma zatem podstaw, by twierdzić, że zadaniem członka legislatywy, 
który reprezentuje wyborców, jest reprezentowanie jakiegoś światopo-
glądu. Bez wątpienia światopogląd ten on ma, lecz ów fakt nie uprzy-
wilejowuje ani jego samego ani jego światopoglądu.

Naturalnie, nie jest niemożliwe, że członek ciała ustawodawczego po-
chodzi z okręgu wyborczego zaludnionego wyłącznie członkami jednej 
grupy światopoglądowej. Również jednak i w takim wypadku nie moż-
na sądzić, że reprezentuje on jej światopogląd. Grupy światopoglądo-
we, a więc i wspólnoty wyznaniowe, nie stanowią monolitów ideowych. 
Ich członkowie najczęściej różnią się zapatrywaniami na wiele kwestii 
szczegółowych, także tych, które dotyczą rzeczy najbardziej fundamen-
talnych. Na przykład według badań CBOS z 2010 r., Polacy, „którzy 

15 Jan Paweł II, papież, encyklika Evangelium Vitae, s.73.
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charakteryzują siebie jako osoby wierzące i stosujące się do wskazań 
Kościoła, częściej niż przeciętnie uznają wykonywanie lub popieranie 
[zapłodnienia in vitro] za grzech (25% – 26%). Dwukrotnie większy jest 
jednak wśród nich odsetek osób deklarujących, że z ich punktu widzenia 
nie jest to grzech (51% – 54%).”16 W przypadku postaw wobec prze-
rywania ciąży zależność między deklaracją przynależności do Kościo-
ła katolickiego a potępieniem dla przerywania ciąży jest większa, lecz 
również w tym przypadku członkostwo w tej grupie wyznaniowej nie 
pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać opinii członków 
w tych kontrowersyjne kwestiach.17 Skoro opinie członków wspólnoty 
religijnej na te tematy bywają zasadniczo różne (jedne zgodne z dok-
tryną ofi cjalną, a inne nie), to stanowisko, które miałby reprezentować 
członek ciała ustawodawczego pochodzący z okręgu wyborczego zło-
żonego z wyborców wyznających tę samą religię, po prostu nie istnieje. 
Nie ma zatem podstaw oczekiwać od członka legislatywy dążenia do 
prawnego usankcjonowania zapatrywań jego wyborców na te kwestie. 

Idea reprezentacji światopoglądów w tworzeniu prawa dotyczące-
go kontrowersyjnych zagadnień (jak np. tych dotyczących początków 
i końca życia ludzkiego) wydaje się zatem nie do obrony. Zakłada ona 
bowiem co najmniej jedną z dwóch tez: ujednolicenie zapatrywań 
światopoglądowych osiąga taki stopień, że kwestie kontrowersyjne są 
niekontrowersyjne, lub reprezentacja światopoglądów w legislatywie 
polega na reprezentacji instytucji religijnych bądź grup lub osób. Na to 
pierwsze nie można liczyć w pluralistycznym społeczeństwie demokra-
tycznym, a tej ostatniej nie można nadać interpretacji zgodnej z faktami 
i ideałami demokracji.

Skoro reprezentacja światopoglądów nie daje się pogodzić z ideała-
mi pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego, to światopoglą-

16 Centrum Badania Opinii Społecznej, Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro (BS/96/2010), Warsza-
wa, lipiec 2010, s. 10; dostępne pod adresem: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_096_10.PDF 
[30.01.2011]

17 Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie na temat dopuszczalności aborcji (BS/100/2010), Warszawa, 
lipiec 2010. Podobna rozbieżność między stanowiskiem ofi cjalnym wspólnoty religijnej a praktyką występuje w 
różnych religiach i krajach. Np. w 2008 r. w USA „względna częstość przerwania ciąży (relative abortion rate) 
dla [protestantek] była niższa od częstości dla wszystkich kobiet (wskaźnik przerwania ciąży: 0,75). …względna 
częstość przerwania ciąży nie odbiegała wśród katoliczek od częstości dla wszystkich kobiet (1,04)”, R. K. Jones, 
L. B. Finer, S. Singh, Characteristics of U.S. Abortion Patients, 2008, The Guttmacher Institute, May 2010, s. 9; 
dostępne pod adresem: http://www.guttmacher.org/pubs/US-Abortion-Patients.pdf [8.02.1011]
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dy nie mogą dostarczyć argumentacyjnego zaplecza dla prawa doty-
czącego kontrowersyjnych kwestii. Zaplecza tego należy poszukiwać 
– wbrew Rawlsowi – poza światopoglądami, co nie wyklucza – w zgo-
dzie z Rawlsem – powoływania się w demokratycznej debacie na idee, 
które wchodzą w skład światopoglądów. Pojęcie debaty zaczerpnięte 
z Teorii sprawiedliwości i Liberalizmu politycznego J. Rawlsa abs-
trahuje od szczególnych uwarunkowań organizacyjnych prowadzenia 
publicznej wymiany opinii i prezentowania propozycji legislacyjnych. 
Debata może przyjąć rozmaite formy: od sporu obywateli za pośredni-
ctwem mediów czy wymianę opinii przez ekspertów w ramach dzia-
łalności naukowej, przez polemiki konkurentów politycznych ubiega-
jących się o urzędy, po dyskusję posłów na forum parlamentu na temat 
projektów ustaw.

Na zaplecze debaty demokratycznej składają się tezy normatywne 
lub opisowe. Te pierwsze tezy wyrażają ideały i wartości demokra-
tyczne, które akceptują wszyscy uczestnicy procesu demokratycznego 
(np. legislacji). W czasie debaty mogą do nich dołączyć inne ideały 
i wartości, które zaakceptują wszyscy jej uczestnicy. Tezy opisowe do-
tyczą rozmaitych sfer ludzkiego życia i mogą pochodzić z wielu źró-
deł: z nauki, ze społecznie podzielanych przekonań antropologicznych, 
a także ze światopoglądów. Tezy normatywne inne od tych, które wyra-
żają demokratyczne ideały i wartości oraz tezy opisowe muszą spełniać 
wymóg poszanowania ideałów i wartości demokracji, tj. ich akceptacja 
lub uzasadnianie przy ich pomocy norm prawnych nie może prowa-
dzić do naruszenia równości lub ograniczenia czyjejkolwiek wolności, 
w tym wolności sumienia i wyznania.

Przywiązanie do demokratycznych wartości i ideałów spełnia wiele 
ról: konstytuuje debatę, jest warunkiem uczestnictwa w niej, a zarazem 
określa kierunek niezbędnych norm prawnych w społeczeństwie de-
mokratycznym.18 Wartości i ideałów demokratycznych jest wiele i nie 
sposób podać tu ich wyczerpującej listy, ale z pewnością znajdzie się 

18 Pod tym względem przedstawiona tu propozycja (choć oczywiście na znacznie mniejszą skalę teore-
tyczną) zbieżna jest z koncepcją demokracji deliberatywnej (jak np. ta z A. Gutmann, D. Thompson, Democra-
cy and Disagreement, Cambridge, Harvard University Press 1996), nie proponuje jednak tak rozbudowanego 
zestawu zasad debaty publicznej. Obecna propozycja kładzie nacisk na separację czy wzajemną niezależność 
(a nie łączenie) przywiązania do wartości i ideałów demokracji od przywiązania do światopoglądu z akcento-
waniem nieuniknioności i trwałości niezgody światopoglądowej.
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wśród nich wolność i równość, niezależnie od przyjmowanych zało-
żeń fi lozofi i polityki lub społecznej praktyki. Przywiązanie do wolno-
ści i równości sprawia, że debatę można uważać w ogóle za potrzebną 
i zdolną do generowania norm życia społecznego. Istoty nie wyznające 
tych dwóch wartości być może korzystałyby z debaty jako narzędzia 
tworzenia reguł funkcjonowania grupy (np. prawa), lecz z pewnością 
nie przywiązywałoby do debaty specjalnej wagi, uznając inne, ich zda-
niem bardziej zasadne i produktywne, sposoby tworzenia prawa, jak 
np. wolę władcy lub werdykt urzędników religii państwowej. Debata 
i jej zinstytucjonalizowane wersje (np. parlamentarne) mogą być właś-
ciwym sposobem tworzenia prawa tam, gdzie jednostki rozpoznają się 
wzajemnie jako zarazem równe i wolne, w tym równe w prawie do 
tworzenia swoich koncepcji udanego życia i wolne w prawie do ży-
cia z godnie ze swoimi najgłębszymi zapatrywaniami na to, co dobre 
i słuszne.

Respektowanie wymogów równości i wolności reguluje też proces 
demokratycznego debatowania, w którym każdemu wolno zgłaszać 
propozycje regulacji prawnych, które uważa za najlepsze i wspierać je 
argumentami uznanymi za najbardziej przekonujące. Istoty nie wierzące 
w wolność i równość każdego uczestnika debaty polegałyby na wiedzy 
i mądrości nielicznych jednostek uznawanych za autorytety w kwestii 
norm życia społecznego. Być może w takim społeczeństwie każdemu 
byłoby wolno zgłaszać dowolne propozycje regulacji prawnych, lecz 
ich wartość dla porządkowania życia społecznego podlegałaby ocenie 
przez autorytety. Społeczeństwo to można by uznać za twórców prawa 
w sensie pomysłodawców, ale nie w sensie legitymizacji tworzonych 
w ten sposób norm. Tak powstającego prawa nie można by nazwać pra-
wem demokratycznym.

Wolność i równość wyznaczają też zakres tego, co podlega regulacji 
prawnej w wyniku demokratycznej debaty i kierunek tej regulacji. Celem 
debaty jest dla jej uczestników ochrona równości i zachowanie jak naj-
większej wolności każdego członka społeczeństwa. Będą oni zatem elimi-
nowali normy prawne, które naruszają równość lub ograniczają wolność 
w sposób, który nie jest niezbędny dla funkcjonowania społeczeństwa 
i porządku prawnego. W realiach społecznych ochronę tych ideałów za-
pewniają między innymi wolności sumienia i wyznania. To one pozwala-
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ją jednostkom żyć wedle przekonań religijnych i fi lozofi cznych, które są 
dla nich najbardziej przekonujące, a jednocześnie nie podlegać pod tym 
względem uciskowi ze strony wyznawców innych światopoglądów.

W demokratycznej debacie opartej na wartościach wolności i rów-
ności dozwolone są wszelkie argumenty: czerpane z nauki, pocho-
dzące ze wspólnej kultury, a także wywodzące się ze światopoglądów 
uczestników debaty. Ponieważ jej celem jest dotarcie do norm życia 
społecznego, które nie naruszają równości i nie ograniczają wolności, 
tworzone na tej drodze prawo nie będzie wywodziło się z przywiąza-
nia do koncepcji, które nie są przedmiotem zgody uczestników debaty 
motywowanej poszanowaniem równości i wolności. Regulacja oparta 
na tezach metafi zycznych lub aksjologicznych, które wymagają naru-
szenia równości lub ograniczenia swobód obywateli będzie zasługiwała 
na odrzucenie, o ile jej wprowadzenie nie jest niezbędne do utrzymania 
porządku społecznego lub prawnego. Tezy metafi zyczne pochodzące 
ze światopoglądów będą mogły wejść w skład zasobów argumentacyj-
nych na etapie debaty, lecz wykrycie, iż uzasadniają one normy prawne, 
które naruszają równość lub ograniczają wolność, będzie je dyskwalifi -
kowało z zasobów argumentacyjnych.

Oczywiste zatem, że regulacje prawne dotyczące kontrowersyjnych 
kwestii początków i końca ludzkiego życia nie będą mogły zasadzać 
się na metafi zycznych lub aksjologicznych tezach, które nie przetrwają 
próby demokratycznej debaty bez względu na to, czy pochodzą z re-
ligijnych czy z innych przekonań funkcjonujących społecznie. Prawo 
dotyczące zagadnień nieusuwalnie kontrowersyjnych nie może naru-
szać tych dwóch norm niezależnie od tego, jak bardzo część obywateli 
byłaby urażona przez to, że inni obywatele czynią rzeczy w jej opinii 
złe lub grzeszne. Szacunek dla tak centralnych w demokracji wartości 
jak wolność i równość niesie wyzwania moralne, które nie występują 
w społeczeństwach niedemokratycznych lub jednolitych moralnie. Wy-
zwania te to między innymi szacunek dla innych, w tym odmiennie my-
ślących i błądzących czy też zgoda na ponoszenie przez jednostki od-
powiedzialności za ich postępowanie. Częścią demokratycznej kultury 
politycznej jest umiejętność życia w jednym społeczeństwie z ludźmi, 
którzy robią rzeczy absolutnie niedopuszczalne z czyjegoś punktu wi-
dzenia, a zarazem nie godzą w porządek społeczny.
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W przedstawionym obrazie demokratycznej debaty rola światopo-
glądów nie polega na reprezentowaniu kogokolwiek lub jakiejś insty-
tucji lub na kształtowaniu projektów ustaw i prawa. Nie jest też jej rolą 
dostarczanie uzasadnień dla demokratycznych ideałów i wartości. Prze-
konania światopoglądowe stanowią źródło racji poddawanych ocenie 
z punktu widzenia tych ideałów i wartości w procesie tworzenia prawa. 
Jest to ocena ograniczona. Jej celem nie jest ustalenie czy są to racje 
niepodważalne lub rozstrzygające, ale to, czy mogą stanowić podstawę 
porządku prawnego opartego na równości i wolności. Tworzenie prawa 
nie służy w tym ujęciu forsowaniu wybranego obrazu udanego życia 
lub zawieraniu światopoglądowych kompromisów. Racje i zastrzeżenia 
przytaczane w debacie wyrastają z różnych wrażliwości, dzięki czemu 
członkowie legislatywy mogą wskazywać na względy, które umykają 
uwadze innych lub są przez nich niedoceniane. Światopoglądy człon-
ków ciał ustawodawczych to nie zasobniki z gotowymi rozstrzygnię-
ciami prawnymi, które trzeba przegłosować i wprowadzić w życie, 
ale źródła opinii, perspektyw, ocen i wartości, które mogą kształtować 
namysł, wiodący do projektów ustaw porządkujących życie społeczne 
zgodnie z demokratycznymi ideałami i wartościami.

W przedstawionym obrazie tworzenia prawa przywiązanie do ide-
ałów i wartości, na których ufundowane jest społeczeństwo demokra-
tyczne, stanowi względnie samodzielny „moduł” wśród przekonań 
normatywnych członków społeczeństwa. Ten moduł wyczerpuje prze-
konania normatywne części obywateli, jest częścią światopoglądu dla 
innych, bądź jest niezależny od światopoglądu u jeszcze innych. Ci 
ostatni dostrzegają różnicę między normami będącymi źródłem sensu 
i wartości ich życia (które składają się na światopoglądy), a normami, 
których respektowanie umożliwia im realizację tego sensu i wartości. 
Ideały i wartości demokratyczne muszą być niesprzeczne z tymi, które 
należą do wyznawanego światopoglądu, chociaż mogą wystąpić sytu-
acje, w których nie da się uniknąć wyboru między działaniami moty-
wowanymi tymi zbiorami ideałów i wartości. Przywiązanie do warto-
ści i ideałów demokracji w społeczeństwie pluralistycznym może więc 
wymagać pogodzenia się z niejednorodnością sfery ideałów i wartości. 
Niezależnie jednak od relacji między ideałami i wartościami należący-
mi do światopoglądów członków legislatywy a ideałami i wartościami 
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demokracji, w przedstawionym tu ujęciu ustawodawcy nie widzą sie-
bie jako strażników wyznawanego światopoglądu, lecz jako strażników 
demokratycznych wartości i ideałów, których ochrona prawna pozwala 
im żyć w zgodzie z ich światopoglądem. Moralność nie jest zatem od-
separowana od prawa, ale prawo nie jest pochodną moralności.

Odrzucenie idei reprezentacji jako dążenia w kształtowaniu prawa 
do dostosowania go do wybranych światopoglądów wymaga innego 
niż typowe spojrzenia na dyskusje społeczne na kontrowersyjne tematy. 
Zgodnie z przedstawionym tu stanowiskiem dyskusje te należy widzieć 
jako toczące się dwutorowo. Jedna debata dotyczy norm współżycia 
w pluralistycznej demokracji zgodnie z ideałami takiego społeczeń-
stwa. Propozycji legislacyjnych nie zgłasza się w celu sankcjonowaniu 
prawem jednego ze społecznie funkcjonujących światopoglądów, lecz 
w celu tworzenia środowiska pozwalającego jednostkom realizować 
ich wyobrażenia o udanym życiu ludzkim. Przebieg dyskusji regulu-
ją zarówno wartości i ideały demokracji jak i wymogi proceduralne 
defi niujące społeczeństwo i instytucje demokratyczne. Udział w takiej 
debacie przypomina kantowski prywatny (czyli zubożony) użytek ro-
zumu, który defi niują normy właściwe dla sprawowanego urzędu19, 
z tą jednak różnicą, że w proponowanym ujęciu nie musi się on wiązać 
z piastowaniem jakiegoś urzędu lub stanowiska.

Drugi rodzaj dyskusji – które również toczą się zgodnie z demo-
kratycznymi ideałami i wartościami – dotyczy (między innymi) kon-
trowersyjnych zagadnień moralnych takich jak status moralny zarodka 
ludzkiego, zasięg ochrony gwarantowanej przez prawo do życia, grani-
ce wolności kobiet w dysponowaniu swoim ciałem czy moralne i psy-
chologiczne znaczenie rodzicielstwa.20 Ten rodzaj debaty jest analo-
giczny do kantowskiego publicznego użytku rozumu, który „ktoś jako 
uczony czyni ze swego rozumu wobec całej publiczności czytającego 
świata” i korzysta z „nieograniczonej wolności posługiwania się nim 

19 I. Kant, „Co to jest Oświecenie?” w: Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozo-
fi czne, przeł. M. Żelazny, I. Krońska, A. Landman, Toruń, Comer 1995.

20 Por. T. Murray, The Worth of a Child, University of California Press, Berkeley 1996, rozdz. 1–3 i „What 
Are Families for? Getting to an Ethics of Reproductive Technology,” The Hastings Center Report, Vol. 32, 
No. 3 (2002): 41–45; zob. też P. Łuków, „Zapłodnienie in vitro w świetle etyczno-fi lozofi cznym – głos za”, 
Medycyna praktyczna 6 (232) 2010: 161–167.
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i  przemawia we własnym imieniu.”21 W sporach tych do głosu docho-
dzą idee i wartości właściwe światopoglądom, według których żyją 
obywatele pluralistycznej demokracji respektujący jej wartości i ideały. 
Wynikiem tych sporów nie musi być podzielany pogląd na dyskutowa-
ne sprawy, co, jak wskazywałem wyżej, w pluralistycznym społeczeń-
stwie demokratycznym nie wydaje się bardzo prawdopodobne. Równie 
dobrze rezultatem takich sporów może być wypracowanie rozsądnej 
diagnozy rozbieżności poglądów na nieusuwalnie kontrowersyjne za-
gadnienia, jak ta zaproponowana przez R. Dworkina. Amerykański 
 fi lozof przekonuje, że strony takich sporów łączy idea nienaruszalności 
ludzkiego życia, a dzielą schematy interpretacyjne, które pomagają ją 
zrozumieć i wcielać w życie szacunek dla życia. Jedni wyrażają swój 
zachwyt i zdumienie faktem ludzkiego życia za pomocą idei Stwórcy, 
inni – za pomocą zgłębiania sił przyrody.22 Tego rodzaju diagnoza mo-
głaby wspierać przekonanie, że w dyskusji pierwszego rodzaju na te-
mat prawa dotyczącego początków i końca ludzkiego życia nie można 
dążyć do forsowania jednej z tych interpretacji.

Odpowiedź na pytanie z początku niniejszego artykułu jest zatem 
nienowa i dobrze znana. Aksjologiczne zaplecze ustaw dotyczących 
nieusuwalnie kontrowersyjnych zagadnień moralnych nie tkwi w świa-
topoglądach obywateli, lecz w podzielanej kulturze politycznej. W kon-
tekście tworzenia prawa dotyczącego kwestii nieusuwalnie kontrower-
syjnych nie ma takiej interpretacji idei reprezentacji światopoglądów, 
która nie popadałaby w konfl ikt z demokratycznymi ideałami społe-
czeństw pluralistycznych. Światopoglądy mogą tu służyć jako źródła 
względów branych pod uwagę w demokratycznej debacie i jako śro-
dowiska kształtowania wrażliwości moralnej. Nie mogą natomiast za-
stąpić wartości i ideałów demokratycznych, których respektowanie po-
zwala jednostkom nadawać sens swemu życiu zgodnie z wyznawanymi 
światopoglądami.

21 I. Kant, dz. cyt. ss. 55 i 56.
22 R. Dworkin, Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom, Har-

per Collins, London, 1993.
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Ocena prawno-karna niektórych decyzji lekarskich 
powodowanych względami pozamedycznymi1

Teoretyczny model działania lekarskiego opiera się na założeniu, że 
jedynym jego wyznacznikiem są względy medyczne. W rzeczywistości 
– nie tylko w polskiej służby zdrowia – istotną rolę odgrywają także 
przesłanki o diametralnie różnym charakterze. 

Jest rzeczą oczywistą, że nie sposób w stosunkowo niewielkich ra-
mach omówić wszystkie pozamedyczne determinanty lekarskiego po-
stępowania, tym bardziej, że niektóre spośród nich wymagają rozpo-
znania przez specjalistów z innej dziedziny – np. w moim przekonaniu 
rzeczą niezwykle interesującą byłoby zbadanie znaczenia czynnika 
osobowościowego. Z tej przyczyny ograniczę się do przedstawienia 
ocen prawno-karnych odnoszących się do stanów faktycznych wystę-
pujących w praktyce stosunkowo często.

Corocznie organizowane Forum Prawniczo-Medyczne stanowi jed-
ną z nielicznych płaszczyzn służących poszukiwaniu prawnych rozwią-
zań adekwatnych do medycznej aktywności – we wszystkich jej prze-
jawach. Realizacja takiego zamierzenia wymaga pełnego porozumienia 
lekarzy i prawników, czemu nie służy hermetyczny charakter języka 
właściwego obydwu tym dyscyplinom. Ponadto, stosunkowo często, 
lekarze przejawiają zainteresowanie kwestiami prawnej natury dopie-
ro wówczas, gdy pojawia się zagrożenie w postaci odpowiedzialności 
przed sądem lekarskim, cywilnym czy karnym – podczas gdy prawo 
powinno być wykorzystywane jako narzędzie służące bezpieczne-
mu wykonywaniu czynności medycznych, co leży w interesie tak 

1 Artykuł powstał na podstawie wykładu zaprezentowanego podczas konferencji XIII Ogólnopolskie Fo-
rum Prawniczo – Medyczne, które odbyło się w Warszawie w dniach 02/03 grudnia 2010 r. 
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lekarzy, jak i pacjentów. Toteż swoją wypowiedzią chciałabym zachę-
cić środowisko medyków do antycypacyjnego zainteresowania praw-
nymi wyznacznikami ich aktywności zawodowej. 

Mając na uwadze tak postawiony cel rezygnuję z pełnej dbałości 
o precyzję sformułowań, w rezultacie czego lekarzy muszę przeprosić 
za nieadekwatność używanej przeze mnie aparatury pojęciowej (uży-
wam głównie określeń języka potocznego, a nawet kolokwializmów), 
zaś prawników przeprosić za przytaczanie treści przepisów i wskazy-
wanie na oczywiste rezultaty ich wykładni. 

Rozpocznę od świadomego przekraczania poziomu referencyjno-
ści, co zilustruję dwoma przykładami, z którymi zetknęłam się udziela-
jąc porad prawnych.

1. Pacjent, po zdiagnozowaniu zawału serca w szpitalu, w którym nie 
ma najmniejszych możliwości nowoczesnego jego leczenia poprzez ba-
lonikowanie, stentowanie czy inne metody postępowania zapobiegają-
ce upośledzeniu mięśnia sercowego, nie został przekazany do placówki 
posiadającej warunki po temu, choć nie było po temu przeciwwskazań 
ani zdrowotnych ani organizacyjnych. W rezultacie zastosowane lecze-
nie nie zapobiegło jego inwalidztwu, co byłoby wysoce prawdopodob-
ne w przypadku podjęcia terapii dostępnej w placówce dysponującej 
odpowiednio przygotowaną kadrą i wyposażeniem. 

2. W szpitalu miejskim, w którym nie było tomografu, podczas ga-
stroskopii na etapie inwersji endoskopu (etap, w którym endoskop jest 
zwrócony ku górze) pacjentka wykonała gwałtowny ruch, w wyniku 
którego zabieg został przerwany. Pacjentkę poddano obserwacji, zosta-
ła zarządzona konsultacja „miejscowego” laryngologa, lekarka prze-
prowadzająca endoskopię sprawowała przez cały czas opiekę medyczną 
nad pacjentką i podejmowała decyzje o sposobie postępowania, jednak 
nie zostało zarządzone badanie tomografem. Wobec pogarszającego się 
stanu pacjentki skierowano ją na ponowną konsultację laryngologiczną, 
w wyniku której została skierowana do innego szpitala dla przeprowa-
dzenia badania tomografem z uwagi na podejrzenie przebicia przełyku. 
W tej placówce odczekała jakiś czas w kolejce. Kiedy wreszcie bada-
nie tomografi czne przeprowadzono, okazało się, że nastąpiło przebicie 
przełyku. Podjęta interwencja chirurgiczna nie zapobiegła zgonowi.
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Biegły uznał, że pacjentce można było uratować życie, gdyby bada-
nie tomografem było przeprowadzone wcześniej. Wskazanie do jego 
przeprowadzenia było zaś oczywiste, bo taka komplikacja jak przebicie 
przełyku podczas endoskopii stanowi jedno z podstawowych zagrożeń 
związanych z tym badaniem.

Wspólną cechą tych dwóch stanów faktycznych jest świadome pod-
jęcie działania nieodpowiadającego wymogom wiedzy medycznej, 
przy czym w przypadku pierwszym jest to spowodowane najprawdo-
podobniej dążeniem do zapewnienia dochodu szpitalowi, którego on 
nie uzyska, jeśli dojdzie do przekazania pacjenta do innej placówki. 
W drugim natomiast – jest to spowodowane dążeniem do uniknięcia 
zarzutu błędu medycznego, a więc ewentualnego zarzutu popełnienia 
przestępstwa nieumyślnego.

Kwestia motywów nie jest pozbawiona znaczenia, ale podstawo-
we znaczenie ma to, że w obydwu omawianych sytuacjach wchodzi 
w grę umyślność: o ile w przypadku błędu medycznego lekarz 
jest jedynie nieostrożny, ale ani nie chce ani nie godzi się na po-
wstanie ujemnego skutku, to trudno mówić o braku umyślności, 
jeśli lekarz świadomie postępuje niezgodnie z tym co nakazuje 
wiedza medyczna – rzecz oczywista, o ile istnieje realna możliwość 
przekazania pacjenta do właściwej placówki bez ryzyka pogorszenia 
jego stanu. W konsekwencji w pełni realne jest postawienie zarzutu 
przestępstwa umyślnego2 spowodowania uszczerbku na zdrowiu czy 
śmierci. Zatem w drugim z omawianych przykładów lekarka podejmu-
jąca decyzję o zatrzymaniu pacjentki w miejskim szpitalu pogorszyła 
swoją sytuację, bowiem w przypadku przekazania pacjentki, najwyżej 
spotkałaby się z zarzutem nieumyślnego spowodowania uszczerbku 
na zdrowiu – a być może nie byłoby podstaw po temu, skoro to gwał-
towny ruch pacjentki stanowił ogniwo początkowe łańcucha przyczy-
nowo-skutkowego.

2 Kodeks karny: Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego 
popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. § 2. Czyn 
zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak 
na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia 
tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.
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Brak przekazania pacjenta do szpitala, którego możliwości w zakre-
sie diagnostyki lub terapii są większe, stanowi najczęściej konsekwen-
cję stanowiska dyrekcji szpitala, tam bowiem podejmowane są decy-
zje tyczące sposobu jego funkcjonowania. W takim przypadku widzę 
możliwość postawienia osobie, która takie zalecenie wydała, zarzutu 
sprawstwa poleceniowego3. Uzasadnienie takiego poglądu jest nastę-
pujące:

Lekarz działający na pierwszej linii – czy to na podstawie umowy 
o pracę czy to na podstawie umowy cywilnoprawnej – postępuje w opi-
sany sposób dlatego, że gdyby zakwestionował wytyczony mu sposób 
postępowania, to straciłby możliwość zarobkowania, a więc pozostaje 
w stosunku zależności wobec dyrekcji szpitala. Analizowane tu nie-
przekazanie pacjenta do właściwej placówki pociąga za sobą odstęp-
stwo od tego, co dyktuje wiedza medyczna. W rezultacie tego wystąpić 
może uszczerbek na zdrowiu (a nawet śmierć), ale pamiętać trzeba, że 
podstawę odpowiedzialności karnej stanowi już narażenie życia czy 
zdrowia na niebezpieczeństwo (ujemnym skutkiem w rozumieniu pra-
wa karnego jest nie tylko naruszenie dobra prawnego, ale także nara-
żenie go na konkretne niebezpieczeństwo), przy czym, jeśli dopuszcza 
się tego lekarz, wówczas jest to typ kwalifi kowany, czyli przestępstwo 
obwarowane wyższą sankcją4. Jeśli idzie o stronę podmiotową, to wy-
rażam przekonanie, że temu kto poleca zatrzymać pacjenta z zawałem 
bądź zatorem w szpitalu, w którym nie ma obiektywnych warunków do 
jego leczenia, można przypisać umyślność (chociażby w postaci zamia-
ru ewentualnego, którego istotą jest godzenie się na realizację czynu 
zabronionego), skoro wysoce prawdopodobną konsekwencją takiego 
postępowania jest kalectwo.

3 Kodeks karny: Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam 
albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez 
inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

4 Kodeks karny: Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy 
ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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Nieprzekazywaniu pacjenta do szpitala posiadającego warunki do 
prowadzenia pacjenta w sposób odpowiadający wymaganiom wiedzy 
medycznej towarzyszy (dość częsta) praktyka zespołów ratowniczych, 
które (powołując się na art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratowni-
ctwie Medycznym, nakazujący transport osoby znajdującej się w sta-
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego „do najbliższego, pod względem 
czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego….”) lokują pa-
cjenta z zawałem bądź udarem w szpitalu najbliższym, a nie szpitalu 
pozwalającym na leczenie adekwatne do wskazań wiedzy medycznej. 

Pierwsze pytanie jakie musi być postawione w związku z tym uregu-
lowaniem, dotyczy jego ratio legis. Otóż odczytuję ten przepis jako po-
dyktowany dobrem pacjenta, który powinien uzyskać pomoc medyczną 
w możliwie najkrótszym czasie, a zatem w szpitalu odpowiednio blisko 
usytuowanym. Ale jeśli dobro pacjenta wymaga innego rozwiązania, to 
w żadnym razie bliskość nie powinna mieć znaczenia. O prawidłowości 
tego toku rozumowania świadczy treść – znajdującego się w bezpośred-
nim sąsiedztwie – przepisu szczególnego art. 45 ust. 15, który dotyczy 
sytuacji, gdy pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie 
ze standardami postępowania, wymaga transportu do „jednostki orga-
nizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego”. W myśl zasady 
lex specialis derogat legi generali, postępowanie wyznacza treść art. 45 
ust. 1. Odwołuje się on wprawdzie do standardów postępowania, które na 
mocy art. 43 ust. 1 tejże ustawy powinny być wydane – co nie nastąpiło 
– niemniej jednak istnieją standardy postępowania względem udarowców 
i zawałowców, które powinny być przestrzegane – a wynika z nich ko-
nieczność prowadzenia takiego pacjenta w placówce wyspecjalizowanej. 

5 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym: Art. 44. 1. Zespół ratownictwa medycznego 
transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, 
szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza ko-
ordynatora ratownictwa medycznego.

45. 1. W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie stwierdzony stan, 
który zgodnie ze standardami postępowania, o których mowa w art. 43, wymaga transportu z miejsca zdarzenia 
bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe albo do jednostki organizacyjnej szpitala wy-
specjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego lub, 
gdy tak zadecyduje lekarz systemu obecny na miejscu zdarzenia, osobę taką transportuje się bezpośrednio do 
wskazanego szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe albo wskazanej jednostki organizacyjnej szpitala 
wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
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Ponadto należy pamiętać, że przytomny pacjent ma prawo wyboru 
szpitala6, którego akcja ratunkowa go nie pozbawia, toteż także w jej 
ramach powinien zostać przetransportowany zgodnie z jego wolą, zaś 
jedyną konsekwencją takiego stanu rzeczy może być odpłatność za 
transport (a właściwie częściowa odpłatność)7.

Drugą poważną pod względem liczebności, zróżnicowaną pod 
względem charakteru grupę stanowią przypadki źle rozumianych 
oszczędności.

Pierwsza sytuacja, o której chcę wspomnieć, jest ( w pewnym sensie) 
przeciwstawna do braku przekazania pacjenta do szpitala pozwalające-
go na leczenie lege artis, gdyż jej istotą jest odmowa przyjęcia do szpi-
tala (bądź na oddział) pacjenta, którego przypadek jest na tyle ciężki, 
że może generować koszty ponad to, co wynika z kontraktu z NFZ, lub 
niesie ze sobą zagrożenie powikłań (w tym zgonu, co pogarsza statysty-
kę). Podam przykład z osobistych doświadczeń: pacjentka w podeszłym 
wieku była leczona objawowo na oddziale chirurgii (gdyż z uwagi na 
stan kardialny nie kwalifi kowała się do zabiegu operacyjnego), gdzie 
uzyskano poprawę, ale wedle konsultujących ją internistów wymagała 
przeniesienia na oddział internistyczny. Spotkało się to ze stanowczą 
odmową ordynatora tego oddziału.

Takie działanie oznacza odmowę udzielenia pomocy po myśli art. 30 
uzl8, który nakazuje to czynić w każdym przypadku niecierpiącym 

6 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych :Art. 30. Świad-
czeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (…).

7 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych: Art. 41. 
1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia 
zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższe-
go zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:  
1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej; (…)

3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 
lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitar-
nego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

8 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: Art. 30. Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy le-
karskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty 
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących 
zwłoki .
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zwłoki (nie jest tu wymagane zagrożenie dla życia czy zdrowia, ale 
idzie o taki stan pacjenta, który bez podjęcia działania ulega pogor-
szeniu w zakresie możliwości diagnozowania lub terapii). Przy czym 
tego rodzaju nieprzyjęcie do szpitala przez osobę, której obowiązkiem 
– wynikającym czy to z umowy o pracę, czy to z kontraktu – jest po-
dejmowanie decyzji kwestii hospitalizacji, oznacza odpowiedzialność 
za powstały skutek, a nie tylko samo zaniechanie udzielenia pomocy, 
gdyż lekarz w takiej sytuacji jest gwarantem czyli osobą, o której mowa 
w art. 2 k.k9. 

Oczywiście skutek rozumieć tu należy w sposób tożsamy z przed-
stawionym powyżej: pojęcie to odnosi się zarówno do spowodowania 
uszczerbku na zdrowiu czy też śmierci, jak i do wytworzenia realnego 
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia. 

Osobie, która jest świadoma ciężkiego stanu pacjenta i mimo to od-
mawia jego przyjęcia, można przypisywać umyślność. 

W niektórych szpitalach – dla uniknięcia skutków fi nansowych opi-
sywanych tu wadliwych decyzji – podejmowane są próby przesunięcia 
tej odpowiedzialności na lekarza działającego na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej, zaś ten rodzaj aktywności zawodowej jest objęty jego 
umową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Nie ma wszakże ubezpieczenia od odpowiedzialności karnej i lekarz 
„kontraktowy” w tej mierze jest na takiej samej pozycji, jak lekarz za-
trudniony na podstawie umowy o pracę. 

W omawianej sytuacji istnieją podstawy do pociągnięcia do odpo-
wiedzialności karnej nie tylko lekarza, który sprzeciwił się przyjęciu 
pacjenta, ale także określonej osoby z kierownictwa szpitala, bowiem 
odmowy przyjęcia w omawianej grupie przypadków stanowią rezultat 
antycypacyjnych uzgodnień czynionych pomiędzy lekarzem a dyrekcją 
szpitala. Zatem osoba udzielająca takich wskazówek może być także 
pociągnięta do odpowiedzialności karnej jako tzw. sprawca polecenio-
wy. Uzasadnienie jest tożsame z przedstawionym powyżej.

9 Kodeks karny: Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniecha-
nie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.
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Podsumowując należy powiedzieć, że wszystko co powiedziano 
dotychczas o umyślnym nieudzieleniu pomocy przez gwaranta oraz 
sprawcy poleceniowym odnosi się do omawianego tu stanu faktyczne-
go: odmawiający przyjęcia do szpitala lekarz odpowie za umyślne 
spowodowanie skutku w postaci uszczerbku na zdrowiu bądź na-
rażeniu go na niebezpieczeństwo, zaś osoba polecająca mu taki spo-
sób postępowania odpowie za sprowadzenie tego skutku poprzez 
sprawstwo poleceniowe. Tak samo będzie w przypadku śmierci pa-
cjenta.

Kierując się dążeniem do pomniejszenia kosztów w wielu szpitalach 
zmniejsza się liczebność personelu albo likwiduje pewne formy aktyw-
ności medycznej w określonych godzinach – np. w wielooddziałowym 
szpitalu dyżur nocny pełni tylko jeden internista, którego obowiązkiem 
jest konsultowanie pacjentów leżących na wszystkich oddziałach; dyżur 
na oddziale i w szpitalnym oddziale ratunkowym pełni ten sam lekarz. 

Dla zilustrowania tego wątku posłużę się przykładem, o którym 
głośno było na Śląsku.

Na oddziale internistycznym leżał pacjent, u którego w pewnym 
momencie pojawiły się silne bóle w obrębie klatki piersiowej. Kobie-
ta będąca z wizytą u innego pacjenta powiadomiła o tym pielęgniarki. 
Uzyskała zapewnienie, że lekarz zostanie poinformowany. Oczekiwa-
na reakcja nie nastąpiła, a pacjent manifestował coraz większe dolegli-
wości, wobec tego ponowiła interwencję u pielęgniarek. Kiedy lekarz 
przybył, było już za późno na skuteczną interwencję: pacjent zmarł 
z powodu rozległego zawału.

Przyczyną zwłoki lekarza była jego pilna konsultacja na innym od-
dziale.

Jeśli w wyniku takich posunięć lekarz nie jest w stanie podjąć ak-
tywności na czas i powstanie ujemny skutek, a przypomnę – dla od-
powiedzialności karnej nie jest wymagane wystąpienie uszczerbku na 
zdrowiu, wystarczy realne niebezpieczeństwo dla życia czy zdrowia 
– to po stronie osoby, która nie interweniowała na czas, mamy do czy-
nienia jedynie z czynem zabronionym, a nie przestępstwem. Nie można 
jej przypisać winy, jako że nie sposób karać za rzeczy niemożliwe do 
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wykonania – zaś w jego przypadku udzielanie pomocy jednemu pacjen-
towi uniemożliwiło czynienie tego samego względem innego. Taki stan 
rzeczy podlega regulacji zawartej w art. 26 § 2 k.k10.

Ujmując rzecz w największym skrócie należy powiedzieć, że przepis 
ten dotyczy konsekwencji prawnokarnych kolizji dóbr wyrażającej się 
w tym, że usunięcie niebezpieczeństwa zagrażającego jednemu dobru 
prawnemu nie można usunąć inaczej jak poprzez poświęcenie innego 
dobra prawnego.

Jeśli lekarz udzielający pomocy jednemu pacjentowi nie jest w sta-
nie czynić tego samego względem drugiego pacjenta, znajdującego się 
w sytuacji porównywalnej, to w istocie poświęca życie czy zdrowie pa-
cjenta drugiego, ale ponieważ w sytuacji odwrotnej konsekwencje dla 
pacjenta byłyby analogiczne, choć dotknęłyby inną osobę – to lekarzo-
wi nie można stawiać zarzutu. Po prostu znalazł się w sytuacji, z której 
nie było dobrego wyjścia.

Nie znaczy to jednak, by nie było podstaw do pociągnięcia do odpo-
wiedzialności karnej za powstałe ujemne skutki. Mam na myśli spraw-
stwo poleceniowe tej osoby, która członkom personelu medycznego 
nakazuje pracować w takich ramach organizacyjnych, które stanowi-
ły przyczynę czynu zabronionego w postaci zaniechania interwencji 
medycznej w sytuacji typowej: wszak mieści się w granicach prze-
widywania przypadek konieczności podejmowania natychmiasto-
wej interwencji w tym samym czasie wobec dwóch pacjentów, jeśli 
zdarzenie ma miejsce w dużym, wieloodziałowym szpitalu. Toteż 
powierzenie tych działań jednemu lekarzowi oznacza – w najlepszym 
razie – tzw. niedbalstwo (nieświadomą nieumyślność).

Podobną ocenę należy, moim zdaniem, odnieść do – powodowa-
nego często ograniczeniami wynikającymi z prawa pracy – systemu 
organizacji pracy w oddziale szpitalnym, który powoduje, de facto, 
zanik funkcji lekarza prowadzącego, którego efektem jest defi cyt 

10 Kodeks karny: Art. 26. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie moż-
na inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych 
w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. (…)

§ 5. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko 
jeden może być spełniony.
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informacji o pacjencie u lekarza podejmującego decyzje co do nie-
go. W wyniku tego – a często w połączeniu z brakiem należytego sy-
stemu przepływu informacji – pacjent jest prowadzony nieadekwatnie 
względem tego co dyktuje wiedza medyczna. Trzeba podkreślić, że sy-
tuacje takie występują, choć podstawę organizacji oddziału szpitalnego 
stanowi system ordynatorski, zaś w charakterze lekarzy dyżurujących 
nie są zatrudniani (na podstawie kontraktu) lekarze spoza personelu da-
nego oddziału. Efekt dezinformacji potęguje się wówczas, gdy obsadę 
dyżurową zleca się podmiotowi zewnętrznemu, jako że wtedy poziom 
wiedzy o stanie pacjentów na oddziale opiera się wyłącznie o przekaz 
wynikający z zawartości dokumentacji medycznej, która niekiedy nie 
oddaje stanu aktualnego (z różnych przyczyn)11. 

Nie jest możliwe sformułowanie prawno-karnej oceny postępowania 
lekarza w omawianej sytuacji, jako że będzie ona zróżnicowana w za-
leżności od tego, na ile był świadomy niebezpieczeństwa podejmowa-
nia decyzji bez należytej orientacji w stanie pacjenta. W grę wejdzie 
szeroka paleta możliwości obejmująca z jednej strony odpowiedzial-
ność za umyślnie spowodowany skutek, poprzez nieumyślność w tym 
względzie, aż po niemożność przypisania przestępstwa.

Istotę następnej, plasującej się w tej grupie sytuacji, stanowi nie-
kierowanie na badania diagnostyczne w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej (dotyczy badań fi nansowanych przez zakłady podstawowej 
opieki zdrowotnej), czego konsekwencją bywa wydawanie skierowań 
do szpitala niepopartych uprawdopodobnieniem podejrzeń co do wy-
stąpienia stanu wymagającego pobytu w szpitalu.

Ten stan faktyczny wymaga uwzględnienia interesu pacjenta i inte-
resu szpitala.

Jeśli pacjent jest leczony przez lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej bez elementarnych badań diagnostycznych, to prowadzić to może 
do powstania typowego błędu diagnostycznego. W razie zaistnienia 
ujemnego skutku w postaci co najmniej narażenia zdrowia na niebez-
pieczeństwo aktualizuje się możliwość pociągnięcia do odpowiedzial-
ności za jego wywołanie.

11 Odrębną kwestię stanowią kompetencje tak dobieranych lekarzy dyżurnych.
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Jeśli zaś taki pacjent, któremu przez lata lekarz rodzinny jedynie 
przykładał słuchawkę, z całą perfi dią jest kierowany pod byle preteks-
tem – a zatem bez racjonalnych po temu przesłanek – do szpitala po to, 
by tam w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym wykonano 
komplet badań diagnostycznych, to w moim przekonaniu mamy tu do 
czynienia z oszustwem12 oraz tzw. fałszem intelektualnym. Lekarz kie-
rujący wprowadza w błąd szpital sporządzając skierowanie do szpitala 
pozbawione podstaw merytorycznych i powoduje po jego stronie nie-
korzystne rozporządzenie mieniem, polegające na poniesieniu wydat-
ków, których uniknąłby, gdyby pacjent był należycie prowadzony przez 
swego lekarza pierwszego kontaktu. 

Wedle mojej oceny takie skierowanie do szpitala stanowi także prze-
stępstwo fałszu intelektualnego13, choć sprawa oczywista nie jest, jako 
że w skierowaniu wyrażane jest podejrzenie co do występowania danej 
jednostki chorobowej, a nie konstatacja jej występowania. Wobec tego 
może być postawione pytanie czy w tej sytuacji może być mowa o speł-
nieniu znamienia „poświadcza nieprawdę”. Wyrażam przekonanie, że 
podejrzenie wystąpienia schorzenia musi być oparte o pewne przesłan-
ki, zaś przy ich braku dochodzi do poświadczenia nieprawdy.

Kolejny problem wiążący się z oszczędnościami stanowią przypadki 
rezygnacji z pełnej diagnostyki powodowane dążeniem do pomniejsze-
nia kosztów, kiedy to diagnoza oparta jest o niepełne informacje, ale 
lekarz uważa, że są one wystarczające, choć ocena ta odbiega od wy-
mogów aktualnego stanu wiedzy.

12 Kodeks Karny: Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę 
do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

(…) § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.

13 Kodeks Karny: Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia 
dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 

osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13)36

Teresa Dukiet-Nagórska

Dla zilustrowania tej pierwszej sytuacji posłużę się przykładem wy-
roku SN z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 430/08, LEX 
527189.

Wyrok dotyczy następującego stanu faktycznego:
W godzinach popołudniowych 11-letni chłopiec grał z kolegami 

w piłkę. Piłka w trakcie gry wpadła na dach garażu, chłopiec wsko-
czył tam, by wziąć piłkę, wtedy dach się zawalił i chłopiec uderzył gło-
wą o betonowa podłogę. Rodzice natychmiast zawieźli go do szpitala, 
gdzie został przyjęty bezzwłocznie przez lekarza, który na podstawie 
zleconego przez siebie badania rentgenowskiego oraz innych badań, 
pośród których nie było badania tomografem (którego to urządzenia 
ten szpital nie posiadał), postanowił zatrzymać dziecko w szpitalu sta-
wiając diagnozę: podejrzenie pęknięcia kości podstawy czaszki. Rzecz 
działa się między godz.16.00 a 17.00, dziecko było jeszcze w kontakcie 
słownym z matką, chłopiec uskarżał się na ból głowy i w związku z tym 
otrzymał m.in. środki przeciwbólowe. Około godz. 22.00 nastąpiło po-
gorszenie stanu dziecka (utrata świadomości, powiększenie źrenic) i po 
konsultacji z neurochirurgiem dziecko przewieziono do innego szpita-
la. Badanie tomografem wykazało krwiak. Interwencja chirurgiczna nie 
zapobiegła jednak zinwalidowaniu chłopca, który obecnie nie wyko-
nuje żadnych ruchów, nie mówi, nie ma z nim kontaktu, ma trudności 
z połykaniem. Jego stan uzasadnia przypuszczenie o braku możliwości 
uzyskania poprawy.

Jeden z wypowiadających się biegłych wyraził pogląd, że w przy-
padku podejrzenia pęknięcia czaszki prawidłowe rozpoznanie może 
dać jedynie badanie tomografem, drugi zaś – wyprowadzając wnioski 
na podstawie zestawu podanych dziecku leków – uznał, że wystąpiło 
podejrzenie nadciśnienia śródczaszkowego, a to nakazywało wcześ-
niejszą konsultację z neurochirurgiem.

Inny przykład (zaczerpnięty z prasy codziennej): kilkunastoletni 
chłopiec z napadem drgawek został przywieziony na oddział ratunko-
wy szpitala wyposażonego w tomograf, posiadającego oddział neurolo-
gii dziecięcej. Lekarz dyżurny na podstawie kilkugodzinnej obserwacji 
i badań krwi nieobejmujących badania w kierunku obecności narkoty-
ków oraz bez badania tomografem uznał, że przyczynę drgawek stano-
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wi odurzenie narkotykami. Rodzice nie dali wiary chłopcu, który zaży-
ciu narkotyków przeczył. Przy kolejnym napadzie drgawek okazało się, 
że chłopiec ma nowotwór mózgu.

Defi cyt działań diagnostycznych mający u podstaw oszczędności 
oznacza realne zagrożenie powstania błędu medycznego ze wszystkimi 
wynikającymi z tego konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności 
karnej – czyli za przestępstwo nieumyślne.

Uwagi tyczące braku właściwej diagnostyki mutatis mutandis odno-
szą się także do terapii.

Przedstawione powyżej przykłady oszczędności dowodnie świadczą 
o istnieniu pilnej potrzeby wypracowania standardów postępowa-
nia, określających minimalną jakość świadczenia przysługującego 
w publicznej służbie zdrowia. W obecnej bowiem sytuacji ani pacjent 
ani lekarz nie mogą się czuć bezpiecznie, jako że stan prawa nie jest 
w tej materii jednoznaczny. Oto ustawa o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta odwołuje się jedynie do kryterium aktualnego 
stanu wiedzy medycznej14, podczas gdy ustawa o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty nadto wskazuje na potrzebę uwzględnienia, iż 
lekarz działa na podstawie dostępnych mu metod i środków15.

Dodatkowe trudności wynikają z niejasności co do tego jak nale-
ży postępować z pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne-
go (w tym z pacjentem urazowym), gdyż w regulacjach odnoszących 
się do udzielania pomocy tej kategorii pacjentów ustawa przywołuje 
kryterium „niezbędnego zakresu” (pojawia się ono odnośnie zapłaty 
świadczeniodawcy, który działa bezumownie, przez co rozumieć należy 
także przypadek świadczenia ponadlimitowego)16. Sprawę komplikuje 

14 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta : Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń 
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji 
ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, op-
artej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 

15 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: Art. 4 Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, 
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, roz-
poznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością .

16 Art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych: 
1. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie.
2. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez świadczeniodaw-
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niejednolitość terminologiczna występująca pomiędzy ustawą o świad-
czeniach zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicznych oraz 
ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (pierwsza z ustaw 
odwołuje się do defi nicji „stanu nagłego” zawartej w tej drugiej, a takiej 
defi nicji tam nie ma, gdyż po nowelizacji używa ona innej aparatury 
pojęciowej)17.

Także orzecznictwo nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na pyta-
nie tyczące jakości świadczenia zdrowotnego. Tego wątku nie rozwijam, 
jako że był w nieodległej przeszłości omawiany w ramach Forum.

Podstawę prawną dla wypracowania minimalnych standardów 
postępowania stanowi art. 9 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej18.

Dotychczas z tego upoważnienia ustawowego skorzystał minister 
tylko jeden raz19.

W moim przekonaniu oddanie tej materii decyzji ministerialnej nie 
stanowi dobrego rozwiązania – już chociażby z powodu niebezpieczeń-
stwa upolitycznienia określonych postanowień i złożonej, a także długo-
trwałej, procedury ustanawiania rozporządzeń. Określanie standardów 
należy powierzyć środowiskom naukowym. Celowe byłoby jedynie 

cę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca ma prawo do tych 
świadczeń w niezbędnym zakresie.(…)

4. Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do 
wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym. Wynagrodze-
nie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

17 Ustawa o świadczeniach zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicznych :Art. 5. Użyte 
w ustawie określenia oznaczają:

„(…)  33)  stan nagły – stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (…)

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym: Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…) 
8)   stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie 
pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszko-
dzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych me-
dycznych czynności ratunkowych i leczenia; (…)12)   pacjent urazowy – osobę w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub 
wielonarządowe obrażenia ciała.

18 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej: Art. 9 . 1. Pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdro-
wotnej powinny odpowiadać określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym(…). 4. Minister właściwy do 
spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania i procedury medyczne wy-
konywane w zakładach opieki zdrowotnej w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdro-
wotnych. 

19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów 
postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i in-
tensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej.
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normatywne rozstrzygnięcie kwestii charakteru prawnego standardów, 
mechanizmu powoływania gremium mającego upoważnienie do ich wy-
pracowywania, a także sposobów udostępniania ich lekarzom. Uważam 
to za konieczne, gdyż obecnie niektóre towarzystwa naukowe podej-
mują taką działalność, ale czynią to „na dziko” i niekiedy rekomenda-
cje odzwierciedlają punkt widzenia stosunkowo wąskiego grona osób. 
Wskazana jest personalizacja rekomendacji, jako że w chwili obecnej 
de facto za treść rekomendacji nikt nie ponosi odpowiedzialności.

Z oszczędnościami wiąże się delikatna kwestia informowania pa-
cjenta. 

Otóż, jeśli mizeria środków w służbie zdrowia sprawia, że pacjent 
nie będzie czy to diagnozowany czy to leczony w sposób odpowiadają-
cy aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, wówczas zgodnie z treścią 
art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, powinien być 
poinformowany o innych niż proponowane, a możliwych do przepro-
wadzenia metodach postępowania. 

Jest to istotne z uwagi na to, że prawidłowe poinformowanie pacjen-
ta stanowi warunek sine qua non skuteczności jego zgody, zaś bezsku-
teczność zgody rodzi bezprawie po stronie wykonawcy zabiegu leczni-
czego, powodujące odpowiedzialność karną20.

20 Kodeks Karny: Art. 192. § 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzyw-
dzonego.
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„Procesy lekarskie” w orzecznictwie europejskim 
(w latach 2004–2008 – wybrane orzeczenia)

Procesy za szkody wyrządzone przy leczeniu lub dokonywaniu innych 
zabiegów medycznych są w państwach europejskich liczne, z wyjąt-
kiem tych krajów, gdzie istnieje system ubezpieczeniowo-gwarancyjny 
(zwłaszcza w krajach skandynawskich czy we Francji). Tam roszczenia 
poszkodowanych są załatwiane w drodze postępowania pojednawcze-
go i rzadko trafi ają do sądów1. Powództwa wytaczane są przeważnie 
wobec zakładów opieki zdrowotnej (głównie szpitali), często także wo-
bec lekarzy. Odpowiedzialność ma charakter kontraktowy (gdy pacjent 
zawiera umowę z lekarzem lub szpitalem) lub deliktowy (gdy pacjent 
wywodzi swoje prawo do leczenia z ubezpieczenia zdrowotnego, nie 
ma stosunku umownego z lekarzem albo korzysta z reżimu deliktowe-
go przy zbiegu odpowiedzialności kontraktowej z deliktową). Odpo-
wiedzialność pozwanych (szpitala i lekarzy) często jest solidarna lub in 
solidum, chyba że jest wyłączona wobec lekarzy-pracowników (jak np. 
w Polsce z mocy kodeksu pracy czy we Francji – według orzecznictwa, 
jeśli lekarz działał przy wykonywaniu swoich funkcji2). 

Zakład leczniczy może odpowiadać nie tylko na zasadzie winy 
(za winę własną lub winę personelu medycznego), lecz także na zasa-
dzie ryzyka (jak we Francji – w razie wadliwości produktów medycz-
nych czy zakażeń szpitalnych w ramach obowiązku zapewnienia pa-
cjentowi bezpieczeństwa podczas hospitalizacji i leczenia –  obligation 

1 Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 417 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, 
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007, s. 208 i n. 

2 We Francji lekarz-podwładny w zakładzie leczniczym ma immunitet od odpowiedzialności, jeżeli działał 
sans excéder les limites de sa mission – zob M. Nesterowicz, Ewolucja odpowiedzialności deliktowej w prawie 
francuskim (na 200-lecie Kodeksu Napoleona), PiP 12/2007, s. 20. 
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de sécurité de résultat), natomiast lekarz odpowiada tylko za swoją winę 
(orzecz. Cour d´appel de Caen z 30 I 2007 r., D. 2007, no 30, s. 2147). 

Wiele spraw sądowych dotyczyło błędów sztuki lekarskiej, zwłaszcza 
diagnostycznych, mających wpływ na dalsze postępowanie medyczne, 
standardów leczenia i w związku z tym winy lekarza (szpitala) oraz 
ciężaru dowodu winy, szkód postnatalnych, roszczeń z tytułu wrongful 
conception, wrongful birth, wrongful life, zadośćuczynienia za szkodę 
niemajątkową (doznaną krzywdę); pojawiał się też problem roszczenia 
o odszkodowanie za utratę szansy wyleczenia lub przeżycia3. 

1. Błąd diagnostyczny

Za błąd sztuki lekarskiej lekarz (szpital) ponosi odpowiedzialność tyl-
ko wtedy, gdy jest zawiniony, a więc jest np. wynikiem niedołożenia nale-
żytej staranności w zbadaniu pacjenta, braku wiedzy i umiejętności, którą 
lekarz powinien posiadać, braku odpowiedniej aparatury medycznej, sto-
sowania wadliwej metody lub sposobu leczenia itp. Najpoważniejszy jest 
zwykle błąd diagnostyczny, gdyż rzutuje zwykle na dalsze postępowanie 
medyczne i może wyrządzić pacjentowi poważne szkody4.

Sąd Najwyższy Węgier (wyrok no 47, Legf. Bir Pfv III 20.956/2000 
sz)5 przyjął odpowiedzialność szpitala za uchybienia w diagnozie, skut-
kiem czego była śmierć nienarodzonego dziecka. U powódki będącej 
w ciąży zdiagnozowano nadciśnienie i obrzęki, a u płodu nienormalny 
rytm serca. Pozostała więc w szpitalu w celu monitorowania ostatniej 
fazy ciąży aż do rozwiązania. Została tam poddana badaniom zgodnie 
z generalnie akceptowanymi zasadami i normalną wiedzą zawodową, 
żadnego niebezpieczeństwa dla płodu nie wykryto. Kilka dni przed ocze-
kiwaną datą porodu serce dziecka przestało funkcjonować, powódka 
urodziła dziecko martwe. Przyczyną śmierci była pępowina, zawinięta 
pięć razy dokoła szyi, co uniemożliwiło dostarczanie odpowiedniej ilości 
tlenu i spowodowało uduszenie. Powódka zarzucała lekarzom błąd diag-
nostyczny; twierdziła, że gdyby zastosowali badanie ultrasonografi czne 

3 Zob. M. Nesterowicz, Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, PiP 3/2010, s. 32 i n. 
4 Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 208 i n.
5 Zob. A. Menyhárd (w:) European Tort Law 2007, Wiedeń 2008, s. 344. 
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(USG), to mogliby wykryć wadę i uchronić dziecko przed śmiercią. Po-
zwany szpital wyjaśniał, że powódkę poddano wszelkim wymaganym 
badaniom, a żadne zasady postępowania medycznego ani profesjonalna 
literatura nie wymagają w takich przypadkach dokonania testu USG. 

Sąd Najwyższy nie zaakceptował jednak argumentu, że fakt, iż le-
karze dopełnili wszelkich obowiązków wymaganych przez standardy 
profesjonalne wystarcza, aby uchronić ich przed postawieniem zarzutu 
winy, jeśli uchybili działaniu zgodnemu ze standardami ogólnie wyma-
ganego postępowania w danych okolicznościach przez art. 339(1) k.c. 
Ze stanowiska Sądu Najwyższego wynika, że standardy medyczne two-
rzą tylko minimum postępowania, nie wystarczą, jeśli trzeba i można 
zrobić więcej. Test USG lub nawet kilka kolejnych testów w szczegól-
nych okolicznościach pozwoliłoby uniknąć szkody. Dlatego SN przy-
znał powódce odszkodowanie za szkodę majątkową i niemajątkową. 

O odpowiedzialności za błąd sztuki lekarskiej orzekał także Sąd 
Najwyższy Litwy (wyrok z 18 II 2004 r., 3 K-3-16/2004)6. W tej spra-
wie po leczeniu w dwóch szpitalach pacjentka zmarła na skutek błęd-
nej diagnozy. Powodowie, osoby bliskie, dowodzili, że lekarze uchybili 
podjęcia odpowiednich środków, aby zdiagnozować chorobę, co spo-
wodowało śmierć chorej. Sąd I instancji i Sąd Apelacyjny uznając winę 
lekarzy, przyznali powodom zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
w kwocie 34.754 Euro od jednego z pozwanych szpitali. Sąd Najwyż-
szy stwierdził, że lekarz nie może gwarantować rezultatu, że pacjent 
będzie wyleczony, musi jednak ściśle przestrzegać standardy leczenia, 
działać z starannością, ostrożnością i rozwagą; jego obowiązki wyni-
kają nie tylko z przepisów prawa, lecz także z zasad etyki lekarskiej. 
Postępowanie lekarza musi być ocenione czy było zgodne z tymi re-
gułami; dla odpowiedzialności lekarza wystarczy każdy stopień winy. 
Sąd Najwyższy powiedział, że sądy przy ustalaniu wysokości zadość-
uczynienia powinny brać pod uwagę sytuację fi nansową pozwanego, 
jak również „ciężkość” czynu niedozwolonego, włączając w to jego 
skutki oraz inne istotne okoliczności. Ponieważ sądy niższej instancji 
zwolniły od odpowiedzialności drugi ze szpitali bez żadnego uzasad-
nienia, sprawa została uchylona do ponownego rozpoznania. 

6 Zob. H. Gabartas, M. Laučiene (w:) European Tort Law 2004, Wiedeń 2005, s. 408.
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Innym przykładem błędu diagnostycznego jest sprawa rozstrzygnię-
ta przez hiszpański Sąd Najwyższy (wyrok z 19 VII 2007 r, RJ 2007, 
5143)7. Powód poddał się w szpitalu w Grenadzie testom w celu usta-
lenia czy nie jest zakażony wirusem HIV. Szpital poinformował go, że 
wynik jest pozytywny. Dlatego powód przez okres prawie 4 lat sto-
sował leczenie farmakologiczne, aż jego lekarz rodzinny powiedział 
mu, że diagnoza była błędna i nigdy nie był zakażony HIV. W związku 
z tym powód dochodził odszkodowania za niepotrzebne leczenie, życie 
w psychologicznym stresie, niepokoju i obawie, że rozwinie się AIDS. 
Sąd w Grenadzie przyznał mu odszkodowanie w kwocie 120.000 Euro 
opierając się na opiniach biegłych, że testy dokonane były niedbale. 
Lekarze uchybili wymaganym standardom medycznym przez nieza-
stosowanie nowych, kolejnych testów potwierdzających początkową 
diagnozę, gdy stało się jasne, że stan fi zyczny pacjenta nieoczekiwanie 
się poprawił. Sąd Najwyższy wyrok ten utrzymał w mocy oddalając 
kasację pozwanych szpitala i lekarzy. Uznał, że naruszyli oni swoje 
profesjonalne obowiązki przez postawienie błędnej diagnozy i rutyno-
we prowadzenie pacjenta przez okres 4 lat leczenia farmakologicznego 
bez potwierdzenia kolejnymi testami. 

2. Wina lekarza (szpitala), ciężar dowodu

Wina lekarza (szpitala) jest główną przesłanką odpowiedzialności 
za szkodę. Zgodnie z ogólnymi powszechnie przyjętymi zasadami cię-
żaru dowodu, winę (niedołożenie należytej staranności, niedbalstwo, 
brak wiedzy i umiejętności, uchybienie standardom postępowania, pod-
jęcie się czynności, do których lekarz nie był kwalifi kowany, działa-
nia sprzeczne z prawem czy z zasadami etyki lekarskiej itp.) powinien 
w procesie udowodnić powód (poszkodowany). Czasami jednak sądy 
przyjmują domniemanie winy, zwłaszcza gdy poszkodowany udowod-
nił, że lekarz (szpital) nie wypełnił swojego zobowiązania (np. przepro-
wadzenia odpowiednich badań wstępnych, zapewnienia bezpieczeń-
stwa pobytu w szpitalu). 

7 Zob. J. Ribot, A. Ruda (w:) European Tort Law 2007, Wiedeń 2008, s. 557.
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W RFN Sąd Najwyższy w wyroku z 27 IV 2004 r. (VI ZR 34/03, 
VersR 909) orzekł, że jeżeli pacjent ponosi szkodę, która jest typowym 
skutkiem błędu popełnionego przez lekarza (wadliwej diagnozy), ciężar 
dowodu, że błąd nie spowodował szkodliwych następstw dla pacjen-
ta, przesuwa się na lekarza8. We Włoszech, gdzie przyjmuje się odpo-
wiedzialność kontraktową lekarza (szpitala), Sąd Kasacyjny w trzech 
wyrokach (z 22 I 1999 r., nr 589, z 19 V 2004 r., nr 9471, z 21 VI 
2004 r., nr 11488) stwierdził, że poszkodowany musi tylko udowodnić 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez lekarza 
(w danych sprawach niewykrycie wad płodu u kobiety w ciąży, brak 
umiejętności w dokonaniu operacji zmiany płci), a nie musi dowodzić 
winy. Niewykonanie zobowiązania stwarza domniemanie winy leka-
rza. To on powinien udowodnić, że niewykonanie zobowiązania jest 
następstwem okoliczności, za które nie odpowiada albo że wykonał 
swoje zobowiązanie zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej9. W Hiszpa-
nii ustalone jest stanowisko Sądu Najwyższego, że lekarze i personel 
medyczny odpowiadają tylko w razie winy, dąży się jednak albo do 
złagodzenia ciężaru dowodu winy, spoczywającego na pacjencie albo 
do rozłożenia dowodu winy pomiędzy lekarza a pacjenta. Nie dotyczy 
to jednak zakładów leczniczych, prywatnych i publicznych, które mają 
odpowiadać na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną pacjentowi, bez 
względu na to czy postępowanie lekarza było zawinione (orzeczenie 
Sądu Najwyższego z 17 XI 2004 r., RJ 2004, 7238)10.

Warto wskazać na kwestię winy lekarza (szpitala) w trzech wyrokach 
sądów portugalskich. W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyż-
szego Administracyjnego (chodziło o szpital publiczny) z 29 XI 2005 r.11 
pacjent podczas pobytu w szpitalu w Lizbonie, w okresie pooperacyjnym 
doznał zakażenia bakteryjnego oka, czego skutkiem była utrata wzroku 
w tym oku. Twierdził, że w sali, w której przebywał, istniało wysokie 
prawdopodobieństwo rozwoju zakażeń, a szpital nie dołożył staranno-
ści, aby temu zapobiec. Ustalono w procesie, że szpital stosował zabez-
pieczenia antybakteryjne, ale nie udowodnił, że przedsięwziął wszystkie 

8 Zob. J. Fedtke (w:) European Tort Law 2004, Wiedeń 2005, s. 319.
9 Zob. E. Navaretta, E. Bargelli (w:) European Tort Law 2004, Wiedeń 2005, s. 390.
10 Zob. J. Ribot (w:) European Tort Law 2004, Wiedeń 2005, s. 559. 
11 Zob. A.G. Dias Pereira (w:) European Tort Law 2005, Wiedeń 2006, s. 500. 
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konieczne środki zgodnie ze standardami aktualnej wiedzy i nauki (state 
of art), aby wyeliminować z pomieszczeń tę konkretną bakterię (serra-
tia bacteria), która spowodowała infekcję oka powoda. Sąd orzekający 
przyjął niedbalstwo szpitala i zasądził odszkodowanie na rzecz powoda, 
a Sąd Najwyższy wyrok ten utrzymał w mocy. 

W innej sprawie (wyrok Sądu Najwyższego z 13 III 2007 r., CJ-STJ 
2007, 122–124)12 powód poddał się operacji kolana w prywatnej klini-
ce w dniu 12 I 1989 r. Dziesięć lat później wykryto u niego marskość 
wątroby, wywołaną wirusem VHC (wirusem typu C), którym został za-
każony podczas transfuzji zakażonej krwi w czasie pobytu w klinice. 
Dochodził od kliniki odszkodowania w kwocie 220.835 Euro. Sprawa 
o tyle była trudna, że wirus typu C został w nauce medycyny określony 
dopiero w 1991 r., wcześniej ustalono dwa rodzaje wirusów zapale-
nia wątroby: typu A i typu B. Jednakże ostrzegano, że jest trzeci wi-
rus tzw. typu nie-A i nie-B (Non-A-Non B Hepatitis). Sąd orzekający 
oddalił powództwo, a sąd apelacyjny – apelację powoda nie znajdu-
jąc winy kliniki. Sąd Najwyższy rozstrzygając kasację zmienił wyrok 
i uwzględnił powództwo. Zadecydował, że istnieje domniemanie winy 
kliniki dotyczące prowadzenia działalności niebezpiecznej (dangerous 
activities – art. 493(2) k.c.), które stosuje się w przypadku transfuzji 
krwi (a więc uznał, że transfuzja krwi jest działalnością niebezpiecz-
ną), a pozwana nie udowodniła, że przedsięwzięła wszelkie konieczne 
środki dla uniknięcia szkody. Komentator (A.G. Dias Pereira) twierdzi, 
że dotąd art. 493(2) k.c. nie był stosowany do szkód medycznych, ak-
ceptuje to orzeczenie SN świadczące o ewolucji portugalskiego prawa 
medycznego. 

W kolejnej sprawie (wyrok SN z 24 IV 2007 r., CJ-STJ 2007, 105–
–113)13 podczas zabiegu chirurgicznego pod znieczuleniem wystąpiła 
u pacjentki uboczna reakcja na środek znieczulający, na skutek czego 
zmarła. Sąd Najwyższy przyjął odpowiedzialność kontraktową chirur-
ga, z którym pacjentka zawarła umowę. Wprawdzie anestezjolog ma 
samodzielną pozycję, nie jest uważany za pomocnika chirurga, lecz po-
nieważ chirurg włączył go do zespołu operacyjnego, to za niego  ponosi 

12 Zob. A.G. Dias Pereira (w) European Tort Law 2007, Wiedeń 2008, s. 485. 
13 Ibidem, s. 486.
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odpowiedzialność14. Przy odpowiedzialności kontraktowej dowód bra-
ku winy, a więc że śmierć była spowodowana nieprzewidywalną reak-
cją organizmu pacjentki na środek znieczulający, a nie nieprawidłowym 
postępowaniem anestezjologa, spoczywał na obu lekarzach. Dowodu 
tego jednak nie przeprowadzili, natomiast zostało dowiedzione, że an-
estezjolog nie miał wcześniej żadnego kontaktu z pacjentką i nie za-
poznał się z jej medyczną dokumentacją. Dlatego SN uznał solidarną 
odpowiedzialność obu lekarzy zasądzając odszkodowanie w kwocie 
50.000 Euro za śmierć pacjentki (jako naruszenie jej praw do życia) 
i kwotę 50.000 Euro na rzecz rodziców tytułem zadośćuczynienia za 
utratę ich córki. 

We Francji jako winę lekarza sądy uznają niezręczność i nieuwagę, 
skutkiem czego pacjentowi zostaje wyrządzona szkoda, np. przez chi-
rurga przebicie przełyku, moczowodu, macicy, przecięcie nerwu, tęt-
nicy udowej. Przyjmuje się odpowiedzialność lekarza, jeśli przecięcie 
narządu nie było nieuniknione ani nie wynikało z jakiejś anomalii ana-
tomicznej, co w szczególnych okolicznościach mogłoby lekarza uspra-
wiedliwić15. W wyroku z 18 IX 2008 r. (D. 2008, no 34, s. 2347) Sąd 
Kasacyjny stwierdził, że jeżeli podczas kolonoskopii (wziernikowania 
jelita grubego za pomocą endoskopu) w braku predyspozycji pacjenta 
następuje perforacja badanych organów na skutek niezręczności leka-
rza, to lekarz dopuszcza się winy16.

3. Szkody post-natalne

Szczególnej opieki i staranności ze strony lekarzy i personelu me-
dycznego wymagają dzieci po urodzeniu, a zwłaszcza urodzone 
przedwcześnie; konieczne są wtedy liczne czynności medyczne i pie-
lęgnacyjne oraz bezwzględne stosowanie się do przyjętych procedur 
i standardów postępowania. Naruszenie tych procedur i standardów 

14 W tej kwestii – zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 115 i n. 
15 Por. M. Mémeteau, Cours de droit médical, Bordeaux 2006, s. 417 i n., 424 i n. 
16 Por. wyrok SA w Krakowie z 12 X 2007 r. (I ACa 920/07), PiM 1/2010, z glosą M. Nesterowicza, gdzie 

sąd orzekł, że „Zgoda pacjenta na zabieg operacyjny nie obejmuje możliwości uszkodzenia innego organu 
(w czasie usuwania kamieni nerkowych metodą litotrypsji nefroskopowej – PCNL przecięto pacjentowi narząd 
sąsiadujący – jelito grube). 
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powodujące szkody z reguły prowadzi do odpowiedzialności cywilnej 
zakładu opieki zdrowotnej (szpitali). 

W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Sądu Najwyższego Litwy 
z 18 IV 2005 r. (Nr 3K-7-255)17 dwoje noworodków doznało zaraz 
po urodzeniu poważnych poparzeń skóry nazbyt gorącym termofo-
rem podczas czynności pielęgnacyjnych. Na skutek tego musiały być 
poddane licznym operacjom przeszczepu skóry, pobranej od ich ojca. 
Rodzice doznali przez to również cierpień fi zycznych i psychicznych. 
Odpowiedzialność szpitala za niedbalstwo pracowników medycznych 
była niewątpliwa, sporna była tylko wysokość roszczeń odszkodowaw-
czych. Poszkodowane dzieci oraz ich rodzice żądali równowartość 
kwoty 290.000 Euro jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (szko-
dy niemajątkowe).

Sąd orzekający powództwo uwzględnił w pełnej wysokości. Jednak-
że sąd apelacyjny rozpatrując apelację pozwanego szpitala wziął pod 
uwagę, że szpital jest instytucją państwową fi nansowaną z budżetu i za-
sądzona kwota mogłaby naruszać interesy innych pacjentów, mieszkają-
cych w regionie, którzy mogliby przez to nie otrzymać pełnego zakresu 
świadczeń medycznych od szpitala, obniżył więc ją o 50%, tj. do kwoty 
145.000 Euro (po 58.000 dla każdego z małoletnich dzieci i po 14.500 
dla każdego z rodziców). Pomimo to szpital wniósł kolejną apelację do 
Sądu Najwyższego argumentując m.in., że tak wysokie odszkodowanie 
nie uwzględnia trudnej sytuacji fi nansowej szpitala. SN w powiększo-
nym składzie 7 sędziów określając wysokość zadośćuczynienia wziął 
pod uwagę stopień winy sprawcy (pracowników medycznych szpitala), 
jego sytuację fi nansową, ogólny poziom życia w kraju i przeciętną sto-
pę życiową obywateli oraz inne okoliczności, jak kryteria dobrej wiary, 
sprawiedliwości i rozsądnego działania. Uznał, że sąd apelacyjny ob-
niżając o połowę wysokość zadośćuczynienia zasądzonego przez sąd 
orzekający uwzględnił już sytuację fi nansową szpitala.

Jak podają komentatorzy H. Gabartas i M. Laučiene, kwota 
145.000 Euro jest najwyższą zasądzoną dotąd jako zadośćuczynienie za 
szkodę niemajątkową. Krytycznie jednak oceniają uwzględnienie przez 
sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia sytuacji  fi nansowej 

17 Zob. H. Gabartas, M. Laučiene (w:) European Tort Law 2005, Wiedeń 2006, s. 402.



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13)48

Mirosław Nesterowicz

 pozwanego, jeśli jest on publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 
Uważają, że państwo powołując się na sytuację fi nansową nie powinno 
uciekać od odpowiedzialności cywilnej za szkodę (poprzez niewystar-
czające fi nansowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej), jak 
prywatny wspólnik w szpitalu będącym spółką z o.o. Odpowiedzial-
ność szpitala nie powinna zależeć od tego czy jest on wystarczająco 
stabilny fi nansowo czy nie18. 

Podobnie w RFN sąd (OLG Braunschweig z 22 IV 2004 r., VersR, 
924 i n.)19 rozważał wysokość zadośćuczynienia na rzecz małoletniego 
dziecka. Powód, który miał 12 lat cierpiał na poważne fi zyczne i psy-
chiczne upośledzenia na skutek zawinionych błędów lekarskich, popeł-
nionych przez lekarzy zatrudnionych w pozwanej klinice. Był tam leczo-
ny w następstwie komplikacji powstałych przy porodzie. Błędy lekarzy 
były ustalone przez niezależnego biegłego i nie były sporne pomiędzy 
stronami. Klinika zapłaciła zadośćuczynienie w kwocie 204.516 Euro 
i uważała, że kwota ta jest wystarczająca. Ponieważ było wysoce nie-
prawdopodobne, aby stan powoda poprawił się w przyszłości, dochodził 
on dodatkowo kwoty 150.000 Euro. Sąd I instancji przyznał mu kwotę 
65.483 Euro. Sąd odwoławczy stwierdził, że jakkolwiek sąd orzekający 
ma dyskrecjonalną władzę w ustaleniu wysokości odszkodowania, to 
jednak musi brać pod uwagę funkcje zadośćuczynienia (kompensację 
krzywdy i satysfakcję dla poszkodowanego), charakter i wielkość oraz 
długoterminowe skutki szkody i – co jest zasadnicze dla oceny roszcze-
nia w danej sprawie – orzeczenia innych sądów w podobnych sprawach. 
W porównaniu do innych wyroków (gdzie najwyższe zadośćuczynie-
nie wynosiło 500.000 Euro) kwota przyznana przez sąd orzekający była 
zbyt niska, dlatego OLG Braunschweig podniósł zadośćuczynienie do 
kwoty 350.000 Euro łącznie z kwotą już wypłaconą przez klinikę. 

Odpowiedzialność szpitala za szkody post-natalne przyjął takie Sąd 
Najwyższy Węgier. W pierwszej sprawie (Legf. Bir Pfw 20.292/2008 

18 Dla porównania warto wskazać, że w Polsce sąd przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie może 
brać pod uwagę sytuacji fi nansowej zakładów opieki zdrowotnej, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, 
choć w procesach zakłady argument taki podnoszą. Miarkowanie odszkodowania jest dopuszczalne tylko po-
między osobami fi zycznymi (art. 440 k.c.), jednak nie wtedy, gdy dłużnik jest ubezpieczony od odpowiedzial-
ności cywilnej (OC) (orzecz. SN z 18 XII 1968 r., II CR 409/68, OSN 1969, poz. 207) lub gdy miał obowiązek 
zawarcia takiego ubezpieczenia. 

19 Zob. J. Fedtke (w:) European Tort Law 2004, Wiedeń 2005, s. 310. 
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– EBH 2008 1768 sz.)20 powódka jako dziecko urodzone przedwcześ-
nie przez wiele tygodni była poddawana w pozwanym szpitalu rutyno-
wemu leczeniu infuzyjnemu. Infuzja nie była prowadzona prawidłowo, 
skutkiem czego została uszkodzona skóra na stopie powódki powodu-
jąc trwałą szkodę. Nieprawidłowość infuzji mogła być wykryta w trak-
cie leczenia przy starannym nadzorze, lecz pracownicy szpitala uchy-
bili wymaganym standardom. Powódka dochodziła odszkodowania za 
szkodę majątkową i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz pokry-
cia kosztów ciągłego leczenia, któremu będzie musiała się poddawać 
przez całe życie. Pozwany kwestionował legitymację procesową dzie-
cka. Sąd Najwyższy przesądził powództwo na rzecz powódki. Orzekł, 
że nawet jeśli matka jest obowiązana troszczyć się o dziecko zgodnie 
z przepisami kodeksu rodzinnego, to poszkodowanym jest niewątpli-
wie dziecko i ono, obok matki, jest uprawnione do dochodzenia zwrotu 
kosztów ponoszonych przez matkę oraz innych roszczeń21.

W drugiej sprawie (wyrok SN, Legf. Bir III 21.191/2007 BH 2008 
184 sz.)22 powódka była jedną z bliźniaczek urodzonych przedwcześnie. 
Obie poddano specjalnemu leczeniu. Siostrze powódki, która miała obja-
wy stanu zapalnego, zastosowano antybiotyki. Ponieważ powódka takich 
objawów nie miała, antybiotyków nie otrzymała. Jednak po kilku dniach 
pojawiły się u niej symptomy stanu zapalnego, który przeszedł szybko 
w poważne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i apopleksję. Konse-
kwencją tego i pojawiających się komplikacji było uszkodzenie mózgu, 
a w następstwie upośledzenie fi zyczne i psychiczne. W procesie powódka 
dowodziła, że jeśliby lekarze zastosowali od razu leczenie antybiotykami 
tak, jak u jej siostry, choroba by się nie rozwinęła. Pozwany szpital wno-
sił o oddalenie powództwa twierdząc, że u powódki nie było żadnych ob-
jawów stanu zapalnego, które wskazywałyby na konieczność stosowania 
antybiotykoterapii i że lekarze działali zgodnie ze standardami. 

Sąd Najwyższy przyjął, że szpital ponosi odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną powódce. Uznał, że symptomy choroby u siostry-

20 Zob. A. Menyhárd (w:) European Tort Law 2008, Wiedeń 2009, s. 355.
21 Dla porównania w Polsce wyłącznie legitymowany do dochodzenia kosztów wynikłych z uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia jest poszkodowany, choćby koszty te zostały poniesione przez osoby trzecie (rodzi-
ców czy inne osoby bliskie) – orzecz. SN z 4 VII 1969 r., I CR 116/69, OSN 1970, poz. 82. 

22 Zob. A. Menyhárd, jw., s. 359. 
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-bliźniaczki powódki wskazywały, że powódka może być także wy-
stawiona na takie samo ryzyko, więc powinno być zastosowane takie 
samo leczenie. Komentator A. Menyhárd podnosi, że nie było ustalone 
w procesie, że powódka uniknęłaby zapalenia opon mózgowo-rdzenio-
wych i jego następstw, jeśliby lekarze zastosowali od razu leczenie an-
tybiotykami. Zdaniem Sądu Najwyższego dla odpowiedzialności szpi-
tala wystarczy, że takie leczenie mogłoby zmniejszyć ryzyko zapalenia 
i pozwoliłoby uniknąć choroby albo ograniczyć jej skutki. 

4. Wrongful conception, wrongful birth, wrongful life

Sprawy o odszkodowanie za szkody majątkowe i niemajątkowe z ty-
tułu wrongful conception, wrongful birth, wrongful life coraz częściej 
pojawiają się w orzecznictwie europejskim23. Skargi te wykształciły się 
początkowo w judykaturze USA, a następnie państw europejskich, co-
raz szerzej zajmuje się nimi również doktryna24.

Przypomnijmy, że skarga wrongful conception polega na żądaniu 
odszkodowania za urodzenie „niechcianego” („niepożądanego”) zdro-
wego dziecka na skutek winy lekarza przed poczęciem dziecka (prze-
ważnie w wyniku nieskutecznej sterylizacji lub antykoncepcji czy winy 
aptekarza w wydaniu zamiast pigułek antykoncepcyjnych innego leku, 
jak również – m.zd. – w razie zmuszenia kobiety (przez bezprawną 
odmowę dokonania aborcji w dopuszczalnym przez prawo terminie) 
do urodzenia dziecka, poczętego na skutek przestępstwa (gwałtu, pod-
stępu, kazirodztwa). Czasami odróżnia się tu wrongful pregnancy, gdy 
na skutek błędnej diagnozy lekarza, który podczas badania nie ustalił, 

23 Zob. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful conception, wrongful 
birth, wrongful life w orzecznictwie europejskim (2000–2005), PiM 3/2007, s. 19 i n. 

24 Zob. zwłaszcza gruntowną monografi ę T. Justyńskiego, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło 
odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003; Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrong-
ful life, wrongful birth i wrongful conception w prawie USA, PiM 1/2004, s. 109 i n.; M. Nesterowicz, Prawo 
medyczne, s. 258 i n. Z ostatnich publikacji – zob. B.C. Steininger, Wrongful Birth and Wrongful Life: Basic 
Questions, Journal of European Tort Law 1/2/2010, s. 125 i n.; M. Hogg, Damages for Pecuniary Loss in Ca-
ses of Wrongful Birth, Journal…, s. 156 i n.; E. Bagińska, Wrongful Birth and Non-Pecuniary Loss: Theories 
of Compensation, Journal…, s. 171 i n.; A. Ruda, “I Didn´t Ask to be Born”: Wrongful Life from a Comparative 
Perspectives, Journal…, s. 204 i n. 
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że kobieta jest w ciąży, nie mogła ona dokonać aborcji w ustawowym 
terminie i została zmuszona przez to do urodzenia dziecka. 

Skarga wrongful birth (za „złe urodzenie”) jest wnoszona przez rodzi-
ców upośledzonego dziecka urodzonego w wyniku niedbalstwa lekarza 
(wadliwej diagnozy lub braku informacji o stanie płodu) i zmierza do 
odszkodowania za szkody związane z urodzeniem dziecka z genetycz-
nymi wadami lub innymi ciężkimi uszkodzeniami (za ból, cierpienia 
psychiczne i fi zyczne, stresy emocjonalne, wydatki na leczenie, wzra-
stające koszty utrzymania takiego dziecka, utratę zarobków). Rodzice 
podnoszą, że lekarz poprzez swoje zawinione postępowanie naruszył 
ich legalne prawo do aborcji. 

Skarga wrongful life jest skargą dziecka o odszkodowanie za sam 
fakt urodzenia z wadami psychofi zycznymi, którego by nie było, gdyby 
nie niedbalstwo lekarza (wadliwa diagnoza prenatalna, brak poinfor-
mowania rodziców dziecka o możliwości wad genetycznych czy in-
nych poważnych schorzeń płodu). Jest to, inaczej mówiąc, skarga za 
nieszczęśliwe istnienie („złe życie”). 

4.1. Wrongful conception

4.1.1.  Wyrok Sądu Apelacyjnego Malty z 30 V 2008 r., A v. Writ 
nr 1000/200225

Powódka urodziła swoje pierwsze dziecko poprzez cesarskie cięcie. 
Podczas drugiej ciąży, kiedy konieczne było ponowne cesarskie cięcie, 
lekarz poinformował ją, że procedura ta będzie musiała być także stoso-
wana w przyszłości. Ponieważ chciała tego uniknąć, upoważniła lekarza 
do dokonania jej sterylizacji przez podwiązanie jajowodów podczas ce-
sarskiego cięcia. Pomimo to kilka miesięcy później zaszła w ciążę i uro-
dziła dziecko. Dochodząc odszkodowania od lekarza zarzucała, że ciąża 
spowodowała u niej traumę i kolejne cesarskie cięcie w krótkim czasie 
oraz wydatki na utrzymanie trzeciego dziecka. Twierdziła także, że lekarz 
nie poinformował jej o możliwości zajścia w ciążę pomimo sterylizacji. 

Sąd orzekający oddalił powództwo. Uznał, że lekarz nie jest odpo-
wiedzialny za błąd w informacji ani za „błąd zawodowy”, czyli za błąd 

25 Zob. G. Caruana Demajo, L. Quintano, D. Zammit (w :) European Tort Law 2008, Wiedeń 2009, s. 440. 
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wynikający z ograniczeń wiedzy medycznej; jest on odpowiedzialny 
tylko za rażący błąd (gross error) albo za błąd związany z niedbal-
stwem lub z brakiem kompetencji w wykonywaniu zawodu. Dowody 
medyczne wskazują, że nawet jeśli procedura medyczna podwiązania 
jajowodów jest przeprowadzona secundum artem, jak w danej sprawie, 
to może się zdarzyć w rzadkich przypadkach naturalna refertylizacja. 
Sąd przyjął, że chociaż lekarz powinien powódkę o tym poinformować, 
to jednak to uchybienie nie jest równoznaczne z niedbalstwem w prze-
prowadzeniu samej procedury medycznej. Sąd Apelacyjny oddalając 
apelację powódki stwierdził, że lekarz nie popełnił winy, nie zgodził się 
jednak z sądem orzekającym co do tego, że lekarz naruszył obowiązek 
poinformowania pacjentki. „The duty to inform” nie jest obowiązkiem 
absolutnym, lecz zależy od generalnie akceptowanej praktyki medycz-
nej i kryteriów medycznych. W danej sprawie nie było dowodu, że jest 
generalnie akceptowaną praktyką medyczną informowanie pacjentek 
poddających się podwiązaniu jajowodów o mało prawdopodobnej moż-
liwości naturalnej refertylizacji. 

4.1.2. Wyrok Sądu Najwyższego RFN (BGH z 8 VII 2008 r., NJW 2846)26

Powódka będąca w ciąży wyraziła zgodę, aby pozwany lekarz-gine-
kolog dokonał jej sterylizacji przez podwiązanie jajowodów podczas 
planowanego cesarskiego cięcia. Lekarz poinformował powódkę, że 
niepowodzenie w tej procedurze sterylizacji wynosi 0,1 %. Powód-
ka urodziła bliźniaki, a cztery miesiące później znowu zaszła w ciążę 
i urodziła trzecie dziecko. Następnie poddała się kolejnej sterylizacji. 
W procesie powodowie (powódka i jej mąż) dochodzili od lekarza po-
krycia wszelkich przyszłych kosztów powstałych w związku z urodze-
niem trzeciego dziecka na skutek nieudanej sterylizacji.

Sąd orzekający oddalił powództwo uzasadniając, że żadnej winy 
lekarza nie dowiedziono i że powódka wyraziła na sterylizację „poin-
formowaną” zgodę. Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę 
do ponownego rozpoznania przypominając ustalone zasady odpowie-
dzialności za urodzenie „nieplanowanego” dziecka, jeśli nawet ciąża 
przebiegała bez komplikacji. Obejmuje to także ojca dziecka, który jest 

26 Zob. F. Wagner von Papp, J. Fedtke (w:) European Tort Law 2008, Wiedeń 2009, s. 306. 
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włączony w kontraktową „sferę ochronną” matki z pozwanym leka-
rzem. Według SN powodowie wystarczająco dowiedli niedbalstwa le-
karza w trakcie pierwszej próby sterylizacji, natomiast sąd orzekający 
przyjął za wysoki standard dowodu – niedbalstwo lekarza nie musi być 
ustalone z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, wystar-
czą rozsądne wątpliwości co do jego postępowania. Powinno być także 
zbadane, czy obowiązek informacji został należycie spełniony przez 
pozwanego co do metody sterylizacji i różnych ocen ich skuteczności. 

4.1.3.  Wyrok Sądu Najwyższego Austrii (OGH z 7 VIII 2008 r., 
6 0b 148/08w)27

Powodowie udzielili w pozwanej klinice wyraźnej zgody na implan-
tację powódce dwóch embrionów zapłodnionych in vitro, aby zmniej-
szyć możliwość ciąży wielokrotnej. Jednak implantowano powódce 
trzy embriony, na skutek czego urodziło się troje dzieci. Powodowie 
dochodzili 1/3 kosztów utrzymania trojga dzieci. Sąd oddalił powódz-
two zgodnie z dotychczasową linią orzecznictwa, że urodzenie zdro-
wego dziecka nie może być kwalifi kowane jako szkoda. Tej sytuacji 
nie można porównywać do urodzenia dziecka upośledzonego. Sąd nie 
uwzględnił argumentu, że rodzice mają bardzo ograniczone środki 
 fi nansowe dla utrzymania trojga dzieci. 

4.2.  Wrongful birth Wyrok Sądu Najwyższego Austrii 
(OGH z 11 XII 2007 r., 5 0b 148/07)28

Sąd Najwyższy przyznał powodom, rodzicom ciężko upośledzonego 
dziecka (uszkodzenie nerwu kręgowego, kręgosłupa, wodogłowie) od 
pozwanego szpitala pokrycie pełnych kosztów utrzymania. Upośledze-
nie utrzymuje się, mimo że dziecko przeszło liczne operacje. Sąd uznał, 
że koszty utrzymania niechcianego dziecka stanowią szkodę. Lekarz 
dokonując badania USG u powódki będącej w 20 tygodniu ciąży na 
skutek niedbalstwa przeoczył wodogłowie. Pomimo, że na skutek uło-
żenia płodu nie wszystkie jego struktury były widoczne dla  postawienia 

27 Zob. B.C. Steininger (w:) European Tort Law 2008, Wiedeń 2009, s. 125. 
28 Zob. B.C. Steininger (w:) European Tort Law 2007, Wiedeń 2008, s. 150. 
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diagnozy, lekarz nie przeprowadził dalszych badań. Powodowie twier-
dzili, że gdyby zostali poinformowani o wadach płodu, powódka pod-
dałaby się aborcji. 

4.3.  Wrongful life Uchwała Sądu Najwyższego Węgier (Unifying 
Resolution nr 1/2008 z 12 III 2008)29

W 2005 r. Sąd Najwyższy Węgier dopuścił skargę wrongful life 
(w wyroku BH 2005, nr 394)30. Odrzucił zarzut pozwanego szpitala, że 
urodzenie dziecka upośledzonego nigdy nie może być traktowane jako 
szkoda i że nie można kompensować samego faktu urodzenia zamiast 
nieurodzenia. 

Wiele sądów niższej instancji tego stanowiska nie aprobowało. Dla-
tego Sąd Najwyższy zdecydował się zunifi kować orzecznictwo, zmie-
nił swój dotychczasowy pogląd i skargę wrongful life uznał za niedo-
puszczalną. Przyjął nowe stanowisko, według którego dziecko nie jest 
uprawnione do odszkodowania za szkodę majątkową czy niemajątkową 
od lekarza (szpitala) z powodu urodzenia z wadami genetycznymi czy 
rozwojowymi na podstawie, że podczas ciąży matka nie mogła zde-
cydować się na aborcję z braku właściwej informacji udzielonej przez 
lekarza. Sąd Najwyższy zaznaczył jednocześnie, że nie dotyczy to rosz-
czeń upośledzonego dziecka za szkody prenatalne powstałe na skutek 
wadliwej interwencji medycznej podczas ciąży matki ani roszczeń ro-
dziców dziecka z tytułu wrongful birth. 

Komentator (A. Menyhárd) podkreśla, że na rewizję stanowiska 
Sądu Najwyższego niewątpliwy wpływ miał trend w europejskich 
systemach prawnych i jurysdykcjach do niedopuszczalności skargi 
wrongful life31.

29 Zob. A. Menyhárd (w:) European Tort Law 2008, Wiedeń 2009, s. 150.
30 Zob. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful conception, wrongful 

birth, wrongful life w orzecznictwie europejskim (2000–2005), PiM 3/2007, s. 38. 
31 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 274 i n.; A. Ruda, „I Didn´t Ask to be Born”…, s. 204 i n.; 

B.C. Steininger, Wrongful Birth and Wrongful Life…, s. 150 i n.; warto też odnotować, że w pierwszej tego ro-
dzaju sprawie Steward v. Botha 340/2007 (2008) Sąd Najwyższy RPA odrzucił skargę wrongful life – zob. L.C. 
Coetzee, The action for wrongful life in South African Law, referat na 18 World Congress on Medical Law, 
Book of Abstracts, Zagreb 2010, s. 56. 
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„Procesy lekarskie” w orzecznictwie europejskim (w latach 2004–2008…)

5. Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia

Powództwa odszkodowawcze oparte na utracie szansy wyleczenia 
lub przeżycia na skutek zawinionego postępowania lekarza (np. w razie 
błędu diagnostycznego, braku należytej informacji o ryzyku i skutkach 
zabiegu, alternatywnej metodzie leczenia, wadliwych zabiegów) poja-
wiają się coraz częściej w orzecznictwie europejskim, lecz nie wszędzie 
są akceptowane32. Przykładem z ostatnich lat jest wyrok szwajcarskiego 
Trybunału Federalnego z 13 VI 2007 r. (BGE 133/207 III 462)33. Powód 
pojawił się w izbie przyjęć szpitala kantonalnego o godz. 3,oo rano z ob-
jawami zapalenia opon mózgowych (poważne bóle głowy, pleców, wy-
mioty). Lekarz początkowo nie rozpoznał choroby, zdiagnozował gry-
pę, na skutek czego właściwe leczenie nastąpiło o 4–5 godzin później. 
W rezultacie powód stracił całkowicie słuch. W związku z tym żądał 
od szpitala zadośćuczynienia w kwocie 1.800.000 Euro. Sąd orzekający 
przyznając popełnienie przez lekarza błędu diagnostycznego stwierdził, 
że brak jest związku przyczynowego pomiędzy błędną diagnozą a szko-
dą. Nie zostało dowiedzione, że gdyby wcześniej rozpoczęto leczenie 
powoda antybiotykami, zapobiegłoby to utracie słuchu, co jest zawsze 
ryzykiem zapalenia opon mózgowych. Dlatego powództwo oddalił. Po-
wód powołał się przed Trybunałem Federalnym na teorię utraty szansy 
wyleczenia, która jednak w orzecznictwie szwajcarskim nie jest przy-
jęta, zwłaszcza przy szkodach wyrządzonych przy leczeniu. Trybunał 
teorię tę odrzucił i wyrok utrzymał w mocy. W orzecznictwie szwajcar-
skim nie uwzględnia się szkody ewentualnej (hipotetycznej), podobnie 
jak szansy jej uniknięcia mającej tylko charakter hipotetyczny. 

Natomiast Sąd w Irlandii w sprawie Philp v. Ryan & Bon Secours 
Hospital HC z 11 III 2004 r.34 uwzględnił powództwo, uznając rozsądne 
przekonanie powoda o zmniejszeniu nadziei życia (Reasonable Belief 
of Reduced Life Expectancy). W czerwcu 2001 r. powód został przyjęty 
do pozwanego szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego ostre zapalenie 

32 Por. M. Nesterowicz, Utrata szansy…, s. 32 i n.; E. Kabza, Utrata szansy wyleczenia w prawie angiel-
skim, PiM 1/2010, s. 75 i n.

33 Zob. P. Loser (w:) European Tort Law 2007, Wiedeń 2008, s. 591. 
34 Zob. E. Quill (w:) European Tort Law 2004, Wiedeń 2005, s. 374. 
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gruczołu krokowego (prostaty). Wypisano go ze szpitala na początku 
lipca 2001 r. Podczas następnej wizyty w grudniu 2001 r. dokonano 
testu i wykryto raka prostaty. Ponieważ jednak powód musiał wyje-
chać do pracy w Arabii Saudyjskiej przed wynikami testu, zostały mu 
one wysłane pocztą w styczniu 2002 r., a otrzymał je w marcu 2002 r. 
Krótko potem poddał się zabiegowi chirurgicznemu w Arabii Saudyj-
skiej. Operacja się udała, ale pomimo to powód jest śmiertelnie chory. 
Dochodzi od pozwanych lekarza i szpitala odszkodowania dowodząc, 
że nowotwór powinien być zdiagnozowany w lipcu 2001 r. i że wcześ-
niejsze leczenie mogło przedłużyć jego nadzieję życia.

Sąd orzekł, że lekarz dopuścił się błędu diagnostycznego podczas 
pierwszego badania, gdyż liczne informacje wskazywały na możliwość 
nowotworu prostaty, a w związku z tym powinny być dokonane dodatko-
we testy podczas pobytu pacjenta w szpitalu w lipcu 2001 r. Lekarzowi 
można również zarzucić niedbalstwo, że nie podjął większych wysiłków, 
aby skontaktować się z powodem, gdy w grudniu 2001 r. były już znane 
wyniki testu. Sprawa nie jest jednak prosta ze względu na rozbieżne opi-
nie biegłych i w literaturze czy przy wykryciu raka prostaty korzystniejsze 
dla pacjenta byłoby wcześniejsze czy późniejsze leczenie (operacyjne). 
Nawet gdyby prawidłowa diagnoza była postawiona przy pierwszym ba-
daniu, to lekarz mógłby optować za wstrzymaniem się z dokonaniem za-
biegu operacyjnego i nie można mu byłoby wtedy zarzucić winy. Dlatego 
sąd nie mógł przyjąć defi nitywnego poglądu, że nastąpiło skrócenie życia 
powoda. Jednak sąd uznał, że pacjent ma prawo wiedzieć o chorobie za-
grażającej życiu w najwcześniej możliwym terminie, chyba że się tego 
wcześniej zrzekł, ma także prawo planować swoją przyszłość w świetle tej 
wiedzy. Powód miał „rozsądne” przekonanie, że jego życie zostało skró-
cone od 8 miesięcy do 2 lat na skutek niedbalstwa lekarza, który pozbawił 
go szansy wcześniejszego leczenia (loss a chance of treatment). Doznał 
przez to cierpień psychicznych (mental distress), że ma chorobę śmiertel-
ną. To uzasadnia zdaniem sądu przyznanie powodowi zadośćuczynienia 
(w kwocie 45.000 Euro). Komentator E. Quill stwierdza, że wyrok ten 
odbiega od ustalonego stanowiska orzecznictwa, gdzie wymaga się, aby 
cierpienia psychiczne (przy braku szkód cielesnych), powstałe na skutek 
winy pozwanego, dające podstawę do odszkodowania, były uznane jako 
choroba psychiczna (medically recognised psychiatric illness).



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13) 57

Maciej Syska

Zgoda na zabieg medyczny oraz oświadczenia 
pro futuro w ustawodawstwie i orzecznictwie 
francuskim i belgĳ skim. Część I.

Od kilku lat toczy się w piśmiennictwie polskim debata na temat 
oświadczeń pro futuro – szczególnych wyrazów woli pacjenta, w sto-
sunku do którego nie istniały przesłanki dokonania zabiegu medycz-
nego (albo przesłanki takie istniały, lecz składający nie zdawał sobie 
z nich sprawy), określających postępowanie lekarza w sytuacji lecz-
niczej, na wypadek gdy bezpośrednie wypowiedzenie się pacjenta nie 
będzie możliwe ze względu na utratę zdolności do samodzielnego wy-
rażenia zgody1. Debata ta została wywołana m.in. kontrowersyjnym 
orzeczeniem Sądu Najwyższego2 i jak do tej pory, nie doprowadziła do 
przyjęcia konkretnych rozwiązań legislacyjnych, ani kompleksowych 
postulatów de lege ferenda3. Ponadto, w debacie publicznej często 

1 Por. także Syska M., Próby regulacji oświadczeń pro futuro w prawie polskim, Przegląd Legislacyjny, 
nr 4/2010. Defi nicja ta nawiązuje do ustaleń P. Sobolewskiego w: Sobolewski P., Zgoda na zabieg medyczny, 
Warszawa 2009 (praca doktorska, niewydana na razie drukiem, dostępna w bibliotece WPiA UW).

2 Orzeczenie SN z 27 października 2007 r., sygn. III CK 155/05, J. Kulesza, Glosa do postanowienia SN 
z 27.10.2005 r,, Palestra 2007, nr 3–4, s. 316 i n.; Tymiński R., Glosa do postanowienia SN z 27.10.2005 r, 
Przegląd Sądowy 2008, nr 3, s. 116 i n.; Stańczyk I., Olszewski T., Glosa do postanowienia SN z 27.10.2005 r, 
Przegląd Sądowy 2008, nr 11–12, s. 217 i n.

Za głosy w tej debacie uznać można np.: Boratyńska M., Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na 
leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część 1. Sprzeciw pro futuro, Prawo i Medycyna nr 2/2007; 
Boratyńska M., Niektóre aspekty…, część 2. Zakres udzielonej zgody i rozmieszczenie ciężaru dowodu, Prawo 
i Medycyna nr 3/2007; 

Janiszewska B., Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylematy prawa i medycyny (uwagi o odmowie zgody 
na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), Prawo i Medycyna, nr 2/2007; Janiszewska B., 
Uwagi o charakterze prawnym odmowy zgody na interwencję medyczną, Prawo i Medycyna nr 4/2007; Karcz 
R., Obrona pacjenta przed niechcianą transfuzją w praktyce sądowej, Prawo i Medycyna nr 4/2007; Syska M., 
O charakterze prawnym oraz dopuszczalności oświadczeń pro futuro, Prawo i Medycyna nr 1/2010.

3 Projekt regulacji oświadczeń pro futuro pojawił się przy okazji prac tzw. Zespołu Gowina (Zespół do 
Spraw Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biolo-
gii i medycyny: Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, powołany Zarządzeniem nr 38 Prezesa Rady 
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błędnie łączy się oświadczenia pro futuro wyłącznie z problematyką 
eutanazji, czego przykładem mogą być prace tzw. Komisji Gowina4.

Z tych względów, warto moim zdaniem, wskazać na rozwiązania 
przyjęte w innych krajach, które mogą w tym zakresie stanowić cieka-
wy punkt odniesienia. Być może przyczyni się to do uporządkowania 
debaty oraz pozwoli sformułować propozycje pod adresem polskiego 
ustawodawcy.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostanie francuskie 
(część I) i belgijskie (część 2) ustawodawstwo i orzecznictwo doty-
czące oświadczeń pro futuro oraz zgody na zabieg medyczny. Wydaje 
się, że te dwa, zbliżone kulturowo, kraje mogą być bardzo ciekawym 
przykładem istotnie odmiennych koncepcji na regulację tego proble-
mu współczesnej medycyny i prawa. Mimo to, samo ustawowe ure-
gulowanie tego problemu w obu porządkach prawnych, odmiennie 
traktujących kwestię autonomii woli pacjenta, wskazuje na coraz po-
wszechniejszą akceptację dla oświadczeń pro futuro. Na końcu zaś, 
zaproponowane zostaną postulaty de lege ferenda pod adresem krajo-
wego ustawodawcy, wynikające zarówno z zaprezentowanych rozwią-
zań zagranicznych5, jak i Konstytucji RP oraz europejskich standardów 
ochrony praw człowieka. 

Oświadczenia pro futuro zostały normatywnie uregulowane w wie-
lu krajach europejskich. Jednak na poziomie konkretnych rozwiązań, 
a w szczególności nadania tym dyrektywom mocy wiążącej, sytuacja 
jest zróżnicowana w poszczególnych krajach. Nawet w przypadku 
wprowadzenia rozwiniętej regulacji dyrektyw nie zawsze ustawodaw-

Ministrów z dnia 7 kwietnia 2008, którego przewodniczącym był poseł Jarosław Gowin) nad projektem ustawy 
bioetycznej. Był to jednak projekt dalece niedoskonały. Szerzej: Syska M. Próby regulacji…; Pawłowska N., 
Syska M., Testament życia, Monitor Prawniczy, nr 9/2009.

4 Zespół do Spraw Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w odniesieniu do 
zastosowań biologii i medycyny: Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, powołany Zarządzeniem 
nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2008, którego przewodniczącym był poseł Jarosław Gowin 
(dalej „Zespół”). 

Tymczasem trzeba wyraźnie rozróżnić samą konstrukcję oświadczeń pro futuro od ich przedmiotu. Ak-
ceptacja i ustawowe uregulowanie tej instytucji nie musi się bowiem w żaden sposób łączyć z „legalizacją” 
eutanazji, o czym także w części II. niniejszego opracowania. Więcej na temat prac zespołu: Syska M., Próby 
regulacji…

5 Jednym z podstawowych problemów przy okazji dotychczas podejmowanych prac nad regulacjami 
oświadczeń pro futuro był właśnie brak odniesienia się przez autorów do dorobku prawnego innych krajów 
w tym zakresie. Na ten temat por. Syska M., Próby regulacji,…
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ca krajowy decyduje się na nadanie im jednoznacznie mocy wiążącej6. 
Niektóre ustawodawstwa koncentrują się na związku tej instytucji z eu-
tanazją, inne z kolei dostrzegają również szerszy kontekst. 

W opracowanym kilka lat temu Raporcie Rady Europy dotyczącym 
oświadczeń pro futuro7 wyróżniono cztery grupy krajów: a) te, w któ-
rych istnieje regulacja odnosząca się do oświadczeń pro futuro, przy-
znająca tym oświadczeniom moc wiążącą8; b) te, w których istnieje, co 
prawda, ustawowa regulacja oświadczeń pro futuro, lecz nie przyznaje 
ona tym oświadczeniom mocy wiążącej9; c) kraje, w których wkrótce 
takie prawo powinno wejść w życie (np. Niemcy10, Szwajcaria11) oraz 
d) te, w których brak jest zarówno regulacji normatywnej, jak i real-
nych planów jej wprowadzenia w najbliższym czasie12.

Pomimo przyjmowania różnych rozwiązań normatywnych oraz 
istotnych różnic w stanie i zaawansowaniu debaty na temat regulacji 
oświadczeń pro futuro w różnych krajach europejskich można wskazać 
na pewne zagadnienia uniwersalne, wokół których toczy się dyskusja. 

6 Taka sytuacja ma miejsce np. we Francji, o czym w dalszej części opracowania.
7 CDBI, The previously expressed wishes relating to health care. Common principles and differing rules In 

national legal systems, Report to the Council of Europe, Steering Committee on Bioethics, Council of Europe, 
December 2008 (Raport Komitetu Zarządzającego ds. Bioetyki Rady Europy (CDBI) dotyczący statusu uprzed-
nio wyrażonych życzeń w odniesieniu do ochrony zdrowia w ustawodawstwach krajowych), sprawozdawca: 
R. Andorno, stan prawny na czerwiec 2008, źródło: 

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/09_euthanasia/CDBI_2008_29%20Andorno%20e.pdf 
8 Były to między innymi: Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Węgry, Austria, Finlandia
9 Modelowym przykładem takiego rozwiązania jest ustawa francuska.
10 W chwili publikacji raportu Rady Europy, w Niemczech trwały prace nad ustawową regulującą dy-

rektywy antycypowane. Ówczesny status takich dyrektyw nie był oceniany jednoznacznie. Z jednej strony 
życzenia wyrażone na przyszłość dotyczące zgody na zabieg medyczny były uznawane przez orzecznictwo za 
wiążące (orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego z marca 2003 – dotyczy jednak wyłącznie dyrektyw na 
wypadek stanów terminalnych), z drugiej strony brak było wyczerpującej regulacji określającej zakres i pro-
cedurę ich składania. W 2009 r. jednak parlament niemiecki uchwalił ustawę dotyczącą testamentu życia (Pa-
tientenverfügung). Obecnie problematyka ta regulowana jest w § 1901a i n. niemieckiego kodeksu cywilnego. 
Tekst: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf

11 W Szwajcarii brak było regulacji dyrektyw antycypowanych na poziomie federalnym. Nie mniej jednak, 
niektóre kantony szwajcarskie wprowadziły do swych ustawodawstw deklaracje antycypowane, nadając im przy 
tym moc wiążącą. (Zurich, Valais, Neuchâtel). Od 1999 r. prowadzone były jednak prace nad kompleksową nowe-
lizacją szwajcarskiego kodeksu cywilnego (k.c. szwajc.) w zakresie przepisów o opiece i ochronie osób dorosłych, 
obejmującą także problematykę oświadczeń pro futuro w sprawach medycznych. W grudniu 2008 r. projekt został 
przyjęty przez parlament, przy jedynie 2 głosach sprzeciwu, i wejdzie w życie w 2013 r. Do części trzeciej k.c. 
szwajc. wprowadzono cały tytuł 10, obejmujący pełnomocnictwo na wypadek niezdolności (le mandat pour cause 
d’inaptitude), dyrektywy antycypowane (les directives anticipées), reprezentację ustawową w sprawach medycz-
nych. Będzie to zatem regulacja na poziomie federalnym, ujednolicająca prawo w całej Szwajcarii.

12 Np. Włochy, Grecja, Litwa, Polska.
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W niniejszym opracowaniu zaprezentowany jest stan normatywny 
w zakresie oświadczeń pro futuro w porządkach prawnych Francji i Bel-
gii. Wybór badanych ustawodawstw podyktowany był chęcią ukazania 
odmiennych rozwiązań krajowych, przyjmowanych nawet w ramach 
jednego kręgu kulturowego. 

1. Francja

Wspomniany Raport Rady Europy13 zalicza Francję do drugiej gru-
py krajów, a więc do tych posiadających regulację dotyczącą życzeń 
wyrażonych na przyszłość, lecz nienadających im jednoznacznie wią-
żącego charakteru. Prawo francuskie przewiduje dość szeroką regula-
cję w zakresie procedur i przesłanek stawianych oświadczeniom pro 
futuro. Nadaje im jednak moc wyłącznie doradczą. Są one zaledwie 
jednym z czynników, którymi powinien kierować się lekarz w proce-
sie podejmowania decyzji o życiu i zdrowiu pacjenta. Model francuski 
pozostaje niejako w pół drogi między krajami takimi jak Polska, które 
w ogóle problemem się nie zajmują, a np. Wielką Brytanią czy Belgią, 
które nadają tym oświadczeniom jednoznacznie wiążący charakter. Jest 
to zatem regulacja ciekawa i warta bliższej analizy.

1.1.  Zgoda pacjenta – podstawy normatywne oraz 
charakterystyka systemu

Relacja pacjent – lekarz oraz zgoda na zabieg medyczny – zasady ogólne
Postrzeganie relacji pacjent – lekarz przeszło we Francji istotną ewo-

lucję. Według pierwotnego modelu pacjent był niejako petentem, zmu-
szonym zdać się na lekarza. To lekarz, ze względu na swoją wiedzę i pro-
fesjonalne przygotowanie, podejmował wszelkie decyzje medyczne14. 

Wraz ze zmianami w stosunkach społecznych zmieniały się także 
role stron w relacjach medycznych. Dzisiaj podstawową rolą lekarza 
jest analiza stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb, dostarczenie mu in-

13 CDBI, The previously expressed wishes…, str. 11; oraz Institute of Biomedical Ethics, University of Zu-
rich, Country Reports on advance directives, June 2008,, str. 27–29.

14 Swan C., La médecine et le droit. Pratiques et évolutions, Paris 2008, str. 22.
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formacji i zaproponowanie najlepszych rozwiązań terapeutycznych, nie 
zaś podejmowanie autorytatywnej decyzji za niego.

Carole Swan wskazuje także na inne aspekty tej ewolucji, jak coraz 
większe skomplikowanie relacji medycznych, ich postępującą komer-
cjalizację15, rosnącą (paradoksalnie) rolę zaufania czy próby zniwelo-
wania faktycznej asymetrii w stosunkach między lekarzem a pacjen-
tem. Autorka wskazuje, iż relacje te oparte są dzisiaj o specyfi czny 
rodzaj umowy cywilnoprawnej16 i zaczynają być czasem traktowane 
jako szczególny rodzaj relacji konsumenckich. Obrazem tych zmian są 
postanowienia Kodeksu deontologii medycznej, które od 1947 r. prze-
szły głęboką ewolucję17. 

Powyższym zmianom towarzyszył także rozwój praw pacjenta, które 
stanowią dzisiaj integralną część praw obywatelskich. W systemie fran-
cuskim mamy do czynienia z szeroką regulacją w tym zakresie. Pod-
stawowe zasady, mające zastosowanie do sytuacji leczniczych, regulują 
m.in.: Kodeks Cywilny, który ustanawia ochronę godności człowieka od 
początku życia oraz ochronę ciała ludzkiego18; Kodeks karny19; Kodeks 
Zdrowia Publicznego20, który jest regulacją kompleksową i właściwie 

15 Autorka wskazuje na podobieństwo relacji lekarz – pacjent do relacji konsumenckiej. Dotyczy to 
w szczególności lekarzy prowadzących własną praktykę, zapewniających podstawową opiekę medyczną, leka-
rzy rodzinnych, pierwszego kontaktu, tzw. médecins libéraux. Swan C., La médecine…, str. 23 i n. 

16 Dodatkowo C. Swan wskazuje, że jest to umowa wzajemna, mająca charakter osobisty (a więc jest 
zawierana z konkretną osobą, ze względu na jej cechy i kwalifi kacje) i niewymagająca szczególnej formy.

17 Od przyznania fundamentalnego znaczenia roli lekarza, jako decydenta w sprawie czynności medycz-
nych, po, przewidywany obecnie, wymóg odebrania zgody w każdym przypadku czynności medycznych. 
Art. 36 Kodeksu deontologii medycznej (Code de déontologie médicale). Le Gall G., Le Gall F., Le respect 
absolu de la volonté du patient pose un véritable problème de société: aspects éthiques et juridiques, Revue 
fondamentale des questions hospitalières, nr 14/2007, str. 397–419.

18 Głównie Księga I, Prawa obywatelskie; Rozdział II, dotyczący ochrony ciała ludzkiego, Rozdział III 
dotyczący badań nad charakterystyką genetyczną. Art. 16-1 stanowi, iż ciało ludzkie, jego części ani produkty, 
nie mogą być przedmiotem praw majątkowych. Art. 16-6 przewiduje nieważność wszelkich umów, które przy-
znawałyby ciału ludzkiemu wartość majątkową.

Code civil (Version consolidée au 26 février 2010), tekst: http://www.legifrance.gouv.fr/affi chCode.do?cid
Texte=LEGITEXT000006070721

19 Code pénal, Version consolidée au 12 mars 2010, m.in. art. 214 (przestępstwo eugeniki i klonowania), tekst: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100321

20 Kodeks Zdrowia Publicznego (Code de la santé publique) dalej k. zdr. publ. fr., (tekst: http://www.le-
gifrance.gouv.fr/affi chCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100321), zmieniony w tym 
zakresie tzw. ustawą Kouchner’a, ustawa nr 2002-303 z 4 marca 2002 r. o ochronie praw pacjentów i jakości 
systemu ochrony zdrowia (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Kodeks komplek-
sowo reguluje zarówno problematykę praw pacjenta, badań biomedycznych i genetycznych donacji organów, jak 
i odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej oraz tak naprawdę cały system ochrony zdrowia.
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wyczerpującą w zakresie systemu opieki zdrowotnej; oraz Kodeksy de-
ontologiczne. Ochrona praw pacjenta uległa systematyzacji i wzmocnie-
niu wraz z wejściem w życie ustawy z 4 marca 2002 r.21 W centrum syste-
mu postawiono osobę pacjenta oraz jego godność22. W jej świetle, wśród 
podstawowych zasad francuskiego systemu opieki zdrowotnej można 
wymienić23 m.in. ochronę godności człowieka, ochronę integralności 
cielesnej, niedyskryminację, poszanowanie życia prywatnego, prawo do 
informacji, zgodę na zabieg medyczny oraz prawo do godnej śmierci24. 

Konieczność uzyskania zgody pacjenta na zabieg medyczny była za-
uważana we Francji od dawna. Można wskazać już na orzeczenie Sądu 
Apelacyjnego w Aix-en Provence z 1906 r.25, czy dość znane orzeczenie 
Sądu Kasacyjnego26 z roku 1936, w którym sąd uznał, że relacja między 
pacjentem a lekarzem ma charakter umowny, a co za tym idzie – wy-
maga zgody stron. Jednak dopiero ostatnie 20–30 lat przyniosło w tym 
zakresie prawdziwą rewolucję, polegającą na postrzeganiu zgody jako 
warunku koniecznego każdej interwencji lekarskiej27. 

Charakter prawny zgody na interwencję medyczną nie jest na gruncie 
prawa francuskiego jednoznaczny. Z jednej strony, pierwsze orzeczni-
ctwo28 na ten temat upatrywało jej źródła w kontraktowym charakterze 
relacji medycznej. Z drugiej jednak strony, sądy czasem uzasadniały 

21 Ustawa nr 2002–303 z 4 marca 2002 r. o ochronie praw pacjentów i jakości systemu ochrony zdrowia 
(loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) – por. przypis 20. Są w doktrynie pod-
noszone także głosy krytyczne wobec tej ustawy. Np.: Devers G., Une approche des droits des patients, le point 
de vue de l’avocat, „Droit Déontologie et Soin”, nr 9/2009, str. 501.

22 Callu M-F., Droits des patients, quel cadre législatif ?, „Droit Déontologie et Soins”, nr 9/2009, 
str. 480–483.

23 Laude M., Mathieu B., Tabuteau D., Droit de la santé, 1ere éd., 2009, str. 301–674.
24 Droit à laisser mourir – dosłownie „prawo do pozwolenia na śmierć” lub „prawo do śmierci”, ze 

względu na jego treść przyjąłem jednak tłumaczenie „prawo do godnej śmierci”. Jak się jednak wydaje prawo to 
dotyczy tylko nieuleczalnie, poważnie chorych, lecz nie obejmuje eutanazji, a realizowane jest głównie poprzez 
opiekę paliatywną. Więcej na ten temat: Calvès G., Heymann-Doat A., Libertés publiques et droits de l’homme, 
9e édition, LGDG 2008. 

25 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Aix-en Provence z 22 października 1906 r. (Arrêt de la Cour d’Appel 
d’Aix-en-Provence), dotyczące eksperymentu medycznego. (Za Truchet D., Le consentement en droit de la san-
té [w:] Caverni J.P., Gori D., Le consentement. Droit nouveau du patient ou imposture?, Paris, 2005).

26 Orzeczenie Sądu Kasacyjnego w sprawie „Mercier” z 20 maja 1936 r. (Cour de Cassation, Civ. 1, 20 
mai 1936). Orzeczenie szerzej omówiono m.in. w Vialla F. (red.), Les grandes décisions du droit médical, Paris 
2009, str. 126 i n.

27 Truchet D., Le consentement…, str. 24.
28 Powołana wcześniej sprawa „Mercier” oraz orzeczenie Sądu Kasacyjnego z 29 maja 1951 itp.
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obowiązek uzyskania zgody wprost ochroną osoby ludzkiej i jej godno-
ści, nie wiążąc jej z istnieniem stosunku zobowiązaniowego29. 

Autonomia woli pacjenta jest istotną wartością systemu francuskiego. 
Art. L1111-4 k. zdr. publ. fr. stanowi, że pacjent podejmuje decyzje doty-
czące swojego zdrowia wraz z lekarzem, w oparciu o udzielone prze niego 
informacje i zalecenia. Jest to procedura ukształtowana w sposób szczegól-
ny – jako „współdecydowanie” o czynnościach leczniczych. Akcent poło-
żony zostaje na współpracę i wzajemne zaufanie lekarza i pacjenta, a nie na 
uprawnienia jednej strony30. Doceniam wagę oparcia relacji medycznych na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz współpracy. Niemniej jednak przepis 
ten uważam za sformułowany niefortunnie i niejasno. Jakie bowiem zna-
czenie prawne należy przypisać takiemu „współdecydowaniu”31? 

Lekarz zobowiązany jest do uzyskania zgody na każdą dokonywaną 
czynność leczniczą. Działanie bez zgody pacjenta rodzi odpowiedzial-
ność cywilną i zawodową32, a czasem nawet odpowiedzialność karną33. 
Nie w każdym jednak przypadku wkroczenie w sferę integralności cie-
lesnej człowieka może być legalizowana zgodą34. Art. 16-3 k.c. franc. 
przewiduje bowiem, że dla dokonania interwencji medycznej, oprócz 
zgody, potrzebna jest także przesłanka „medycznej konieczności”35, 

29 Orzeczenie Sądu Kasacyjnego w sprawie „Teyssier” z 28 stycznia 1942; orzeczenie Sądu Kasacyjnego 
z 29 maja 1951 oraz m.in. orzeczenie Sądu Kasacyjnego z 9 października 2001; Patrz także: Vialla F. (red.), Les 
grandes décisions…, str. 132.

30 Takie sformułowanie przepisów spotyka się z aprobatą w doktrynie. Na odejście od zgody objaśnionej 
(consentement éclairé) na rzecz swoistego współdecydowania (décision partagée) z aprobatą wskazują np.: 
Durand-Zaleski I. (red.), L’information du patient: du consentement éclairé à la décision partagée, Paris 1999; 
w Polsce natomiast Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle ustawodawstwa i orzeczni-
ctwa francuskiego, „Prawo i Medycyna”, nr 14/2003, str. 830–831.

31 W większości przypadków, gdy przepisy przewidują „branie udziału” w procesie decyzyjnym, dotyczy to 
albo zgody kumulatywnej, albo obowiązku zasięgnięcia opinii. Uważam jednak, że w przypadku kompetentnego 
pacjenta, nie sposób sobie wyobrazić wymogu zgody kumulatywnej. Także wiązanie tej konstrukcji z obowiąz-
kiem zasięgania opinii nie wydaje się trafne. Przepis ten może zatem rodzić problemy interpretacyjne, prowadzące 
do ponownego uprzedmiotowienia pacjenta, zamiast przyczyniać się do modernizacji relacji medycznych.

32 Swan C., La médecine…, str. 38.
33 Np. art. 223-8 k.k. franc. – zakaz badań biomedycznych bez zgody jest przestępstwem. 
34 Zgoda nie legalizuje działań prawem zabronionych, jak np. klonowania. Zakaz ten jest niezależny od 

wskazań medycznych.
35 Chodzi tu o wskazania medyczne dla interwencji, ze względu na dobro pacjenta lub, wyjątkowo, interes 

osoby trzeciej. (Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour 
la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui). Na pierwszy rzut oka wątpliwości 
budzić mogłaby zatem dopuszczalność np. zabiegów medycyny estetycznej. Są one jednak na gruncie prawa 
francuskiego akceptowane.
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a więc obiektywnych wskazań dla przeprowadzenia danej czynności36. 
Uprawnionymi do podejmowania decyzji o leczeniu, we własnym imie-

niu, są oczywiście osoby dorosłe37. Przypadek szczególny dotyczy osób nie-
pełnoletnich (mineurs). Co do zasady, prawa takich osób są wykonywane 
przez ich opiekunów prawnych. Jednak k. zdr. publ. fr. nakazuje brać pod 
uwagę wolę niepełnoletniego pacjenta, jeśli jest on w stanie ją samodzielnie 
wyrazić i jest zdolny do współdecydowania38. Nie jest jasny charakter „zgo-
dy” takiego pacjenta39. Wydaje się, że stanowi ona jedynie opinię i może być 
„przełamana” w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka40. 

Na gruncie prawa francuskiego istnieje dość istotny wyjątek od zasa-
dy wykonywania władzy rodzicielskiej przez opiekunów w kontekście 
medycznym. Jest to sytuacja, gdy osoba niepełnoletnia sprzeciwia się 
informowaniu swoich opiekunów o stanie jej zdrowia, a jednocześnie 
dane leczenie jest medycznie wskazane41. W takim przypadku lekarz 
może działać bez informowania i zgody rodziców42. Samodzielna zgo-
da niepełnoletniego jest dopuszczalna także w sytuacji, gdy brak jest 
więzi rodzinnych między rodzicami a dzieckiem43. Podobnie ukształto-
wane są przepisy dotyczące dorosłych niezdolnych do wyrażenia zgody, 
a pozostających pod opieką (majeurs sous tutelle)44. Przepisy dotyczące 
zgody przyjmują zatem jako kryterium faktyczną zdolność dziecka lub 
dorosłego pod opieką, a nie zdolność formalną45.

36 Szerzej na temat braku konieczności medycznej w odniesieniu do niektórych czynności medycznych: 
Legendre B., L’obligation d’information, pierre angulaire du consentement dans la relation de soins, „Revue 
générale de droit médical”, nr 31, (Juin) 2009.

37 Osoby, które ukończyły lat 18 (art. 388 k.c. franc.). Przy czym pełnoletniość uzyskuje się także poprzez 
małżeństwo (art. 413-1 k.c. franc.).

38 Chodzi tu o zdolność dziecka do odebrania informacji, zrozumienia jej, podjęcia na tej podstawie de-
cyzji oraz przewidzenia jej konsekwencji. Abadie P., Barre S., Bubien Y., Droits du patient : information et 
consentement, Paris 2004, str. 49 i n.

39 W przepisie wyraźnie mowa jest o „zgodzie” (le consentement) a nie opinii.
40 Przemawia za tym ukształtowanie przepisów dotyczących leczenia niepełnoletnich – zdr. publ. przewi-

duje np., że lekarz jest uprawniony do leczenia wbrew woli rodziców lub opiekunów, gdyby ich odmowa groziła 
poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Z drugiej strony, w niektórych przypadkach, przewidziano wyraźny 
wymóg uzyskania samodzielnej zgody dziecka (np. Zgoda na badania biomedyczne, czy dawstwo organów).

41 Art. L 1111-5 k. zdr. publ. fr. Więcej na ten temat Abadie P., Barre S., Bubien Y., Droits du patient…, 
str. 50–51.

42 Wymagane jest jedynie, by dziecku towarzyszyła w takiej sytuacji wybrana przez niego osoba dorosła.
43 I gdy podlega ono odrębnym przepisom o ubezpieczeniu zdrowotnym. Art. L 1111-5 k. zdr. publ. fr.
44 Art. L 1111-4 k. zdr. publ. fr.
45 Zależną np. od podlegania opiece innych osób na podstawie przepisów prawa rodzinnego.
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Wyjątek od podejmowania czynności leczniczych za zgodą pacjenta 
stanowi sytuacja, gdy pacjent jest nieprzytomny. Co do zasady, lekarz 
może wówczas działać bez zgody, jeśli pacjent wymaga natychmia-
stowej pomocy medycznej (tzw. stan nagły – urgence). W pozostałych 
przypadkach zobowiązany jest zasięgnąć opinii rodziny, bliskich pa-
cjenta lub osoby zaufania, omówionej w dalszej części opracowania. 
Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Przepisy ogólne nie wyma-
gają szczególnej formy dla takiego oświadczenia pacjenta46.

Zgoda objaśniona (consentement éclairé)
Zgoda pacjenta musi być poinformowana, przewidują to przepisy k. 

zdr. publ. fr.47. Przy czym, jak już wspomniano, ujmują one proces de-
cyzyjny w sposób specyfi czny, jako „współdecydowanie”48. Oznacza 
to, że lekarz nie tylko zobowiązany jest udzielić pacjentowi informacji 
na temat stanu jego zdrowia, lecz także niejako „wypracować” z pa-
cjentem decyzję49. Decyzja powinna być swobodna i objaśniona (libre 
et éclairé). Swoboda oznacza brak jakiegokolwiek nacisku ze strony 
innych osób50. Wymóg objaśnienia dotyczy zaś dostarczenia wszyst-
kich informacji koniecznych do podjęcia decyzji. Zakres informowania 
pacjenta obejmuje informacje o proponowanym leczeniu, jego konse-
kwencjach i przewidywalnych ryzykach (zarówno zwykłych jak i po-
ważnych)51. Poinformować należy także o innych możliwych rozwią-
zaniach terapeutycznych oraz konsekwencjach ewentualnej odmowy 
zgody. Kwestią problematyczną pozostaje wykładnia użytego w prze-
pisie sformułowania „ryzyka częste lub poważne normalnie przewidy-
walne”52. Brzmienie tego przepisu nie jest prima facie równoznaczne 
z wcześniejszą linią orzeczniczą, według której należało informować 

46 Mogą to przewidywać przepisy szczególne – np. w przypadku badań biomedycznych.
47 Abadie P., Barre S., Bubien Y., Droits du patient… oraz art. 1111-4 al. 3 k. zdr. publ. fr.
48 La décision partagée.
49 Podkreśla się przy tym rolę zaufania, współpracy i indywidualnego podejścia lekarza do pacjenta. 

Hirsch E., Droits de la personne malade et démocratie sanitaire, „Médecine palliative”, vol. 2/2003.
50 Choć przepisy przewidują czasem obowiązek przekonywania pacjenta do podjęcia określonej decyzji.
51 Article L1111-2 al. 1. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions 

de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents 
ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en cas de refus.

52 Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
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o wszelkich poważnych ryzykach, także tych „wyjątkowych”, a nie 
tylko „normalnie przewidywalnych”53. Praktyczne konsekwencje ta-
kiego sformułowania przepisu nie zostały na razie jednoznacznie roz-
strzygnięte54. 

Ostatnie orzecznictwo wydaje się jednak kontynuować linię sprzed 
wejścia w życie ustawy z 4 marca 2002 r. G. Devers55 wskazuje, że jeśli 
zabieg niesie ze sobą ryzyko śmierci lub inwalidztwa, lekarz jest zo-
bowiązany o nim poinformować, nawet jeśli jest ono ryzykiem wyjąt-
kowym56. W przypadku niedoinformowania odpowiedzialność wiązana 
jest z niemożliwością uniknięcia takiego ryzyka przez pacjenta57, nie 
tylko poprzez odstąpienie od zabiegu, ale choćby poprzez zmianę me-
tody leczenia czy przeprowadzenie dodatkowych czynności, zmniej-
szających prawdopodobieństwo jego wystąpienia. 

Lekarz nie odpowiada jednak za niepełne poinformowanie pacjenta, 
jeśli brak jest alternatywy terapeutycznej dla podjętych czynności58. Nie 
rodzi także odpowiedzialności brak informacji, jeśli można dowieść, że 
pacjent należycie poinformowany także podjąłby decyzję o poddaniu 
się danym czynnościom medycznym59. Przepisy szczególne przewidują 
czasem nieco inny zakres informacji60. 

Informacja powinna być udzielona przez lekarza podczas indywidu-
alnej rozmowy z pacjentem61, w formie dostosowanej do możliwości 

53 Np. orzeczenie Rady Stanu z 5 stycznia 2000 oraz Sądu Kasacyjnego z 17 lutego 1998 r.
54 Na ten temat także Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle ustawodawstwa 

i orzecznictwa francuskiego…, str. 822–825.
55 Devers G., Information des patients et consentement éclairé, „Objectif soins”, nr 6/2009 oraz wskazane 

tam orzecznictwo.
56 Por. także Orzeczenie Cour administrative d’appel de Nantes z 14 listopada 2005, nr 01NT00582 

(za Devers G., Information…).
57 Orzeczenie Cour administratie d’appel de Bordeaux z 1 lipca 2008 r., nr 07BX00334 (za Devers G., 

Information…).
58 Orzeczenie Cour administrative d’appel de Paris z 5 lipca 2006, nr 04PA00587 (za Devers G., Informa-

tion…). Przy czym, istotne znaczenie może mieć także powaga ryzyka i prawdopodobieństwo jego realizacji, 
które w stanie faktycznym, na tle którego zapadło orzeczeniu określono na 0,15%.

59 Orzeczenie Sądu Kasacyjnego (Cour de cassation), 16 października 2008 r., nr 07-16716 (za Devers 
G., Information…).

60 Dotyczy to np. prokreacji wspomaganej, przeszczepów organów od żyjących dawców, czy przerywania 
ciąży. Szerzej: Legendre B., L’obligation d’information…; Bard J-M., Boceno M., Laloue M., i inni, Le consen-
tement éclairé dans le cadre de la nouvelle Loi sur la Recherche Biomédicale : quand la judiciarisation de la 
société s’oppose à l’éthique, „Revue droit et santé”, nr 26/2008, str. 741–743.

61 Art. L 1111-2 al. 3 k. zdr. publ. fr.
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poznawczych odbiorcy. Lekarz winien prowadzić z pacjentem dialog, 
wyjaśniając wszelkie jego wątpliwości. Na tym m.in. polega zasada 
współdecydowania o leczeniu. Można od niej odstąpić tylko w przy-
padku niemożności poinformowania lub w wypadkach nagłych62. Oso-
by niepełnoletnie oraz pozostające pod opieką innych, powinny uczest-
niczyć w procesie informowania i decydowania stosownie do poziomu 
ich dojrzałości i rozeznania (art. L 1111-2 al. 5 k. zdr. publ. fr.). 

Odmowa zgody oraz prawo do śmierci
Problematyczna pozostaje kwestia odmowy zgody na zabieg me-

dyczny63. Odmowa taka jest dla lekarza, co do zasady, wiążąca. Przed 
wejściem w życie ustawy z 4 marca 2002 r. istniało jednak dość szerokie 
orzecznictwo, według którego lekarz nie ponosił odpowiedzialności za 
czynności lecznicze ratujące życie, nawet gdy działał wbrew wyrażonej 
wcześniej w sposób jasny woli pacjenta64. Linia ta została potwierdzona 
orzeczeniem Rady Stanu w sprawie odmowy zgody na transfuzję krwi 
przez świadka Jehowy65.

Wątpliwości co do aktualności tej linii orzeczniczej pojawiły się 
wraz z wprowadzeniem art. L 1111-4 k. zdr. publ. fr., regulującego po-
stępowanie lekarza w przypadku odmowy zgody na zabieg ratujący 
życie i nakazującego respektować wolę pacjenta, wyrażoną po poinfor-
mowaniu o jej konsekwencjach66. Moim zdaniem takie ukształtowanie 
przepisu jednoznacznie przemawiało na rzecz zakazu podejmowania 

62 Art. L 1111-2 al. 2 k. zdr. publ. fr. oraz Thomas-Tinot G., Comment bien informer le patient. Mémento 
à l’usage des professionnels de santé, Paris 2007, str. 35 i n.

63 W polskiej literaturze na ten temat: Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle…
64 Np.: orzeczenie Sądu Apelacyjnego Administracyjnego w Paryżu z9 kwietnia 1998 r. oraz orzeczenie 

Sądu Apelacyjnego w Lyonie z 14 maja 1997. Szerzej omawia te orzeczenia Świderska M., Zgoda pacjenta…, 
str. 830–831. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego Administracyjnego w Paryżu zostało później uchylone przez Radę 
Stanu (orzeczenie z 26 października 2001 – patrz przyp. 65). Por. także Orzeczenie Sądu Apelacyjnego Admini-
stracyjnego w Paryżu z 9 czerwca 1998, z glosą M. Nesterowicza, „Prawo i Medycyna” nr 5/2000.

65 Orzeczenie Rady Stanu (Conseil d’Etat), z 26 października 2001 oraz ordannance du juge des référés 
z 16 sierpnia 2002, nr 249552, w którym RS stwierdziła, że lekarz, który mimo poinformowanej odmowy zgody 
pacjenta podjął działania niezbędne do jego uratowania, nie podlega odpowiedzialności. Według Rady takie 
działanie nie jest także niezgodne z art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

66 „Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses 
choix”. Gdyby jednak decyzja taka skutkować miała śmiercią pacjenta, lekarz zobowiązany jest zrobić wszyst-
ko, by przekonać go do poddania się leczeniu. W 2005 nieco zmodyfi kowano ten przepis, dodając obowiązek 
pacjenta potwierdzenia w rozsądnym terminie decyzji o odmowie zgody w przypadku zagrożenia życia oraz 
nakazując lekarzowi podjąć działania mające na celu zapewnienie pacjentowi godnego umierania.
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 niechcianego leczenia oraz powstawania odpowiedzialności w przypad-
ku jego złamania. W piśmiennictwie67 i orzecznictwie68 nie jest to jed-
nak oceniane jednoznacznie. Zmiany art. 1111-4 k. zdr. publ. fr., wpro-
wadzone ustawą nr 2005-370 z 2005 r.69, a polegające na zobowiązaniu 
lekarza do zapewnienia pacjentowi godnego umierania w przypadku 
odmowy zgody, wydają się, według mnie, logicznie potwierdzać tezę 
o wiążącym charakterze odmowy i nielegalności ew. interwencji lekar-
skiej wbrew niej. Niemniej, nadal w doktrynie podnoszone są głosy, że 
w przypadku odmowy zgody, która skutkowałaby śmiercią, lekarz nie 
musi jej respektować70. Wskazuje się jednak, że sytuacje działania bez 
zgody pacjenta powinny być zupełnie wyjątkowe, a dobro człowieka 
nie zawsze może przeważać nad jego wolą71.

Obawiam się jednak, że wykładnia zezwalająca na nierespektowanie 
odmowy pacjenta może przeważyć w praktyce orzeczniczej, zwłasz-
cza w świetle wcześniejszego orzecznictwa sądów francuskich w tym 
zakresie. Przepisy te należy zatem ocenić krytycznie. Powierzenie de-
cyzji o przerwaniu leczenia lekarzowi, nawet gdy istnieje jasny, uświa-
domiony sprzeciw pacjenta, jest nieuzasadnione. Ponadto także lekarz 
pozostaje w niepewności czy ew. dokonanie zabiegu zostanie przez sąd 
uznane za uzasadnione czy też narazi go na odpowiedzialność. 

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. wprowadziła także do k. zdr. publ. 
fr. przepisy dotyczące godności umierania i opieki paliatywnej. Ak-
tualnie można zaprzestać leczenia, jeżeli jest ono niepotrzebne lub 

67 Vialla F. (red.), Les grandes décisions…, str. 137 i n. oraz Barbot J., Soigner en situation de risque juri-
dique. Refus de transfusion et responsabilité médicale, „Revue française de science politique”, vol 58, 6/2008, 
str. 996–997.

68 Orzeczenie Trybunału Administracyjnego w Lille z 25 sierpnia 2002 r.
69 Ustawa nr 2005-370 z 22 kwietnia 2005 r. o prawach chorych oraz końcu życia (Loi n°2005-370 du 22 

avril 2005 relative aux droits des malades et à la fi n de vie). Tekst:
http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&dateTexte= 
70 Devers G., Une approche …, str. 504.
71 Dobro człowieka, rozumiane zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Por. Opinia Narodowego Komitetu 

Konsultacyjnego ds. Etyki Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. 
Avis n 87. Refus de traitement et autonomie de la personne, 14 avril 2005, str. 22 i 33, tekst : http://www.ccne-
ethique.fr/docs/fr/avis087.pdf oraz podobnie orzeczenie Trybunału Administracyjnego w Lille z 25 sierpnia 
2002. Komitet opowiadając się jednoznacznie za respektowaniem odmowy zgody, nawet gdy miałaby skutko-
wać śmiercią, wskazując jednocześnie na kilka sytuacji, gdy ochrona życia może przeważyć (przypadki nagłe 
(les situations d’urgence ou d’extrême urgence); nagły poród (un accouchement en urgence), gdy zagrożone 
jest życie dziecka oraz sytuacje, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo wspólnoty (Les situations où la securit d’un 
groupe est en jeu) – a więc np. przypadki epidemii.
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nieproporcjonalne do efektów, a jedynym jego skutkiem jest sztucz-
ne podtrzymanie życia. Każda osoba, będąca w stanie poważnym lub 
terminalnym, cierpiąca na poważną chorobę nieuleczalną, może zde-
cydować się na ograniczanie lub zaprzestanie terapii. Taka decyzja po-
winna być respektowana przez lekarza, po poinformowaniu pacjenta 
o jej konsekwencjach. Lekarz zobowiązany jest przedsięwziąć środki 
w celu zapewnienia umierającemu godnej śmierci. Przy czym należy 
podkreślić wyraźnie, że nakaz ten nie obejmuje eutanazji ani pomocy 
w samobójstwie72.

Jeśli chodzi o szczególny aspekt autonomii woli pacjenta – oświad-
czenia pro futuro, to w tym zakresie prawo francuskie przewiduje trzy 
podstawowe instytucje: osobę zaufania, dyrektywy antycypowane 
i pełnomocnictwo do przyszłej opieki. Instytucje te zostaną omówione 
poniżej.

1.2. Osoba zaufania (personne de confi ance)

Instytucja osoby zaufania73 została wprowadzona do francuskiego 
prawa medycznego ustawą z 4 marca 2002 r.74, choć konieczność in-
formowania i włączania bliskich pacjenta w proces decyzyjny75 jak 
i sam postulat wprowadzenia do porządku prawnego osoby zaufania76, 

72 Baron L., Bekri N., Girre C., i inni, Droits des malades: de la loi 2002 à celle de 2005, „Éthique et 
santé”, nr 6/2009, str. 116.

73 W niniejszym opracowaniu personne de confi ance tłumaczone będzie na język polski jako „osoba za-
ufania” (zwrot taki, choć w innym kontekście występuje na gruncie polskiego k.p.c.). W literaturze występują 
także inne określenia, jak „osoba zaufana”, czy „pełnomocnictwo ds. zdrowotnych”. Uważam jednak, że zarów-
no ze względów prawnych, jak i językowych, to tłumaczenie lepiej oddaje istotę tej instytucji. Nie mamy tu do 
czynienia z pełnomocnictwem, gdyż personne de confi ance, nie wykonuje uprawnień pacjenta, ani nie działa 
w jego imieniu. Regulacja francuska jest tu odmienna niż np. angielska, w stosunku do której użycie określenia 
„pełnomocnictwo” dobrze odzwierciedla sens instytucji.

74 Wspomniana wcześniej ustawa nr 2002-303 z 4 marca 2002 r. o ochronie praw pacjentów i jakości 
systemu ochrony zdrowia (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), tzw. loi 
Kouchner.

75 Chodzi o kodeks deontologii medycznej oraz kartę pacjenta hospitalizowanego. Za: De Broucker D., 
Delerue Danel M., Jacquemin D., i inni, Enjeux cliniques et éthiques du recours à la personne de confi ance, 
„Ethica Clinica”, vol. 48.

76 Np.: Opinia Narodowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Etyki (Comité Consultatif National d’Ethique 
pour les Sciences de la Vie et de la Santé) nr 58 na temat zgody objaśnionej oraz informowania innych osób 
(avis n° 58 Consentement éclairé et information des personnes qui se prętent ŕ des actes de soin ou de recherche 
12.06.1998). Tekst : http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis058.pdf
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 podnoszone były już wcześniej. Wprowadzenie tej instytucji było zwią-
zane z ewolucją relacji pacjent – lekarz oraz z postulatami przyzna-
nia jednostce większej autonomii także w odniesieniu do sytuacji, gdy 
sama, bezpośrednio nie jest w stanie wyrazić swej woli. Co charakte-
rystyczne dla systemu francuskiego, obejmuje ona nie tylko wyrażanie 
opinii w procesie decyzyjnym, lecz również pomoc i towarzyszenie pa-
cjentowi w czynnościach medycznych.

Sposób ustanowienia
Według k. zdr. publ. fr. każda osoba dorosła może ustanowić na czas 

określony lub bezterminowo osobę zaufania, która będzie konsultowana 
przez lekarzy, w przypadku niezdolności do odebrania informacji oraz 
wyrażenia swej woli bezpośrednio przez pacjenta77. Przepis wymaga 
dla tej czynności formy pisemnej, stanowiąc jednocześnie, że może być 
ona w każdym czasie odwołana. Personel szpitala przy okazji każdej 
hospitalizacji powinien zaproponować pacjentowi ustanowienie osoby 
zaufania78.

Ustanowić osobę zaufania może wyłącznie osoba dorosła, działając 
samodzielnie. Nie jest dopuszczalne uznanie, w sposób domniemany79, 
osoby bliskiej za osobę zaufania, ze względu na relację łączącą tę osobę 
z pacjentem czy inne przesłanki. Osoba, dla której ustanowiono opieku-
na, nie jest uprawniona do ustanowienia osoby zaufania80. 

Ustanowiona osobą zaufania może być dowolna osoba. Przepis81 
wskazuje tu przykładowo na rodzica, osobę bliską lub lekarza pierw-
szego kontaktu. Mamy zatem do czynienia z podmiotami, z którymi 

77 Abadie P., Barre S., Bubien Y., Droits du patient…, str. 65.
78 Jeśli pacjent nie zdecyduje inaczej, upoważnienie osoby zaufania, ustanowionej w tym trybie obejmuje 

wyłącznie okres pobytu ustanawiającego w szpitalu. Szerzej na temat procedury ustanawiania osoby zaufa-
nia: Lelièvre N., La personne de confi ance: guide pratique, „Douleurs Évaluation – Diagnostic – Traitement”, 
nr 9/2008, str. 332–336.

79 A więc bez wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie, pochodzącego od pacjenta.
80 Z kolei osoba, znajdująca się pod kuratelą osoby trzeciej, korzysta w pełni z prawa ustanowienia takiej 

osoby. Na kilka innych problematycznych sytuacji faktycznych wskazuje Lelièvre N., La personie de confi an-
ce: cas pratique, „Douleurs Évaluation – Diagnostic – Traitement”, nr 10/2009, str. 310–313 (chodzi tu o moż-
liwość ustanowienia osoby zaufania przez dzieci, osoby leczone psychiatrycznie itp.).

81 Art. L 1111-6, al. 1 k. zdr. publ. fr.
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ustanawiającego łączy jakaś relacja zaufania, pogłębionej znajomości, 
bliskości82. Można ustanowić tylko jedną personne de confi ance83.

Zadania i skutki prawne ustanowienia
Zadania osoby zaufania są szerokie, zależą jednak od tego, czy pa-

cjent jest przytomny i zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji. 
W tym przypadku, jeśli chory sobie tego życzy, osoba taka może mu to-
warzyszyć przy procedurach medycznych, uczestniczyć w spotkaniach 
pacjenta z lekarzami, tak by pomóc mu w podjęciu decyzji. Jest ona 
wówczas niejako pomocnikiem, doradcą pacjenta i działa tylko na jego 
życzenie84. Udział osoby zaufania w procedurach medycznych ma się 
przyczynić do podjęcia bardziej przemyślanej decyzji.

W sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do samo-
dzielnego podejmowania decyzji, rola takiej osoby ulega zmianie. Jej 
zadaniem jest wówczas wyrażanie opinii i poglądów pacjenta, niejako 
realizacja jego autonomii woli. Opinie osoby zaufania mają charak-
ter niewiążący, powinny jednak stanowić ważną przesłankę dla leka-
rza. Prawo ustanawia obowiązek lekarza zasięgnięcia opinii personne 
de confi ance w przypadku każdej czynności medycznej wobec osoby 
nieświadomej85. 

Przepisy szczególne przewidują udział osoby zaufania także w pro-
cesie decydowania o zaprzestaniu terapii w przypadku stanu termi-
nalnego86. Wówczas lekarz, przed zaprzestaniem lub ograniczeniem 

82 Postuluje się możliwość powołania do takiej roli tylko takiego lekarza, z którym łączy pacjenta jakaś re-
lacja, przy czym pisze, że chodzi tu o jakąkolwiek, choćby minimalną więź. Génot-Pok I., La personne de con-
fi ance…, str. 11. Autorka wskazuje także, że członek personelu medycznego, zaangażowanego w hospitalizację 
pacjenta nie może być powołany do tej roli. Sprzeciwia się temu potencjalny konfl ikt interesów.

83 Cassaigne P., Hamie W., Manteau B., i inni, Directives anticipées et personne de confi ance en gériatrie, 
„La Reveu de Geriatrie” vol. 32, nr 8/2007.

84 W ramach uczestniczenia, wraz z pacjentem, w czynnościach i informacjach udzielanych przez lekarzy 
ma także dostęp do poufnych informacji medycznych. Samodzielny dostęp do dokumentacji medycznej wy-
maga pełnomocnictwa.

85 Wyjątek stanowi tu tylko sytuacja nagła lub brak możliwości zasięgnięcia opinii. Génot-Pok I. wska-
zuje, że lekarz zobowiązany jest podjąć działania w celu skontaktowania się z osobą zaufania. Dopiero jeśli 
próby takie nie dały rezultatu, może zasięgnąć informacji rodziny lub bliskich. Gdy brak jest takich osób lub 
nie można się z nimi skontaktować, pomimo prób, mamy do czynienia z sytuacją „niemożności” zasięgnięcia 
opinii, a lekarz uprawniony jest do samodzielnego działania.

86 art. L 1111-13 k. zdr. publ. fr. Chodzi tu o stan zaawansowany lub terminalny wynikający z ciężkiej 
i nieuleczalnej choroby, niezależnie od przyczyny (en phase avancée ou terminale d’une affection grave et 
incurable, quelle qu’en soit la cause).
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zbędnego87 leczenia, zobowiązany jest zasięgnąć opinii osoby zaufa-
nia. Opinia ta ma pierwszeństwo przed zdaniem rodziny lub bliskich, 
a wyłącza ją jedynie ważnie złożona przez pacjenta dyrektywa antycy-
powana. Zadaniem osoby zaufania może być również przechowywanie 
sformułowanej dyrektywy antycypowanej lub poświadczenie jej waż-
ności w przypadku niezdolności pacjenta do samodzielnego złożenia 
podpisu88. Opinia personne de confi ance nie ma jednak stanowczego 
charakteru prawnego. Nie zastępuje zgody ani nie wiąże lekarza. Po-
stępowanie sprzeczne z jej opinią nie rodzi odpowiedzialności89. Osoba 
zaufania ma zatem do odegrania rolę ważną, ale raczej na poziomie 
etyczno-moralnym (gdy udziela opinii lekarzowi) lub praktycznym 
(w sytuacji pomocy przytomnemu choremu). Takie ukształtowanie 
przepisów jest raczej typowe dla tzw. soft law niż regulacji normatyw-
nej. Może to rodzić pytania o zasadność wprowadzania takiej regulacji 
– czy nie wystarczyłoby utrzymać ją na poziomie deontologicznym?

1.3. Dyrektywy antycypowane (directives anticipées)

Problem braku regulacji dotyczących tzw. testamentów życia, był 
we Francji sygnalizowany od pewnego czasu90. 

Dyrektywy antycypowane zostały jednak wprowadzone do prawa 
francuskiego dopiero ustawą z 22 kwietnia 200591, przyjętą w wyniku 
głośnej sprawy Vincent Humbert’a92. Pojęcie directives anticipées jest 

87 Leczenia zbędnego, nieproporcjonalnego lub niemającego innego celu niż sztuczne przedłużanie życia 
(un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artifi cielle de la vie).

88 Article R 1111-17 al. 2 k. zdr. publ. fr.
89 Génot-Pok I., La personne…, str. 8. ; Wyjątkiem jest zgoda na badania biomedyczne, w przypadku sy-

tuacji niecierpiącej zwłoki. Ustawodawca wprost przewidział tam konieczność uzyskania zgody osoby zaufania 
lub, w razie jej braku, rodziny. Odmowa zgody przez osobę zaufania, ma w tym przypadku charakter wiążący.

90 Jednym z głównych podmiotów, postulujących ich wprowadzenie było Stowarzyszenie na rzecz prawa 
do godnej śmierci (L’association pour le droit à mourir dans la dignité – ADMD), które proponowało składanie 
tzw. testamentów życia (testament de vie) jeszcze przed uregulowaniem ich w ustawie. Przy czym były one 
łączone raczej z powstrzymaniem się od leczenia i śmiercią. W raporcie dla Ministra Zdrowia zwracano uwagę 
na ten problem, stwierdzając, że w ówczesnym stanie prawnym nie miały one żadnej mocy prawnej. Por. Raport 
– Hennezel M., Mission „Fin de vie et accompagnement”, październik 2003 r., str. 111, źródło:

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/hennezel/rapport_complet.pdf
91 Tzw. loi Leonetti, ustawa nr 2005-370 z 22 kwietnia 2005 r. o prawach chorych oraz końcu życia (Loi 

n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fi n de vie), modyfi kująca k. zdr. publ. fr.
92 Chodzi o głośną we Francji, w latach 2002–2004, sprawę młodego mężczyzny, całkowicie sparaliżowa-

nego po wypadku samochodowym, w wyniku którego stracił również mowę i wzrok. Żądał on prawa do euta-
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łączone we Francji z problematyką końca życia, śmierci i do pewnego 
stopnia eutanazji. Przepisy k. zdr. publ. fr. odnoszą się do dwóch sytua-
cji zastosowania dyrektyw antycypowanych93. 

Podstawową regulacją jest, jak się wydaje, art. L 1111-11 k. zdr. publ. 
fr., znajdujący się w jednostce redakcyjnej zatytułowanej „Wyrazy woli 
pacjentów w związku z końcem życia” (Expression de la volonté des 
malades en fi n de vie). Przepis ten przewiduje, że każda osoba doro-
sła może złożyć dyrektywę antycypowaną na wypadek, gdy znajdzie 
się w stanie wyłączającym możliwość wyrażenia swej woli bezpośred-
nio. Przy czym w dalszej części przepis dookreśla, że dyrektywa taka 
dotyczy życzeń danej osoby związanych ze śmiercią (dosł. „końcem 
życia”), a w szczególności warunków zaprzestania lub ograniczenia 
leczenia94. Możliwość żądania tzw. eutanazji czynnej jest wyłączona. 
Pozostałe przepisy tego rozdziału odnoszą się do stanu „zaawansowa-
nego lub terminalnego, wynikłego z poważnej choroby nieuleczalnej”; 
można zatem uznać, że w ten sposób ustawodawca francuski defi niuje 
stan „końca życia”. Dyrektywy określone w tym przepisie dotyczą za-
tem wyłącznie szczególnej sytuacji związanej z chorobą nieuleczalną. 
Lekarz jest zobowiązany wziąć je pod uwagę przy okazji prowadzenia 
jakichkolwiek badań, interwencji medycznych i leczenia. oraz w proce-
sie decydowania o zaprzestaniu leczenia.

Drugą sytuację znajdujemy w art. L 1111-4, umiejscowionym w in-
nej jednostce redakcyjnej – „Zasady ogólne”95. Przepis ten określając 
ogólne zasady zgody na leczenie odnosi się także do directives antici-
pées . Stosownie do jego treści, należy brać je pod uwagę, gdy pacjent 
nie jest w stanie wyrazić swej woli bezpośrednio, a decyzja dotyczy 
ograniczenia lub zaprzestania leczenia i może zagrozić jego życiu. Jest 
to zatem hipoteza niezwiązana ze stanem terminalnym, ale również 

nazji, kierując je m.in. do ówczesnego prezydenta J. Chirac’a. Ostatecznie lekarz V. Humbert’a , po konsultacji 
z rodziną, ulżył jego cierpieniom, zaprzestając terapii i podając mu truciznę. Sprawa dała początek ożywionej 
dyskusji nad legalizacją eutanazji we Francji.

93 Callu M-F., Approche juridique des directives anticipées, Éthique et Santé nr 4/2007, str. 225–7.
94 Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors 

d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fi n 
de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.

95 W rozdziale p.t. „Informowanie użytkowników systemu opieki zdrowotnej oraz wyrazy ich woli” (In-
formation des usagers du système de santé et expression de leur volonté).
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 odnosząca się wyłącznie do decyzji, które mogą mieć wpływ na roko-
wania przeżycia pacjenta96. Regulacja francuska ujmuje zatem dyrek-
tywy antycypowane dość specyfi cznie, odnosząc się wprost jedynie do 
szczególnego ich typu97.

W związku z redakcją przepisów k. zdr. publ. fr., które expressis 
verbis odnoszą się do „ograniczenia lub zaprzestania leczenia” (la li-
mitation ou l’arrêt de traitement), powstały wątpliwości czy dyrekty-
wy mogą być skuteczne także wobec czynności leczniczych, podej-
mowanych już po utracie świadomości przez pacjenta czy też dotyczą 
tylko zaprzestania kontynuowania leczenia podjętego przed taką utra-
tą98. Wątpliwość ta na pierwszy rzut oka może dziwić. Wynika jednak, 
według mnie, ze skoncentrowania całej francuskiej debaty nad dyrek-
tywami antycypowanymi wokół problemu eutanazji i zaprzestania te-
rapii w stanach terminalnych. Należy jednak uznać, m.in. w oparciu 
o prace parlamentarne nad ustawą, że dyrektywy antycypowane do-
tyczą szerszego katalogu przypadków, a więc wszelkich antycypowa-
nych czynności, które dopiero mogą zostać wobec pacjenta podjęte99 
oraz mogą obejmować zarówno zgodę na pewne czynności, jak i od-
mowę zgody100. 

Rozwiązanie francuskie w tym zakresie należy ocenić negatywnie. 
Uważam, że różnicowanie woli pacjenta, w i tak już „miękkim” sy-
stemie francuskim, nie ma uzasadnienia. Ustawodawca nie dostrzegł 
w ogóle problemu dyrektyw odnoszących się do czynności medycz-
nych, nieskutkujących koniecznie zagrożeniem życia. Szczególnie 
dziwne wydaje się to w kontekście problemu świadków Jehowy, sprze-
ciwiających się transfuzji krwi, której brak wcale nie musi skutkować 

96 Tak wynika m.in. z prac parlamentarnych nad ustawą – Rapport n 281, fait Au nom de la commission 
des Affaires sociales sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale, relative aux droits des mala-
des et à la fi n de vie, session ordinaire 2004–2005, str. 25, 27.

97 Mający za przedmiot zabiegi, których niedokonanie może skutkować śmiercią pacjenta.
98 van Overstraeten M., [w :] Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…, str. 97 i n.
99 Rapport n 281…, str. 9 oraz Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…, str. 98 i n. oraz 108 

i n. Przy czym autorzy wskazują w tym zakresie na istniejące wątpliwości – van Overstraeten M., [w:] Schamps 
G. (red.), Evolution des droits du patient…, str. 97 i n..

100 Chodzi głównie o sytuacje, gdy pacjent życzy sobie być leczonym przez pewien okres czasu lub do 
pewnego etapu rozwoju choroby. Skuteczność życzenie zaprzestania leczenia jest zatem określona w czasie 
(termin lub warunek).
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zagrożeniem życia101. Sytuacja taka, co do zasady, nie dotyczy też stanu 
wegetatywnego.

Przesłanki skuteczności dyrektyw antycypowanych
Dyrektywy antycypowane muszą oczywiście spełniać przesłanki 

omówione w poprzednim rozdziale102. Ponadto przesłanki oraz postę-
powanie z dyrektywami antycypowanymi określone są także w dekre-
cie o dyrektywach antycypowanych103 oraz dekrecie o procedurze ko-
legialnej104.

Co do zasady, uprawnioną do złożenia dyrektywy jest tylko osoba 
dorosła w pełni zdolna do podejmowania decyzji. Problematyczna jest 
kwestia dopuszczalności ich składania przez osoby niepełnoletnie czy 
ograniczone w zdolności, w sytuacjach, gdy przepisy przyznają im 
pewną kompetencję do decydowania o własnych sprawach. Podnosi się 
jednak105, iż wraz z reformą instytucji opieki106 we Francji, osoby ogra-
niczone w zdolności także mogłyby je składać107.

W zakresie formy przepisy nie stawiają wymogów formalnych 
wprost directives anticipées uregulowanym w art. L 1111-4 k. zdr. 
publ. fr. Odmiennie przedstawia się sytuacja dyrektyw przewidzianych 
w art. L 1111-11 k. zdr. publ. fr. Te drugie muszą być złożone w formie 

101 Ze względu na szerokie możliwości stosowania preparatów zastępczych. Szerzej: Garay A., Gromb S., 
Consentement éclairé et transfusion sanguine: aspects juridiques et éthiques, Paris 1996.

102 Winny być zatem złożone w sytuacjach przewidzianych w art. L 1111-4 lub L 1111-11 k. zdr. publ. fr.
103 Décret n°2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 

du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fi n de vie et modifi ant le code de la santé publique przy 
czym przepisy dekretu zostały zintegrowane z k. zdr. publ. fr. i stanowią obecnie jego część)

Tekst: http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000456203&dateTexte= 
Dodatkowo, omówienie postanowień dekretów: Berthiau D., Textes parus, „Médecine & Droit”, nr 77, 

2006, str. 81–84. 
104 Décret n°2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 

du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fi n de vie et modifi ant le code de la santé publique (przy 
czym przepisy dekretu zostały zintegrowane z k. zdr. publ. fr. i stanowią obecnie jego część).

Tekst : http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264708&dateTexte= 
105 Callu M-F., Approche juridique…, str. 225. Chodzi m.in. o przepis art. 903 k.c. fr. oraz relację przepisu 

art. L 1111-11 do art. L 1111-5 k. zdr. publ. fr., który przewiduje sytuację, gdy osoba niepełnoletnia sprzeciwia 
się podejmowaniu decyzji przez rodziców. Moim zdaniem jest to jednak przepis szczególny wobec regulacji 
art. L 1111-5, a więc wyłącza możliwość odniesienia tej procedury do redagowania DA.

106 Chodzi o reformę opieki i kurateli (tutelle à la personne i tutelle aux biens).
107 Hauger S., Les directives anticipées en France: aspects juridiques, „Bulletin de la Société des Scien-

ces Médicales du Grand Duché de Luxembourg”, nr 3/2008; Callu M-F., Approche juridique…, str. 225. Moim 
zdaniem nie jest to stanowisko uzasadnione w świetle redakcji przepisów.
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pisemnej, opatrzone podpisem i datą108. W przypadku, gdy składający 
nie jest w stanie samodzielnie podpisać dokumentu, poświadcza go za 
niego 2 świadków. Pacjent może także zażądać od lekarza potwierdze-
nia, że był zdolny do podjęcia decyzji oraz, że został poinformowany 
o jej konsekwencjach109. 

Dyrektywa antycypowana może być w każdym czasie zmieniona, 
z zachowaniem powyższych wymogów, lub odwołana – w dowolny 
sposób, bez zachowania formalności. Okres ważności dyrektywy to 3 
lata, przy czym dla przedłużenia swej dyspozycji wystarczy złożyć na 
niej stosowną adnotację wraz z podpisem110. Dla oceny ważności dy-
rektywy znaczenie ma moment utraty zdolności przez składającego111. 
Takie ukształtowanie przepisów nie budzi wątpliwości i powinno być 
ocenione pozytywnie.

Przepisy francuskie odnoszą się także do sposobu przechowywania 
dyrektyw. Należy przechowywać je w ten sposób, aby zapewnić łatwy 
dostęp lekarzom podejmującym decyzję. Ustawodawca przewidział, że 
powinny być złożone w dokumentacji medycznej pacjenta prowadzo-
nej przez lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku hospitalizacji, 
w szpitalu. Dyrektywa antycypowana może być także przechowywana 
przez samego autora lub osobę zaufania. W tym przypadku wzmianka 
o ich istnieniu i danych osoby przechowującej powinna być uczyniona 
także w dokumentacji medycznej. Ostatecznie, to na pacjencie ciąży 
jednak ryzyko nieujawnienia dyrektywy. Niezależnie, lekarz podejmu-
jący decyzję dot. ograniczenia lub zaprzestania leczenia, także powinien 
zasięgnąć informacji o ich istnieniu u osoby zaufania, bliskich pacjenta 
oraz jego lekarza. Rozwiązanie to oparte jest na założeniu, że obie stro-
ny relacji medycznej powinny czynić kroki zmierzające do ujawnienia 
i zapewnienia realizacji życzeniom pacjenta wyrażonym pro futuro112. 

108 A także określać wyraźnie autora poprzez wskazanie jego imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia 
Art. R 1111-17 k. zdr. publ. fr.

109 Brak jest przewidzianego prawem jednego wzoru formularza dyrektywy antycypowanej.
110 Każda zmiana decyzji, w przewidzianej formie, jednocześnie powoduje, że termin biegnie od początku.
111 Będzie ona zatem ważna i skuteczna, nawet jeśli trzyletni termin upływa w dniu utraty zdolności przez 

pacjenta.
112 Wątpliwości może natomiast budzić brak centralnego rejestru takich dyrektyw, który w znacznym 

stopniu mógłby ułatwić sprawę osiągnięcie takiego celu.
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Skutki prawne dyrektyw antycypowanych
Skutki dyrektyw antycypowanych aktualizują się w chwili zaistnie-

nia okoliczności przewidzianych art. L 1111-4 lub L 1111-13113. Zgod-
nie z prawem na lekarzu ciąży obowiązek weryfi kacji, czy spełnione 
zostały przesłanki formalne niezbędne dla ważności danej dyrektywy.

W sytuacji konieczności decydowania o leczeniu pacjenta, który nie 
ma zdolności do podjęcia decyzji samodzielnie, aktualizuje się szcze-
gólna procedura. Co do zasady, czynności medyczne można wtedy po-
dejmować tylko po zasięgnięciu opinii osoby zaufania, rodziny lub bli-
skich. Przepisy nie ustanawiają, w tym przypadku, konieczności brania 
pod uwagę dyrektyw antycypowanych, złożonych wcześniej przez pa-
cjenta. W sytuacji nagłej potrzeby lub niemożności zasięgnięcia opinii 
lekarz może działać bez jakiejkolwiek konsultacji. 

Odwołanie do dyrektywy ma miejsce dopiero w kontekście ograni-
czenia lub zaniechania leczenia, które może skutkować niebezpieczeń-
stwem dla życia pacjenta114 lub w przypadku stanu terminalnego115. 
Wówczas konieczne jest przeprowadzenie procedury konsultacji116. 
Decyzję podejmuje lekarz prowadzący w porozumieniu z pozostałymi 
członkami ekipy medycznej i po zasięgnięciu opinii innego, niezależ-
nego lekarza117. Lekarz jest także zobowiązany skonsultować się z oso-
bą zaufania, rodziną lub bliskimi oraz musi wziąć pod uwagę istniejące 
directives anticipées118. Jaki zatem walor należałoby przyznać dyrek-
tywom niemieszczącym się w hipotezie art. L 1111-4 lub L 1111-13? 
Możliwe, że żaden. Prawo francuskie nie odnosi się do takiej konstruk-
cji, a wskazane wyżej przepisy nie nakazują brać ich pod uwagę. Uwa-
żam, iż taki kształt regulacji powoduje powstanie istotnej luki prawnej. 
Skoro bowiem lekarz powinien brać pod uwagę życzenia zaprzestania 
terapii, mogące skutkować śmiercią, to tym bardziej powinien kiero-
wać się takimi, które wymagają jedynie zmiany rodzaju terapii i nie 
narażają pacjenta na ryzyko utraty życia.

113 Por. wcześniejsze części podrozdziału 1.3.
114 L 1111-4 al. 5 k. zdr. publ. fr.
115 L 1111-12 k. zdr. publ. fr.
116 Kodeks deontologii medycznej, art. 37.
117 Callu M-F., Approche juridique…, str. 226.
118 Nakaz taki wynika także z art. 36 Kodeksu deontologii medycznej. Przy czym, zgodnie z art. L 1111-

12 mają one pierwszeństwo przed opiniami osoby zaufania czy bliskich.
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Trzeba wskazać, że ważnie złożone dyrektywy mają na gruncie pra-
wa francuskiego walor wyłącznie doradczy. Lekarz jest zobowiązany 
wziąć je pod uwagę, nie wiążą go one jednak przy podejmowaniu de-
cyzji. Niezastosowanie się do nich nie rodzi odpowiedzialności. Są to 
zatem po prostu „życzenia”119, preferencje pacjenta, jedna z wielu in-
formacji, służących lekarzowi do podjęcia decyzji120. 

1.4.  Pełnomocnictwo do przyszłej opieki 
(mandat de protection future)

W prawie francuskim znajdujemy także bardzo ciekawą instytucję 
Mandat de protection future (MPF). MPF został wprowadzony do fran-
cuskiego porządku prawnego ustawą z 5 marca 2007 r.121. Instytucja ta 
polega na tym, że każda osoba dorosła122 może ustanowić jednego lub 
więcej przedstawiciela do jej reprezentowana na wypadek, gdyby utra-
ciła zdolność do samodzielnego prowadzenia swych spraw123. Kon-
strukcja oparta jest zatem na umownym przedstawicielstwie. Przepisy 
przewidują dwie możliwości ustanowienia MPF: „dla siebie”, a więc 
upoważnienie osoby trzeciej do prowadzenia swoich spraw oraz „dla 
innej osoby” – ten przypadek obejmuje szczególną sytuację, gdy ro-
dzice upoważniają osobę trzecią do prowadzenia spraw ich dziecka, 
na wypadek, gdyby utracili oni do tego zdolność124. MPF może być 
złożony w formie pisemnej, zgodnie z wzorem określonym przepisami 

119 Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…, str. 98.
120 W dalszym ciągu to lekarz pozostaje decydentem. co może budzić wątpliwości z punktu widzenia 

poszanowania autonomii woli, nawet biorąc pod uwagę nakaz postępowania przez lekarza zgodnie z wiedzą 
medyczną i standardami deontologicznymi. Por. Aubry R., Les effets induits par la loi Leonetti en terms de re-
sponsabilité et de confi ance, „Soins gérontologie”, nr 62/2006, str. 39–41.

121 Ustawa nr 2007-308 z 5 marca 2007 o reformie ochrony prawnej dorosłych (Loi n°2007-308 du 5 
mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs). Ustawa wprowadziła zmiany w przepisach 
477–494 k.c. franc.

Tekst : http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000430707 
122 Lub małoletniego usamodzielnionego (mineur émancipé) – chodzi o wyzwolenie się osoby niepeł-

noletniej spod władzy rodzicielskiej rodziców i nabycie praktycznie pełnej zdolności do czynności prawnych. 
Dokonuje się w prawie francuskim m.in. przez zawarcie małżeństwa.

123 Art. 477 k.c. franc. Art. 480 k.c. franc. Przedstawicielem może być każda osoba fi zyczna oraz w pew-
nym ograniczonym zakresie także niektóre osoby prawne.

124 Fenouillet D., Le mandate de protection future ou double illusion, Répertoire du notariat Defrénois, 
nr 2 (30 stycznia 2009).
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lub w formie notarialnej125. Zadaniem tej instytucji jest kompleksowe 
zabezpieczenie interesów osoby, na wypadek sytuacji, gdyby utraci-
ła ona możliwości samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Pełno-
mocnictwo może zatem przewidywać upoważnienie do prowadzenia 
spraw majątkowych lub osobistych mocodawcy, przy czym aktuali-
zuje się ono, wywierając skutki, dopiero gdy mocodawca utraci swą 
zdolność do samodzielnego działania126. Do tego czasu pozostaje nie-
jako zawieszone.

W sprawach majątkowych zakres upoważnienia zależy od formy peł-
nomocnictwa. W przypadku formy notarialnej pełnomocnik może do-
konywać wszelkich czynności przewidzianych w przepisach o opiece, 
a więc także rozporządzających127. Pełnomocnik ustanowiony w formie 
pisemnej jest uprawniony jedynie do czynności obejmujących utrzyma-
nie i bieżące zarządzanie majątkiem128.

W sprawach osobistych MPF obejmuje uprawnienia i obowiązki, ta-
kie jak w przypadku opieki i kurateli129. W zakresie spraw medycznych 
mocodawca może upoważnić pełnomocnika do wykonywania upraw-
nień przewidzianych przez prawo dla reprezentanta osoby będącej pod 
opieką lub osoby zaufania. W pierwszym przypadku pełnomocnik bę-
dzie uprawniony do podejmowania decyzji o leczeniu130. W drugim 
zaś, wykonywał będzie funkcje opisane w części poświęconej osobie 
zaufania.

Instytucja MPF jest dość nowa, zatem jej praktyczne zastosowanie 
będzie można ocenić dopiero za jakiś czas131. Wydaje się jednak, że 
idzie ona w dobrym kierunku, wpisując się w tendencję europejską do 
regulowania prawem instytucji swoistych pełnomocnictw do prowa-
dzenia spraw osoby niezdolnej132. Ważne jest, że pełnomocnictwo takie 

125 Wong C., Guide des tutelles et de la protection juridique des majeurs. Textes de loi – Fiches pratiques 
– Mandat de protection future, Paris 2009.

126 Goubeaux G., Droit Civil…, str. 256.
127 Przy czym niektóre z nich wymagają potwierdzenia przez sąd. Goubeaux G., Droit Civil…, str. 259 

oraz Notice d’information du mandat de protection future sous seing privé, Ministère de la Justice.
128 Można je porównać do tzw. czynności zwykłego zarządu majątkiem w polskim prawie.
129 Art. 479 k.c. fr. 
130 Art. 459 k.c. fr. w zw. z art. 479 al. 2 oraz Glasson Ch., Le mandate de protection future: des disposi-

tions conventionnelles pour la fi n de vie, „Revue de droit sanitaire et social””, nr 5/2009, str. 890–902.
131 Ustawa z 5 marca 2007 w tym zakresie weszła w życie 1 stycznia 2009 r.
132 Jak np. angielskie Lasting Power of Attorney.
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może obejmować zarówno sprawy majątkowe, jak i medyczne. Jak się 
wydaje, jest też pozbawione podstawowej, moim zdaniem, wady dy-
rektyw antycypowanych w systemie francuskim – a więc odniesienia 
ich wyłącznie do sytuacji umierania. 

1.5. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że oświadczenia pro futuro mają 
we Francji dość słaby status prawny. Nie są one dla lekarzy wiążą-
ce i jako takie są raczej elementem wyrażenia opinii. Silniejszy wa-
lor wynika dopiero ze wskazań etycznych i moralnych oraz z samego 
faktu uregulowania ich w ustawie. Zabieg ten, zwłaszcza interpreto-
wany w społecznym kontekście uchwalenia loi Leonetti wskazuje, że 
podejście do respektowania autonomii woli pacjenta przechodzi we 
Francji jednak istotną ewolucję. Należy się także domyślać, iż w wielu 
przypadkach życzenia takie będą bardzo silnym argumentem na rzecz 
zaprzestania terapii, a lekarze będą je respektować. Debata nad statu-
sem takich dyrektyw jest we Francji prowadzona w kontekście euta-
nazji i umierania, co dodatkowo polaryzuje opinie133. Oczywiście po-
szanowanie woli pacjenta wobec śmierci stanowi niezmiernie ważne 
zagadnienie, natomiast nie jest i nie powinno być jedynym przykładem 
zastosowania oświadczeń pro futuro.

Regulacja francuska, pomimo wprowadzenia instytucji osób zaufa-
nia i dyrektyw antycypowanych, pozostaje niewyczerpująca, choćby ze 
względu na brak uregulowania innych przypadków dyrektyw antycypo-
wanych, niż opisane powyżej. Nadal aktualny pozostaje problem wąt-
pliwości interpretacyjnych związanych ze skutecznością oświadczenia-
mi pro futuro134 w kontekście kontrowersyjnej linii orzeczniczej sądów 
francuskich co do respektowania odmowy zgody na zabieg. Warto jesz-
cze raz wyraźnie podkreślić, że we Francji wraz z utratą przytomności 
kończy się autonomia pacjenta. To na lekarza przechodzi kompetencja 

133 Więcej na ten temat: Lewis P., Assisted Dying in France. The Evolution of Assisted Dying in France: 
A Third Way?, „Medical Law Review”, vol. 14, nr 1/2006.

134 Np.: Malaurie Ph., Commentaire de la loi n 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades 
à la fi n de vie, Répertoire du notariat Defrénois, 30 września 2009, nr 18; Cimar L., La situation juridique du 
patient inconscient en fi n de vie, „Revue de droit sanitaire et social”, nr 3/2006, p. 470–484 ; Cassaigne P., Ha-
mie W., Manteau B., i inni, Directives anticipée…, str. 598–600.



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13) 81

Zgoda na zabieg medyczny oraz oświadczenia pro futuro w ustawodawstwie…

do decydowania o leczeniu. Wszelkie inne elementy – osoba zaufania, 
dyrektywy antycypowane, opinie rodziny, mają charakter jedynie in-
formacyjny. Zwykle zatem ostateczna decyzja będzie miała charakter 
medyczny, a nie oparty o wolę pacjenta.

Z jednej strony, pozytywnie trzeba ocenić podkreślanie w ustawo-
dawstwie, orzecznictwie i doktrynie francuskiej, szczególnego charak-
teru relacji pacjent – lekarz oraz wagi elementu wzajemnego zaufania135, 
dialogu i współpracy. Z drugiej strony wydaje mi się, że miejscami 
prawo francuskie idzie zbyt daleko, narażając pacjenta na samowolę 
lekarską. W szczególności dotyczy to pacjenta nieprzytomnego lub nie-
zdolnego, za którego de facto decyzje podejmuje lekarz. Wskazuje się 
w literaturze, iż pomimo ewolucji systemu i kolejnych nowelizacji k. 
zdr. publ. fr., nadal mamy do czynienia z uprzywilejowaniem lekarza 
wobec pacjenta136. Z powyższych względów poziom gwarancji uczest-
nictwa pacjenta w podejmowaniu decyzji nie jest wystarczający.

Co jeszcze może niepokoić w regulacji francuskiej, to fakt, że reguły 
dotyczące relacji medycznej ujmowane są raczej pod kątem lekarza, jego 
obowiązków i ew. np. możliwości zrezygnowania z terapii, a nie praw 
pacjenta. Wydaje się to być pozostałością paternalizmu medycznego. 

Ze względu na swą specyfi kę, m.in. kładącą nacisk na dwustronność 
relacji medycznej, system francuski bywa z aprobatą nazywany „fran-
cuską drogą”137 czy „kulturą opieki paliatywnej”138. O ile być może jest 
to uzasadnione w zakresie opieki paliatywnej, to moim zdaniem spo-
sób system ten nie zasługuje na aprobatę w odniesieniu do regulacji 
samych oświadczeń pro futuro, w znaczeniu szerokim. Warto przy tym 
podkreślić powagę, z jaką Francuzi podchodzą do problemu umiera-
nia, doceniając znaczenie opieki paliatywnej139 oraz stale ją rozwijając 

135 Na temat zaufania szerzej: Bizouarn P., Le médecin, le malade et la confi ance, „Éthique et santé”, 
nr 5/2008, str. 163–172.

136 Chiché P., L’évolution de la place du patient dans le système de santé, „Bulletin juridique de la santé 
publique”, nr 107/2007, str. 11–12.

137 Voie francaise, French way,
138 Une culture des soins palliatifs. Miałaby ona być oparta o zasady: powstrzymania się od zbędnego czy 

uporczywego leczenia, poszanowania woli pacjenta, ochrony godności pacjenta poprzez złagodzenie cierpienia 
(poprzez rozwiniętą opiekę paliatywną) oraz zakazu aktywnej eutanazji.

139 Por. np. Opinia Narodowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Etyki w Naukach o Życiu i Zdrowiu (Co-
mité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé) nr 63 na temat eutanazji i umiera-
nia (avis n 63: Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie). Tekst: http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis063.pdf 
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i  doskonaląc. Przykład ten może być pouczający zwłaszcza dla ustawo-
dawcy i administracji polskiej.

Moim zdaniem, obecna regulacja oświadczeń pro futuro we Fran-
cji ma charakter przejściowy i należy spodziewać się dalszej debaty 
i zmian legislacyjnych w zakresie tej problematyki. Zwłaszcza, że – jak 
wskazują badania – nadal pozostaje mało znana, a jej efektywność po-
zostawia wiele do życzenia140. Jaskółką zwiastującą zmiany może być 
wejście w życie od 1 stycznia 2009 r. przepisów o MPF, które w sposób 
szerszy umożliwiają realizację autonomii woli pacjenta. O poważnych 
przypadkach interwencji medycznej decydował będzie jednak sąd, 
a nie samodzielnie pełnomocnik141. Niemniej, w stosunku do przepi-
sów o dyrektywach antycypowanych i osobie zaufania, jest to na pew-
no krok naprzód.

140 Aubry R., De Bazelaire C., Laval G., Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fi n 
de vie: une loi mal connue parce que mal expliquée, La Revue du Praticien, vol. 59, 6/2009. Z badań tych, 
przeprowadzonych we francuskim departamencie Isère, wynika iż blisko ¼ lekarzy pierwszego kontaktu nigdy 
nie słyszała o ustawie Leonetti. Ponad połowa badanych ocenia swoją znajomość ustawy jako bardzo słabą. Au-
torzy wskazują także na słabą znajomość instytucji osoby zaufania. Z kolei blisko 35% lekarzy nie wiedziało, że 
dyrektywy antycypowane odwołalne mogą być odwołane w każdej chwili, a 29,4% nie wiedziało o obowiązku 
przeprowadzenia konsultacji w przypadku zaprzestania terapii osób w stanie terminalnym. Wyniki te pokazują, 
że ważna jest nie tylko sama regulacja, lecz także towarzyszące jej działania informacyjne i edukacyjne.

141 I to też tylko w przypadku, gdy mocodawca powierzył pełnomocnikowi uprawnienia przewidziane 
prawem dla reprezentanta osoby będącej pod opieką (représentant de la personne en tu telle).
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Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa (professional liability) lekarzy ame-
rykańskich występuje najczęściej po popełnieniu przez nich błędów 
w sztuce medycznej (medical malpractice). W ścisłym związku z odpo-
wiedzialnością lekarzy pozostaje odpowiedzialność ich pracodawców 
(employers) uzasadniona wspomnianą już doktryną respondeat supe-
rior. Wszyscy pracownicy personelu medycznego muszą mieć świado-
mość odpowiedzialności za swoje działania. Muszą zachowywać stałą 
gotowość do działania, które mimo ich jak najlepszych intencji i pro-
fesjonalnej sprawności, może nieoczekiwanie spowodować pacjentowi 
szkodę albo krzywdę (injury), jak na przykład skaleczenie, zranienie 
czy też ranę (wound). Owa świadomość i czujność potęgowana jest 
w Stanach Zjednoczonych znaną już opinią, że jest to kraj społeczeń-
stwa dość skłonnego do procesów sądowych (litigious society). Zatem, 
jeśli nawet pojawia się tylko pretekst spowodowany jakimś incydentem 
medycznym, to pacjenci i ich rodziny nie wahają się na ogół by spra-
wę szybko wnieść do sądu i oczekiwać orzeczenia wysokiej kary dla 
pozwanego, a dla siebie dużego odszkodowania pieniężnego(monetary 
award to the plaintiff).

Błędem w sztuce medycznej jest złe zachowanie (misconduct) lub 
okazanie (demonstration) nierozsądnego braku sprawności powodują-
cego szkodę, krzywdę albo utratę zdrowia pacjenta. Błędy w sztuce 
medycznej są przejawem złego postępowania zawodowego, niewłaś-
ciwego wykonywania obowiązków profesjonalnych, porażką w zakre-
sie spełniania standardów zawodowych opieki, powodujących szkodę 
albo krzywdę dla innej osoby. W Stanach Zjednoczonych nie uznaje 
się zróżnicowania poziomów standardów opieki (standard of care) 



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13)84

Roman Tokarczyk

poszczególnych specjalizacji personelu medycznego. Wszyscy oni 
zobowiązani są do utrzymania krajowego standardu opieki (national 
standard of care), jako jej minimum, określanego poprzez porówny-
wanie podobnych spraw pochodzących z różnych stanów. Większość 
błędów w sztuce medycznej jest stosunkowo łatwa do stwierdzenia, 
jednakże jest wiele spraw niejasnych, stwarzających duże trudności dla 
właściwej ich oceny. Chodzi zwłaszcza o sprawy, w których personel 
medyczny wprawdzie dochował wszystkich procedur przynoszących 
dotychczas powodzenie, ale mimo tego nie osiągnął oczekiwanych re-
zultatów w leczeniu pacjenta. 

Oskarżenie członka albo nawet całego personelu medycznego o za-
niedbanie (negligence) pojawia się z powodu niezadowolenia pacjenta 
lub (i) członków jego rodziny ze sposobu i rezultatów leczenia. Za-
daniem sądowego jury w sprawie o zaniedbanie jest stwierdzenie czy 
roztropna osoba profesjonalna stosowałaby podobny sposób leczenia. 
Jeśli tak – oskarżenie, na ogół, traci dla sądu znaczenie. Nie każda bo-
wiem pomyłka, czy też błąd, jest błędem w sztuce medycznej. Jest nim 
błąd diagnozy, który powoduje błędne leczenie albo błędne leczenie, 
mimo właściwej diagnozy. W Stanach Zjednoczonych przeciętnie, 
co roku, około 90 000 pacjentów umiera nie z powodu ich stanu me-
dycznego (medical condition) lecz z powodu możliwych do uniknięcia 
błędów medycznych (preventable medical errors). Punitatywny model 
medycyny, mówi, że jeśli dobrze wykształceni ludzie popełniają błędy 
to należy ich za nie karać. Ustępuje on jednak coraz bardziej miejsca 
modelowi podwójnego sprawdzania (double-check) wszystkich pole-
ceń i decyzji lekarzy i innych członków personelu medycznego. Wielce 
przy tym pomocna jest coraz bardziej doskonała technologia medyczna 
i informatyczna, pomagająca w unikaniu błędów medycznych.

Członek personelu medycznego może być oskarżany nawet jeśli nie 
popełnił żadnego błędu, ponieważ nie działał (action). Może być oskar-
żany za brak działania, zaniechanie (ommission) w sytuacji, w której 
powinien był działać albo przynajmniej udzielić właściwej informa-
cji. Odpowiedzialność zawodowa za błąd w sztuce medycznej może 
przybrać trojakie formy: przestępstwa (malfeasance), występku (mi-
sfeasance) i zaniechania (nonfeasance). Aby pacjent – powód mógł 
dowieść oskarżenia przeciwko lekarzowi – pozwanemu musi wykazać 
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to, co zwane jest w amerykańskiej terminologii „cztery D” (four Ds.): 
obowiązek (duty), zaniedbanie obowiązku (dereliction of duty), bezpo-
średnia lub pośrednia przyczyna (direct or proximate cause) i szkoda 
(damage). Przyczyna odnosi się do ostatniego (last) zaniedbania, które 
przyczyniło się do szkody pacjenta, bez czego szkoda by nie nastą-
piła. Wygrana w sprawie należy do strony, która przedstawi dowody 
większej wagi (preponderance of evidence), nawet jeśli to będzie tylko 
51% znaczących dowodów obu stron. Według doktryny res ipsa loqu-
itur „rzeczy mówią same za siebie” (the thing speaks for itself). Ma 
ona pełne zastosowanie prawne do wszelkich zaniedbań medycznych. 
Na pozwanym ciąży ciężar dowodu, że szkoda pacjenta nie wynikła 
z jego zaniedbania.

Szkody odnoszą się do krzywd powoda – pacjenta, spowodowanych 
przez pozwanego – członka personelu medycznego. Pacjenci oczekują 
fi nansowego pokrycia (recovery) lub zwrotu (compensation) za różne 
szkody: trwałą niezdolność fi zyczną (permanent physical disability), 
trwałą niezdolność umysłową (permanent mental disability), utratę ra-
dości życia (loss of enjoyment of life), krzywdy osobiste (personal in-
juries), przeszłą i przyszłą utratę zarobków (past and future loss of ear-
nings), wydatki medyczne i szpitalne (medical and hospital expenses), 
ból i cierpienie (pain and suffering). Sąd może orzec odszkodowanie na 
rzecz pacjenta, który doznał szkody: wyrównawcze lub kompensacyjne 
(compensatory damage), karne (punitative damage, exemplary dama-
ge) albo nominalne (nominal damage). W niektórych stanach wysokość 
tych odszkodowań jest limitowana (cap) stanowym prawem stanowio-
nym. Odszkodowania wyrównawcze lub kompensacyjne są orzekane 
za aktualną utratę zarobków, emocjonalny ból i cierpienie lub krzywdy 
doznane przez pacjenta. Odszkodowania karne są przyznawane przez 
sąd osobom, które zostały skrzywdzone w sposób szczególnie złośliwy 
(malicious) lub ze złej woli (willful). Wreszcie odszkodowania nominal-
ne, często w symbolicznej wysokości tylko jednego dolara, wypłacane 
są pacjentowi dla wykazania, że mimo iż nie doznał on żadnej fi zycznej 
krzywdy to jednak jego prawa pacjenta zostały jakoś naruszone.

Jeśli zaniedbanie lekarskie spowodowało śmierć pacjenta (wrong-
ful-death), mają zastosowanie odpowiednie regulacje prawne (wrong-
ful-death statutes). Zgodnie z nimi, osoby zależne od zmarłego i jego 
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spadkobiercy mogą wytoczyć proces z tego powodu, domagając się 
kompensaty (compensate) od sprawcy zaniedbania za utratę przyszłych 
dochodów majątkowych (future earnings to the estate). Powód w spra-
wie „złej śmierci” (wrongful-death) nie musi wykazywać, że był cał-
kowicie zależny od zmarłej osoby, lecz tylko że jej śmierć spowodowa-
ła jego osobiste straty fi nansowe. Prawo niektórych stanów, jak Iowa, 
Missouri i Pensylwania, dopuszcza żyjącego małżonka lub małżonkę 
oraz dzieci ofi ary wrongful-death, do wytaczania procesu sądowego 
o odszkodowanie wyrównawcze albo kompensacyjne za ból i cierpie-
nie, których doświadczyli z powodu śmierci kochanej przez nich osoby. 
Wysokość tych odszkodowań w wielu stanach jest jednak ograniczona 
prawem stanowionym. W praktyce common law, władze są zwolnione 
od odpowiedzialności w sprawach wrongful-death , ale władze niektó-
rych stanów dopuszczają tego rodzaju roszczenia kierowane przeciwko 
pracodawcom stanowym (state employees).

W odróżnieniu od zaniedbań, jako niezamierzonych działań, które 
mogą doprowadzić do krzywdy pacjenta, oszustwo (fraud) w opiece 
zdrowotnej obejmuje swoim zakresem szeroki zakres działań niele-
galnych. Należą do nich w amerykańskiej praktyce medycznej przede 
wszystkim: nielegalne obciążenie rachunkiem za usługi czy świadcze-
nia, które nie zostały lub mogły być wyświadczone; otrzymywanie pie-
niędzy za referencje udzielane pacjentom Medicare i Medicaid (kic-
backs); niegodność w prowadzeniu badań medycznych; defraudacja 
(embezzlement), szczególnie w urzędzie medycznym; nielegalna sprze-
daż leków. Oszustwa tego rodzaju należą do najszybciej mnożących 
się przestępstw w Stanach Zjednoczonych, popełnianych głównie przez 
asystentów medycznych, ale często za namową lekarzy lub pracodaw-
ców. Jeśli sąd stwierdzi taką namowę, zwykle w oparciu o doktrynę 
respondeat superior, nakłada karę na jej autorów, mimo że bezpośred-
nimi sprawcami oszustw są inni członkowie personelu medycznego.

Do głównych graczy w zwalczaniu oszustw z zakresu opieki me-
dycznej należy Offi ce of the Inspector General (OIG), powołany dla 
ochrony programów Departament of Health and Human Services 
(HHS), takich zwłaszcza jak Medicare i Medicaid. OIG informuje se-
kretarza stanu i Kongres o problemach opieki medycznej i udziela im 
rekomendacji. Duża liczba ustaw federalnych zawiera regulacje mające 
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zapewniać unikanie marnotrawstwa, defraudacji i nadużyć w przemy-
śle opieki zdrowotnej (healthcare industry). Dotyczą one zwłaszcza: 
dodatkowych wydatków na federalne programy opieki medycznej, ja-
kości opieki nad pacjentem, dostępności do opieki medycznej, wolno-
ści wyboru lekarza, kompetencji, nadużyć w opiece zdrowotnej i róż-
norodnych ocen profesjonalnych. Fałszywe roszczenia (false claims), 
w sumie powodujące straty rzędu miliardów dolarów każdego roku, za-
grożone są karą grzywny w granicach 5 500–11 000 dolarów za stwier-
dzone każde (each) fałszywe roszczenie.

W przeszłości zwolnione były od odpowiedzialności za delikty 
w granicach common law organizacje charytatywne (charitable orga-
nizations) z uzasadnieniem, że działają wyłącznie dla dobra publicz-
nego (public good), a nie dla zysku (profi t). Obecnie jednak immunitet 
ten został odrzucony przez prawo niemal wszystkich stanów. Wynikło 
to z przekonania, że charytatywność (charity) jest już działalnością na 
zbyt dużą skalę, opartą również na wydatkach ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności jako części biznesu.

Amerykańskie prawo medyczne zna kilka sposobów obrony w proce-
sach dotyczących błędów w sztuce medycznej (defence to malpractice 
suits). Obrona pozytywna (affi rmative defence) pozwala pozwanemu, 
zwykle lekarzowi lub szpitalowi, na przedstawienie sądowi dowodów, 
że stan pacjenta był spowodowany innymi czynnikami niż zaniedba-
nie pozwanego. Jak wynika jednak z orzecznictwa sądów amerykań-
skich, łatwiej jest na ogół zapobiec zaniedbaniu niż obronić się przed 
jego sądowymi konsekwencjami. Obrona negatywna (denial defence) 
ma miejsce gdy ciężar dowodu spoczywa na powodzie – pacjencie, 
z wyjątkiem sytuacji res ipsa loquitur. Obrona na zasadzie założonego 
ryzyka (assumption of risk) chroni powoda przed wykazaniem szkód, 
jeśli dobrowolnie akceptuje on ryzyko związane z jego działalnością. 
Na przykład pacjent pali nadal papierosy, mimo znajomości ostrzeżeń 
na pudełkach z papierosami albo porady lekarza by tego zaprzestał.

Sądy amerykańskie dopuszczają dla pozwanego, z reguły lekarza 
lub szpitala, obronę polegającą na wykazaniu, że powód przyczynił się 
do powstania jego własnej szkody (contributory negligence). Podobna 
jest do tego obrona porównawcza (comparative negligence) wykazu-
jąca, że powód własnym działaniem wzmocnił przyczynę jego szkody 
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w określonych procentach. Jeśli na przykład sąd określił winę lekarza 
na 70%, a winę pacjenta na 30%, to z zasądzonego odszkodowania 
1 000 000 dolarów lekarz zapłaci pacjentowi 700 000 dolarów. Szcze-
gólnym wyjątkiem od zasady respondeat superior jest doktryna borro-
wed servant doctrine, gdy pracodawca wynajmuje pracownika do zro-
bienia czegoś mu poleconego. Pracownik pozostaje wówczas „sługą” 
(servant) pracodawcy, ale zgodnie z tą doktryną, pracodawca nie jest 
odpowiedzialny za żadne zaniedbanie spowodowane przez pracowni-
ka podczas okresowego jego zatrudnienia. Prawo stanowione chroni 
dostarczyciela opieki zdrowotnej poprzez ograniczenie czasu na wyto-
czenie mu procesu przez powoda, zwykle, zależnie od regulacji danego 
stanu, w okresie od jednego roku do trzech lat (statute of limitations). 
Wyjątkiem od tego jest norma odkrycia (rule of discovery) stwierdza-
jąca, że wspomniane ograniczenie nie zaczyna „biec” (run) aż do czasu 
odkrycia szkody. Oczywiście, powód nie może wszcząć nowego proce-
su w żadnej sprawie, w której wcześniej zapadło ostateczne orzeczenie 
sądowe (res iudicata).

Prawna odpowiedzialność (legal liability) za swoje działania rozcią-
ga się w amerykańskim comon law na wszystkich, nawet dzieci. Człon-
kowie personelu medycznego i dostarczyciele opieki medycznej mogą 
być pozywani przed sądy na podstawie wielu norm, zasad i doktryn 
prawnych. Biura medyczne, kliniki i szpitale amerykańskie zobowią-
zane są do utrzymywania tego samego standardu opieki jak każdy inny 
biznes, który ma publiczne umocowanie i znaczenie. Procesy sadowe 
w sprawach wyposażenia szpitali i innych środków medycznych doty-
czą, na przykład, takich przypadków jak uszkodzone schody, źle funk-
cjonujące windy, ciężko otwierające się drzwi, czy też nawet zbyt zuży-
te dywany albo chodniki. Jednakże instytucja nie może być pociągnięta 
do odpowiedzialności jeśli powód miał świadomość sytuacji, że może 
ona spowodować jego szkodę a mimo tego ją zignorował. Na przykład, 
gdy wszedł na mokrą podłogę, mimo napisu ostrzegawczego, uczynił 
to na swoje własne ryzyko.

W większości miejsc opieki społecznej istnieje możliwość nielegal-
nego dostępu do różnych kontrolowanych substancji jak morfi na czy 
Demerol (illegal sale of drugs). Zobowiązuje to wszystkich współpra-
cowników w tych miejscach do ciągłej czujności w tym względzie, któ-
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rej brak grozi odpowiedzialnością prawną. Obowiązek opieki nad pa-
cjentem, zgodnie z określoną przez diagnozę procedurą, rozumiany jest 
w prawie amerykańskim raczej w świetle prawa umów (contract law) 
niż ogólnych zasad prawa cywilnego (civil law). Wynika z tego nakaz 
wielkiej ostrożności członków personelu medycznego w rozmowach 
z pacjentami. Zdawkowe zdanie „Jestem pewny, że będzie z tobą do-
brze” (I’m sure you’ll be fi ne) może być poczytane przez pacjenta jako 
zawarta umowa słowna (verbal contract). W amerykańskiej praktyce 
medycznej znajdują także zastosowanie elementy prawa agencji (law 
of agency) rządzącego stosunkami gdy jedna osoba zgodzi się wykonać 
określoną pracę dla innej osoby.

Federal Rules of Evidence dopuszczają zapisy medyczne (medi-
cal records) do wglądu sądów, jako dowody na podstawie Uniform 
Business Records Act. Wymagania prawne odnośnie tych zapisów są 
bardzo rygorystyczne. Zakazują dokonywania na nich jakichkolwiek 
poprawek; gdy poprawka jest niezbędna należy napisać na niewłaści-
wej karcie incorrect chart i nie niszcząc jej – założyć nową kartę. Aby 
chronić się przed ryzykiem pozwania przed sąd i odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone pacjentowi, większość lekarzy amerykańskich 
ubezpiecza się przed ewentualną odpowiedzialnością za błędy w sztu-
ce medycznej (liability insurance). Jest to dość kosztowne ubezpiecze-
nie, może bowiem wynosić więcej nawet niż 100 000 dolarów rocznie. 
Za niemoralne uchodzi tam, powtórzmy to w nowym kontekście, upra-
wianie medycyny obronnej (defensive medicine), asekuracyjnej, kosz-
townej zarówno dla szpitali jak i ubezpieczycieli, ale wzmacniającej 
ochronę lekarzy przed procesami sądowymi.

Odpowiedzialność zawodowa innych niż lekarze amerykańskich 
profesjonalistów medycznych nie zawsze opiera się na doktrynie re-
spondent superior. Częstą jej podstawą odnośnie do pielęgniarek (nur-
se) i asystentów pielęgniarek (nursing assistant) jest przekraczanie ich 
kompetencji w nieuprawnionym zastępstwie lekarzy. W sprawie z Po-
łudniowej Karoliny sąd obciążył odpowiedzialnością za ucięcie języka 
pacjentowi asystenta dentystycznego (dental assistant) i klinikę, w któ-
rej pracował (Hickman v. Sexton Dental Clinic, 1988). Czarnoskóry 
technik laboratoryjny (laboratory technician), który trzykrotnie pomy-
lił grupy krwi pacjentów i został za to zwolniony przez szpital z pracy, 



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13)90

Roman Tokarczyk

nie zdołał wygrać sprawy sądowej przez dopatrywanie się w tym dys-
kryminacji rasowej (Barnes Hospital v. Missouri Commision on Hu-
man Rights, 1983). Asystenci medyczni (medical assistants) mogą być 
pociągani do odpowiedzialności przed sądami zarówno samodzielnie 
jak i z lekarzem, któremu asystują. Prawo większości stanów uwalnia 
od odpowiedzialności cywilnej paramedyków (paramedics), udzielają-
cych opieki karetkami pogotowia (provide emergency life-saving care). 
Dość typowym naruszeniem prawa przez farmaceutów (pharmacists) 
jest nielegalna sprzedaż ściśle kontrolowanych substancji.

Najważniejszym obowiązkiem zwierzchników (supervisors) per-
sonelu medycznego jest dopatrywanie aby każdy pracował wyłącznie 
w granicach swoich kompetencji zawodowych. Typową odpowiedzią 
członka amerykańskiego personelu medycznego nakłanianego do zro-
bienia czegoś poza granicami jego kompetencji, jest zdanie: I could lose 
my license, if I did that (Mógłbym stracić licencję, gdybym to zrobił). 
Odrębne regulacje prawne i bogate orzecznictwo sądowe dotyczy pracy 
pielęgniarek w obszarach wysokiego ryzyka (high-risk areas). Do ob-
szarów tych należą zwłaszcza Intensive Care Units (ICUs), Coronary 
Care Units (CCUs), Newborn Intensive Care Units (NICUs), Emergen-
cy Rooms (ERs), Operating Rooms (ORs) i Labor and Delivery (L&D). 
W obszarach wysokiego ryzyka zatrudniane są specjalnie przygotowa-
ne pielęgniarki o najwyższych kwalifi kacjach. Mimo to, występują tam 
nierzadko różne naruszenia prawa. Dotyczą one najczęściej błędów 
w podawaniu leków, niewłaściwego monitorowania pacjenta, nie in-
formowania właściwych osób o wystąpieniu problemu, braku komuni-
kowania się odnośnie nienormalnych wyników testu, niedostatecznej 
wiedzy o stanie pacjenta.

Aby zapobiegać błędom w sztuce medycznej, w Stanach Zjednoczo-
nych obowiązują odpowiednie zasady prawne. Obejmują one zasady: 
ogólne (general guidelines), bezpieczeństwa (safety), komunikowania 
się (communication) i dokumentacji (documentation).

Zasady ogólne nakazują: Zawsze działaj w ramach twojego zakre-
su praktyki; Upewnij się, czy wszyscy członkowie zespołu w pełni ro-
zumieją jakie postępowanie jest bezprawne; Ukaż poprzez praktyczne 
ćwiczenie co znaczy przestrzeganie standardu opieki i postępowania 
profesjonalnego; Nie obiecuj pacjentowi wyleczenia lub poprawy; 
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Traktuj wszystkich pacjentów uprzejmie i z szacunkiem; Unikaj dłuż-
szego niż 20 minut oczekiwania pacjenta na przyjęcie; Wyjaśnij mu 
przyczynę jego oczekiwania; Zawsze starannie zidentyfi kuj pacjenta 
przed rozpoczęciem jego leczenia; Nigdy nie próbuj rozciągać zakresu 
opieki medycznej poza zakres posiadanego przez pracowników przy-
gotowania lub doświadczenia; O ile to możliwe, unikaj diagnozowania 
i przepisywania leków za pośrednictwem telefonu; Stale zapewniaj cią-
głość dokształcania sobie i twojemu personelowi.

Zasady bezpieczeństwa ostrzegają: Dokonuj okresowych przeglą-
dów sprzętu; Sprawdzaj sznury elektryczne czy są uziemione; Utrzy-
muj cały sprzęt w bezpiecznym stanie, zawsze gotowym do użycia; 
Troszcz się aby podłogi stale były suche, jasne i czyste; Drzwi otwieraj 
ostrożnie aby uniknąć zranienia kogokolwiek z drugiej ich strony; Za-
instaluj mechanizm upewniający, że wszystkie drzwi i okna, także szu-
fl ady, jeśli to konieczne, dobrze się zamykają; Doglądaj kontrolowania 
substancji, szczególnie narkotyków; Umieszczaj napisy ostrzegawcze 
o śliskich, mokrych podłogach, świeżym pomalowaniu, konstruowaniu, 
remontowaniu i innych niebezpiecznych warunkach; Gromadź śmiecie 
niebezpieczne dla środowiska i umieszczaj je we właściwie oznakowa-
nych kontenerach; Zapoznaj się i przestrzegaj instrukcji bezpieczeń-
stwa wydawanych przez Occupational Safety and Health Administra-
tion (OSHA); Opracuj plan na wypadek katastrofy, łącznie z pożarem, 
i przeprowadzaj okresowe jego praktyczne ćwiczenia.

Zasady komunikowania się zalecają: Zachowaj poufność dotyczącą 
wszystkich informacji i rozmów o pacjentach; Odpowiadaj na telefony 
pacjentów tak szybko, jak tylko to możliwe; Unikaj krytykowania innych 
profesjonalistów medycznych; Omów wszystkie opłaty z pacjentem 
przed rozpoczęciem jego leczenia; Przekaż wszystkim pacjentom nume-
ry telefonów na wypadek zagrożenia poza godzinami pracy biur; Wszyst-
kie skargi pacjentów traktuj poważnie; Nigdy nie rozmawiaj o sprawach 
pacjenta gdy słyszy to inna, nieupoważniona do tego osoba; Posługuj się 
raczej systemem kodów cyfrowych przy zapisywaniu danych dotyczą-
cych pacjenta niż jego nazwiskiem; Umieść wszystkie specjalne instruk-
cje pisemne dla pacjentów; Słuchaj uważnie wszystkich uwag pacjenta; 
Przekazuj wszystkie troski pacjenta całemu zespołowi opieki medycz-
nej; Jeśli lekarz musi odstąpić od prowadzenia leczenia, powinien o tym 
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 powiadomić pisemnie pacjenta, wskazując swego następcę; Do domu pa-
cjenta dzwoń raczej po południu, w przeddzień jego operacji lub badań, 
zachowując potwierdzenie tego telefonu; Uważaj na wszystkie pomył-
kowe lub odwołane spotkania; Informuj pacjenta o wszelkich ryzykach 
związanych z jego leczeniem, upewnij się, że to rozumie, i że akceptuje 
pisemnie ryzyko; Sporządzaj wszystkie instrukcje dla pacjenta pisemnie 
a ich kopie zachowaj w dokumentacji medycznej.

Zasady dokumentacji to: Opracuj opis incydentu dla udokumento-
wania każdego niezwykłego wydarzenia w biurze medycznym, klinice, 
laboratorium lub szpitalu; Prowadź na karcie pacjenta dokładne zapisy 
wszystkich z nim twoich rozmów telefonicznych; Starannie dokumentuj 
w medycznych zapisach pacjenta wszystkie przepisywane mu leki i do-
tyczące ich polecenia – brania, wymiany, napełniania, uzupełniania etc.; 
Upewnij się, że istnieją już wszystkie wymagane formy zgody pacjen-
ta przed rozpoczęciem jego badań i leczenia; Zaznacz wszystkie błędne 
zapisy i skreślenia w medycznych dokumentach pacjenta; Dokumentuj 
wszystkie konieczne przypadki odstępowania od opieki nad pacjentem; 
Prowadź wszelką pracę papierkową na bieżąco; Upewnij się, że lekarz 
przeczytał i podpisał wszystkie opisy wyników badań diagnostycznych 
przed rozpoczęciem leczenia; Nie prowadź „kart oczerniania” (blade 
charting) poprzez krytykowanie innych lekarzy lub członków zespołu; 
Nie kasuj lub nie zmieniaj zapisów medycznych dokonanych przez inne 
osoby, nawet jeśli jest oczywiste, że są błędne; Poinformuj o tym swojego 
zwierzchnika lub menadżera ryzyka (risk manager); Poleć aby wszyst-
kie telefony do i od pacjenta z członkami zespołu medycznego były od-
notowywane na jego karcie pacjenta; Starannie dokumentuj wszystkie 
zwolnienia pacjenta na jego karcie pacjenta i przekazane mu instrukcje 
na okres zwolnienia; Nigdy nie zostawiaj na kartach dokumentów me-
dycznych wolnego miejsca do późniejszego wypełnienia (late entry).

Dokumenty medyczne

Dokumenty medyczne (medical records) zawierają wszystkie pi-
semne dokumenty dotyczące pacjenta i mają charakter dokumentów 
prawnych (legal documents). Wiele regulacji prawnych dotyczy spra-
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wozdawczości, ujawniania i poufności dokumentów medycznych, to-
też zarządzanie nimi wymaga przywiązywania dużej wagi do ich do-
kładności, poufności, właściwego prowadzenia i przechowywania. Jest 
to konieczne, ponieważ dokumenty medyczne mogą być przedstawiane 
podczas spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej na polecenie 
sądu (subpoenaed). Dokument medyczny każdego pacjenta zawiera te 
same istotne kategorie zapisów, ale z unikalną informacją o pacjencie, 
często od jego narodzin aż do śmierci. Format i zawartość amerykań-
skich dokumentów medycznych zależy od specjalizacji lekarskiej.

Jako dokumenty prawne, dokumenty medyczne mogą być przedsta-
wiane w procesach sądowych, zarówno przez pozwanego, zwykle leka-
rza albo (i) szpital jak i pacjenta. W Stanach Zjednoczonych dokumenty 
prowadzone są w oparciu o dwa kryteria: chronologiczne (chronologi-
cal records) i problemowe (problem-oriented medical records, POMR). 
Przy ich tworzeniu obowiązuje zapisywanie czarnym albo niebieskim 
atramentem, nigdy zaś ołówkiem lub kolorowym pisakiem. Dokumen-
ty powinny być skompletowane (completeness) najpóźniej w okresie 
30 dni po wyjściu pacjenta ze szpitala, wiarygodne (credible), zacho-
wywane w poufności (confi dential) i udostępniane do kopiowania albo 
innych celów pod bardzo szczegółowo określonymi rygorystycznymi 
warunkami.

Regulacje prawne poszczególnych stanów wskazują kto jest właści-
cielem dokumentów medycznych. Jednakże pacjentowi przysługuje za-
wsze przywilej komunikowania (privileged communication), w sensie 
pełnej dostępności do nich i samodzielnego udostępniania ich innym. 
Zgodnie jednak z doktryną dyskrecji personalnej (doctrine of profes-
sional discretion), lekarz może ograniczać dostęp do dokumentów me-
dycznych pacjentom mającym problemy psychiczne lub emocjonalne. 
Każdy zatem pacjent ma dostęp do jego dokumentów medycznych tylko 
za wiedzą i zgodą lekarza (release of information). Privacy Act of 1974 
przyznaje obywatelom, wśród nich pacjentom, określone zakresy kon-
trolowania dotyczących ich informacji, które zbierają władze federalne. 
Niektóre stany dopuszczają wolny dostęp publiczny do dokumentów 
prowadzonych przez agencje stanowe (open-record law). Public Health 
Services Act chroni zapisy pacjentów leczonych z powodu narkomanii 
i alkoholizmu.
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Zgodnie z amerykańskim prawem dokumenty medyczne powinny 
być przechowywane przez 10 lat od daty ostatniego ich użycia (re-
tention and storage of medical records). Jednakże większość lekarzy 
przechowuje dokumenty medyczne stale, na wypadek ewentualnego, 
późniejszego procesu sądowego. American Health Information Mena-
gement Association (AHIMA) zaleca stałe przechowywanie dokumen-
tów medycznych dotyczących narodzin (birth), śmierci (death), opera-
cji chirurgicznych (surgical procedures), uodparniania (immunization) 
i chemioterapii (chemotheraphy). Dokumenty medyczne zwykle prze-
chowywane są w gabinecie lekarza, z łatwym do nich dostępem, często 
na miniaturowych fi szkach albo fi lmach, aby nie zajmowały zbyt dużej 
powierzchni. W ostatnich latach wiele jednostek medycznych stosuje 
już skomputeryzowane zapisy dokumentów medycznych. Utrata doku-
mentów medycznych powoduje zwykle nie tylko frustrację ich właś-
cicieli, ale może również bardzo komplikować przebieg procesu są-
dowego. Ujawnienie dokumentów przed sądem przez lekarzy, szpitale 
i kliniki może być legalne tylko za zgodą pacjenta (proper disclosure). 
Sąd może jednak nakazać ujawnienie dokumentów medycznych w uza-
sadnionych przypadkach (subpoena duces tecum).

W celu ochrony zdrowia wszystkich obywateli każdy stan ustanowił 
regulacje prawne wymagające określonych informacji i sprawozdań 
jednostek medycznych dla potrzeb władz stanowych i federalnych 
(public health records and vital statistics). Ważne, witalne, żywotne 
wydarzenia (vital events), niezbędne dla statystyk witalnych (vital sta-
tistics), to przede wszystkim daty narodzin i śmierci. Statystyki takie 
prowadzą Departament of Health and Human Services, Centers for 
Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics 
i Public Health Service. Instytucje te, w oparciu o otrzymywane infor-
macje i sprawozdania, opracowują współczynniki narodzin (birth rate), 
chorowalności ( morbidity rate) i umieralności (mortality rate).

Odrębnym, dostrzeganym i rygorystycznie regulowanym prawem 
w Stanach Zjednoczonych zagadnieniem jest znęcanie się (abuse) w róż-
nych jego formach. Znęcaniu się nad dziećmi (child abuse) stara się za-
pobiegać Child Abuse Prevention and Treatment Act z 1974 roku. Wy-
maga informowania wspomnianych wyżej instytucji o każdym znanym 
przypadku znęcania się nad dzieckiem. Znęcanie się nad osobami star-
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szymi (elder abuse) uregulowane jest w poprawce do Older American 
Act z 1987 roku. Znęcanie się nad współmałżonkiem (spousal abuse) 
regulują w dość zróżnicowany sposób prawa poszczególnych stanów. 
Po interwencji lokalnej policji, sąd może wydać nakaz ograniczający (re-
straining) lub nakaz ochraniający (protective order) w celu zapobieże-
nia dalszemu znęcaniu się nad współmałżonkiem. Do form znęcania się 
zaliczono także w prawie amerykańskim nieuzasadnione przepisywanie 
pacjentowi przez wielu lekarzy tych samych leków (substance abuse).

W Stanach Zjednoczonych obowiązują ścisłe regulacje żywności, le-
ków i narkotyków. Food and Drug Administration (FDA), jako agencja 
Departament of Health and Human Services, ustanowiona w 1938 roku 
przez Food, Drug and Cosmetic Act, zobowiązana jest do zapewnienia 
bezpieczeństwa w obowiązujących zakresach. Leki powodujące uzależ-
nienie (addiction), przyzwyczajenie (habituation) albo zaniepokojenie 
(abuse) reguluje Controlled Substances Act z 1970 roku, administrowany 
przez Drug Enforcement Administration (DEA) jako agendę Departament 
of Justice. Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD) jest agen-
dą rządu federalnego powołaną do kontrolowania narkotyków i leków. 

Amerykańskie szpitale, praktykujący stomatolodzy, kliniki wete-
rynaryjne, laboratoria, domy opieki, biura medyczne i inne jednostki 
usług opieki medycznej wytwarzają każdego roku około 3,2 miliona 
ton szkodliwych odpadków i śmieci medycznych (medical weste). Za-
leżnie od ich rodzaju – stałe (solid), chemiczne (chemical), radioak-
tywne (radioactive), zakaźne (infectious) – muszą być dokumentowane 
i odpowiednio usuwane. Na lekarzach i całym personelu medycznym 
ciąży moralna i prawna odpowiedzialność ochrony społeczeństwa przed 
krzywdami powodowanymi odpadkami i śmieciami medycznymi.

Prawo miejsca pracy

Amerykańskie prawo medyczne promuje etycznie dobre praktyki 
profesjonalistów medycznych w ich miejscach pracy (workplace law). 
Profesjonalizm w tym względzie polega na tym, że każdy profesjona-
lista medyczny przestrzega czasu i opieki, którą od niego otrzymuje 
pacjent. Każdy z tych profesjonalistów powinien: unikać jakiejkolwiek 
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dyskryminacji (discrimination in the workplace); szanować prywatność 
(privacy in the workplace); zachowywać ogólną kulturę, schludność, 
czystość osobistą i tolerancję (personal culture); nie ingerować w cu-
dze przekonania religijne, poza ściśle określonymi przypadkami gdy 
grożą one zdrowiu lub życiu pacjenta.

Liczne bywają przypadki medycznych spraw sądowych wynikają-
cych z nielegalnego wynajmowania pracowników (hiring practices). 
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) określiła do-
kładnie wskazówki co do treści i formy pytań zadawanych podczas 
przyjmowania do pracy (job interview). Zarówno prawa stanowe jak 
i prawa federalne regulują stosunki między pracodawcą lekarzem lub 
jednostką medyczną i pracownikami personelu medycznego (states and 
federal regulations affecting the medical professional). W szczególno-
ści regulacje te dotyczą naboru do pracy (recruitment), mianowania 
(placement), wynagradzania (pay plans), świadczeń (benefi ts), kar (pe-
nalities) i okresów (terminations).

Według doktryny naboru do pracy, w amerykańskiej kulturze com-
mon law może to nastąpić tylko za obopólną zgodą pracodawcy i pra-
cownika (employment – at will). Do najczęstszych z tym związanych 
medycznych spraw sądowych należą niewłaściwe zwolnienie z pracy 
(wrongful – discharge). Tytuł VIII Civil Rights Act z 1964 roku i jego 
nowelizacja z 1991 roku zakazują jakiejkolwiek dyskryminacji, kon-
trolowanej przez Equal Employment Opportunity Commission na pod-
stawie Equal Employment Act (EEOA) z 1972 roku. Prawa pracownic 
ciężarnych chroni Pregnancy Discrimination Act z 1978 roku, prawa 
pracowników powyżej 40 roku życia Age Discrimination in Employ-
ment Act z 1967 roku, pracowników rehabilitowanych – Rehabilitation 
Act z 1973 roku i wreszcie prawa około 43 milionów niepełnospraw-
nych – Americans with Disabilities Act z 1990 roku.

Zarówno prawa stanowe jak i prawa federalne regulują zagadnie-
nia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników (emploee 
health and safety). Do ustaw federalnych z tych zakresów należą: Oc-
cupational Safety and Health Act z 1970 roku, Clinical Laboratory Im-
provement Amendment z 1988 roku, Health Maintenance Organization 
Act z 1973 roku, Consolodated Omnibus Budget Reconciliation Act 
z 1985 roku i Drug-Free Workplace Act z 1988 roku.
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Płace (compensation, salary, pay) i świadczenia (benefi ts) regulują 
następujące ustawy federalne: Social Security Act z 1935 roku, Fair La-
bor Standards Act z 1938 roku, Equal Pay Act z 1963 roku, Unemploy-
ment Compensation, Federal Insurance Contribution Act z 1935 roku, 
Workers Compensation Act, Employee Retirement Income Security 
Act z 1974 roku i Family and Medical Leave Act z 1994 roku.

Konsumenci, wśród nich pacjenci, znajdują ochronę prawną przed 
nieuczciwymi praktykami w poniższych ustawach federalnych: Emer-
gency Medical Treatment and Active Labor Act, Fair Credit Reporting 
Act z 1971 roku, Equal Credit Opportunity Act z 1975 roku, Truth in 
Lending Act z 1969 roku, Fair Debt Collection Practices Act z 1978 roku, 
Federal Wage Garnishment Law z 1970 roku.

Prawo antymonopolowe (antitrust law) odgrywa znaczną rolę dla in-
stytucji amerykańskiej opieki medycznej. Ma głównie na celu ochronę 
systemu prywatnego konkurencyjnego rynku, zakazywanie antykonku-
rencyjnych praktyk monopolistycznych. Na podstawie Sherman Anti-
trust Law, w procesie sądowym z powództwa zbiorowego 1800 leka-
rzy przeciwko Health Maitenance Organization, oskarżonej o praktyki 
monopolistyczne, sąd ostatecznie orzekł 37 500 000 dolarów na rzecz 
powodów. W niektórych zakresach różnorodne zespoły norm amery-
kańskiego prawa medycznego są uzupełniane przez National Labor 
Relations Act z 1935 roku, wspomniany także przy omawianiu amery-
kańskiego prawa pracy (labor law).

Z prawem miejsca pracy, ale nie tylko, łączą się amerykańskie regu-
lacje zasady poufności (confi dentiality), uwzględnianej zarówno w pra-
wie medycznym jak i etyce medycznej. Pacjenci oczekują od lekarzy 
przede wszystkim kwalifi kowanej opieki medycznej i poufności. Wraz 
jednak z ogromnym rozwojem technologii, łącznie z telefonią, Inter-
netem, e-mail, faxem rozwinęły się gwałtownie nie tylko możliwości 
przesyłania informacji, ale i szerokiego dostępu do nich. Aby chronić 
prywatność pacjentów, szczególnie przed elektronicznym przekazy-
waniem dotyczących ich informacji, Kongres ustanowił w 1996 roku 
Health Insurance Portability and Accountability Act, obowiązujący 
jednak dopiero od 14 kwietnia 2003 roku. To skomplikowane, trudne 
i kosztowne dla lekarzy prawo zwraca szczególną uwagę na duże zna-
czenie konieczności ochrony prywatności pacjenta (patient privacy). 
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Wiele  regulacji tego Aktu wywołuje liczne nieporozumienia w świecie 
amerykańskiej medycyny. Już na jego początku znajduje się 337 słów 
wyjaśniających (word guideline). Same natomiast jego regulacje liczą 
sobie ponad 101 000 słów, zajmujących ponad 500 stron druku. Posłu-
giwanie się nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi i informacyj-
nymi na potrzeby medycyny nazywa się telemedycyną (telemedicine).

Zgodnie z normą prywatności (privacy rule), chroniącą informacje 
o zdrowiu (protected health information), każda indywidualna identyfi -
kowalna informacja z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, dotyczą-
ca fi zycznego bądź psychicznego stanu zdrowia pacjenta, podlega ochro-
nie prawnej. Aby taka informacja mogła być udostępniana, jak to było 
już wspomniane, musi istnieć pisemna zgoda pacjenta (notice of privaty 
practices). W uzasadnionych okolicznościach, nie jest nawet udostępnia-
na samemu pacjentowi gdyby groziło to ochronie jego życia lub zdrowia. 
Aby usprawnić dostęp i bezbłędne elektroniczne przekazywanie tego ro-
dzaju informacji, od 2002 roku obowiązuje Employer Identifi er Standard, 
oparty na podatkowym numerze identyfi kacyjnym pacjenta (tax ID num-
ber) jako Employer Identyfi cation Number (EIN). Za nieprzestrzeganie 
Health Insurance Portability and Accountability Act, grożą grzywny od 
100 do 250 000 dolarów, zależnie od skali nieprawości.

Regulacje szczegółowe

Regulacje szczegółowe amerykańskiego prawa medycznego dotyczą 
poszczególnych zagadnień związanych z narodzinami, życiem, umiera-
niem i śmiercią człowieka. Przeniknięte często wątpliwościami etycz-
nymi, czy też bioetycznymi, określane są frazą ethical and bioethical is-
sues in medicine, wskazującą na ich przynależność do etyki stosowanej 
(applied ethics). Należy zauważyć, że nierzadko nawet samo naruszenie 
norm etycznych uznawane jest przez sądy za wystarczającą podstawę 
odpowiedzialności prawnej profesjonalistów medycznych. Principles 
of Medical Ethics, ustanowione przez Americam Medicl Association 
(AMA), za główne wartości uznają: godność człowieka (human digni-
ty), uczciwość (honesty), odpowiedzialność wobec społeczeństwa (re-
sponsibility to society), poufność (confi dentliality), potrzebę kontynuo-
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wania studiów (need for continued study), autonomię pacjenta (patient 
autonomy), odpowiedzialność lekarza za wzmacnianie odpowiedzial-
ności wspólnoty za pacjenta (responsibility of the physician to impro-
ve the community responsibility to the patient) i dostępność pacjenta 
do opieki medycznej. Dodajmy, że również amerykańskie pielęgniar-
ki mają swój Nurse’s Code of Ethics, ustanowiony przez International 
Council of Nurses, podobnie jak amerykańscy asystenci medyczni ze 
swoim Code of Ethics of the American Association of Medical Assi-
stants. Inne organizacje amerykańskich profesjonalistów medycznych 
opracowują już także swoje kodeksy etyczne.

Departament of Health and Human Services ustanowił rządowe 
standardy badań nieterapeutycznych (nontherapeutic research) i badań 
terapeutycznych (therapeutic research), kontrolowanych przez Institu-
tional Review Board tej instytucji, która prowadzi takie badania fi nanso-
wane ze środków federalnych. Do najważniejszych należy realizowany 
od 1990 roku Human Genome Project, dotyczący „mapy” i sekwencji 
ludzkich genomów (human genome). Ze środków federalnych fi nanso-
wane są badania z zakresu inżynierii genetycznej (genetic engineering), 
szczególnie zaś klonowania (cloning), terapii genowej (gene therapy) 
i ludzkich komórek macierzystych (human stem cell). 

Amerykańscy profesjonaliści medyczni uwikłani są w niemal ogól-
noświatową dyskusję dotyczącą początku ludzkiego życia, z jej takimi 
kluczowymi pojęciami jak poczęcie (conception), embrion (embryo), 
płód (fetus) i okres ciąży (gestational period). Podobnie jak w innych 
krajach, niektóre amerykańskie pary pragną posiadać dzieci, nie mając 
żywotnych organów płodności (viable reproductive organs), a więc nie 
mogąc osiągnąć ciąży poprzez naturalny stosunek seksualny. Poszu-
kują one przeto pomocy medyków lub ekspertów płodności (fertility 
experts), sztucznego zapłodnienia (artifi cial insemination, AJ), aby po-
łączyć jajeczka partnerki z nasieniem męża (artifi cial insemination hus-
band, AIH), albo dawcy (artifi cial insemination donor, AID). W ustawie 
z 1967 roku stan Oklahoma, jako pierwszy w tym kraju określił warun-
ki prawne obu rodzajów sztucznego zapłodnienia.

Większość spraw sądowych z zakresu sztucznego zapłodnienia doty-
czy uznania dziecka i określenia kto jest odpowiedzialny za jego utrzy-
manie. Na ogół prawo i orzecznictwo stanowe sugeruje, że dziecko 
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zostało uznane na prawach dziecka poczętego naturalnie, jeśli ojciec 
zgodził się pisemnie na AID, tym bardziej, oczywiście, jeśli zgodził się 
na AIH. Od początków lat 1990 coraz większa liczba par amerykań-
skich, niezdolnych do poczęcia dziecka przez naturalny stosunek sek-
sualny, decyduje się na poczęcie go w probówce (in vitro fertilization, 
IVF). Polega to na połączeniu jajeczka ze spermą poza ciałem kobiety 
i następnie wszczepienia tego do macicy kobiety – dawczyni jajeczka, 
matki adopcyjnej, czy też matki zastępczej (surrogate mother). Ta ostat-
nia godzi się na to zwykle za około 10 000 dolarów, wypłacanych jej, 
na ogół, po przekazaniu noworodka rodzicom naturalnym lub adopcyj-
nym. Bogate amerykańskie orzecznictwo sądowe dowodzi jak bardzo 
wiele wątpliwości, trudności i konfl iktów może się z tym wiązać.

Wbrew stanowisku hierarchów Kościoła katolickiego, wielu Ame-
rykanów korzysta z pomocy lekarzy odnośnie zapobiegania poczęciu 
(contraception) przy pomocy bardzo różnorodnych środków, łącznie 
z zalegalizowaną tam dobrowolną sterylizacją (voluntary sterilization) 
– antykoncepcyjną (contraceptic), terapeutyczną (therapeutic) i euge-
niczną (eugenic).

W sprawie Roe v. Wade (1973) ustanowiono warunki prawne do-
konywania aborcji (abortion), dzieląc okres ciąży na trzy trymestry. 
W pierwszym trymestrze ciąży decydują o tym kobieta i jej lekarz po-
siadający licencję stanową. Podczas drugiego trymestru ciąży prawo 
stanowe stawia jeszcze interesy zdrowia kobiety ponad interesy płodu. 
Natomiast w ostatnim trymestrze ciąży wyżej już niż interesy ciężarnej 
stawiane są interesy nienarodzonego dziecka, z wyjątkiem poważnego 
zagrożenia płodem życia matki i, jak w poprzednich trymestrach, za zgo-
dą ojca. Aborcja, podobnie jak w innych krajach, pozostaje w Stanach 
Zjednoczonych przedmiotem ostrych sporów i gwałtownych sprzeci-
wów. W 1999 roku Izba Reprezentantów wydała rezolucję zwaną Un-
born Victims of Violence Act, której już sama nazwa mówi za siebie.

Amerykańscy medycy prowadzą zalegalizowane tam konsultacje 
i badania genetyczne (genetic counseling and testing), badania pre-
natalne (prenatal testing) i selekcje embrionów (harvesting embryos) 
poprzez przedimplantacyjne diagnozy genetyczne (preimplentation ge-
netic diagnosis). W tego rodzaju sprawach sądowych podstawą obro-
ny pozwanych bywa najczęściej Konstytucja Stanów Zjednoczonych, 
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która zawiera fundamentalne prawo do prokreacji (right to procrea-
te), zawężając jego ograniczenia tylko do uzasadnionego minimum. 
Orzecznictwo sądowe musi rozstrzygać coraz większą liczbę trudnych 
spraw opartych na koncepcjach złego poczęcia (wrongful conception), 
złej ciąży (wrongful pregnancy), złych narodzin (wrongful birth) i złego 
życia (wrongful life). Pochodzą one, z reguły, ze skarg par lub rodziców, 
najczęściej jednak odrzucane są przez sądy amerykańskie.

W Stanach Zjednoczonych prawo dopuszcza dobrowolną, bezpłatną 
donację organów lub tkanek potrzebującym ich innym biorcom w celu 
transplantacji. Mogą o tym zadecydować w różny sposób w poszcze-
gólnych stanach, na podstawie: dyrektyw przyszłości (advance directi-
ves), wpisu do prawa jazdy (on their driver’s licence) albo karty dawcy 
organu (organ donor card). W 2009 roku w Stanach Zjednoczonych 
około 90 000 osób odnotowanych na liście United Network for Organ 
Sharing oczekiwało na dawstwo organów, zaś około 2 600 nie docze-
kało już tego, wcześniej umierając. Szczegółowo warunki kosztownych 
transplantacji określa National Organ Transplant Law z 1984 roku, ka-
tegorycznie zakazując sprzedaży organów i handlowego obrotu nimi. 
Zakazy te jednak są dość często lekceważone. Dawcami organów by-
wają bowiem na ogół ludzie biedni, nierzadko spoza Stanów Zjedno-
czonych (donation in vivo), traktując to jako dodatkowe źródło utrzy-
mania, zaś po śmierci (posthumanus) ci, którzy zgodzili się na to przed 
własną śmiercią. W ślad za coraz większą liczbą transplantacji, do są-
dów tego kraju trafi a coraz większa liczba związanych z nimi spraw, 
zwykle skomplikowanych z różnych punktów widzenia.

Szczególnej wrażliwości profesjonalistów, wśród nich zwłaszcza pro-
fesjonalistów medycznych, wymagają procesy umierania (dying process) 
i samej śmierci (death). Poza powszechną zgodnością przekonania, że 
umierający pacjent i jego zwłoki muszą być traktowane z godnością, za-
gadnienia defi nicji śmierci, jej kryteriów i rodzajów, pozostają przedmio-
tem ostrych sporów. W 1980 roku American Bar Association, American 
Medical Association, Uniform Law Commissioners, American Academy 
of Neurology i inne organizacje zaaprobowały regulacje zawarte w fede-
ralnym Uniform Determination of Death Act, przejęte przez prawa wielu 
stanów. Prawo to stanowi: „jednostka, która znajduje się w stanie: 1)nieod-
wracalnego zaniku krążenia i funkcji oddychania lub 2)  nieodwracalnego 
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zaniku wszelkich funkcji całego mózgu łącznie z podstawą mózgu, jest 
zmarła”. Taka defi nicja śmierci, zwana śmiercią mózgową (brain  death), 
otwarła duże możliwości transplantacji organów i tkanek ludzkich.

Według prawa amerykańskiego eutanazja czynna (active euthana-
sia) polegająca na świadomym zabijaniu terminalnie chorych, jest nie-
legalna we wszystkich stanach. Natomiast eutanazja bierna (passive 
euthanasia) lub dopuszczenie do śmierci naturalnej pacjenta, jest legal-
na w całym kraju. Liczne argumenty za eutanazją ścierają się tam, po-
dobnie jak niemal w całym świecie, z licznymi argumentami przeciw-
ko eutanazji. W całym też świecie znane są głośne sprawy dotyczące 
eutanazji Nancy Cruzan, Karin Quinlan i Terri Schiavo. Wzmogły one 
etyczne spory, w których przeciwstawiane jest zabijanie bezpośrednie 
(direct killing) – zabijaniu pośredniemu (indirect killing), środki zwy-
czajne (ordinary means) – środkom nadzwyczajnym (extraordinary 
means), prawo do śmierci (right to die) lub prawo do odmowy leczenia 
(right to refuse treatment) – prawu do życia (right to life) albo prawu 
do leczenia (right to treatment), zabijanie mordercze (murder killing) 
– zabijaniu z litości (mercy killing).

Podstawą do rozważań wspomnianych powyżej praw pozostaje 
koncepcja jakości życia (quality of life). W amerykańskiej medycynie 
wsparta jest ona skalami pomiaru: ogólnego zdrowia (general health), 
sprawności fi zycznej (physical functioning), ograniczeń ról zwłaszcza 
w strukturze rodziny (role limitations such as within the family stru-
cture), bólu (pain), funkcji społecznych (social function), żywotności 
(vitality), zdrowia psychicznego (mental health). Świadomość jakości 
życia może wpływać na wolę leczenia i zażywania leków (use of medi-
cations), opieki hospicyjnej (hospice care), opieki paliatywnej (palia-
tive care), postanowień wiatykalnycg (viatical settlements), dyrektyw 
na przyszłość (advance directives) i wreszcie decydowania o ewentual-
nym samobójstwie (suicide).

System ochrony zdrowia

Aż do 2010 roku prawo amerykańskie nie gwarantowało mieszkań-
com Stanów Zjednoczonych powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
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nego fi nansowanego przez państwo i nie zmuszało do wykupu obo-
wiązkowej polisy zdrowotnej. Amerykański system ochrony zdrowia 
miał cechy ograniczonego wolnego rynku, na którym dominował pry-
watny system świadczeń opieki zdrowotnej nad publicznymi jego ma-
łymi fragmentami. System ten współtworzyły dwa fi lary – prywatne 
programy ubezpieczeń zdrowotnych i programy publicznych ubezpie-
czeń zdrowotnych o nazwach Medicare, Medicaid i program School 
Children Health Insurance Plan (SCHIP), regulujący ubezpieczenia dla 
dzieci w wieku szkolnym. Military Health System (TRICARE) i Vete-
rans Health Administration pokrywają koszty opieki medycznej 9,2 mi-
liona osób czynnych wojskowo, weteranów i ich rodzin.

Medicare (Federal Health Insurance for the Aged and Disabled) to 
federalny program ubezpieczeń zdrowotnych dla osób powyżej 65 roku 
życia, inwalidów otrzymujących rentę przynajmniej od dwóch lat 
i osób wymagających dializowania. Podzielony na cztery części (parts 
– A,B,C,D) pakiet świadczeń programu obejmuje ubezpieczenia szpi-
talne, opiekę lekarską, połączenia tych ubezpieczeń i tej opieki oraz 
lekarstwa. Fundusze programu pochodzą z 2,9% podatku od zarobków 
(Medicare tax), częściowo ze składek potrącanych od renty (Medicare 
premiums) i z podatków federalnych (general tax revenues). Poza nie-
licznymi wyjątkami programy Medicare wymagają dopłat ze środków 
własnych pacjenta (deductible and coinsurance). Aby wypełnić luki 
w ubezpieczeniu (gap) Medicare, około połowa uczestników tego pro-
gramu wykupuje prywatne ubezpieczenie w formie polisy Medigap.

Medicaid (Grants to States for Medical Assistance Program) to pro-
gram ubezpieczenia społecznego dla osób, które nie posiadają włas-
nych środków na opłacenie opieki medycznej. Program reguluje prawo 
federalne, ale jest on administrowany przez władze poszczególnych sta-
nów. Fundusze programu przynajmniej w połowie pochodzą z budżetu 
federalnego, a reszta z budżetów stanowych, w obu zaś przypadkach 
z podatków. W odróżnieniu od Medicare program Medicaid pokrywa 
wszystkie wydatki na opiekę medyczną osób niepracujących, niezarad-
nych, imigrantów, nawet tych nie zalegalizowanych. Z tego powodu 
rodzi wiele oporów i zastrzeżeń osób pracujących, zdrowych i posiada-
jących obywatelstwo amerykańskie, które nazywają go ironicznie Ca-
dillac Care, wskazując tym na jego luksusowy charakter. Od 1968 roku 



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13)104

Roman Tokarczyk

prawo amerykańskie zapewnia każdej osobie dostęp do usług medycz-
nych w przypadkach wymagających natychmiastowego ratunku.

Debata nad reformą opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych 
(health care reform in the United States) trwa od 1912 roku. Dotyczy 
ona następujących, kluczowych zagadnień: fundamentalności prawa do 
opieki medycznej; okoliczności dostępności do opieki medycznej; źró-
deł pokrywania kosztów opieki medycznej; jakości opieki medycznej; 
proporcjonalności wzrostu kosztów opieki medycznej w porównaniu 
z rozwojem gospodarki i powiększaniem się infl acji; roli rządu fede-
ralnego w reformach opieki medycznej; odpowiedzialności za wydatki 
na świadczenia medyczne nie pokrywane przez państwo. W 2007 roku 
w Stanach Zjednoczonych wydano na opiekę medyczną około 2,26 try-
lionów dolarów, przeciętnie około 7439 dolarów na osobę, co stanowiło 
około 16% PKB. Wydatki na opiekę medyczną stanowiły tam istotny 
czynnik bankructwa 62% bankrutujących fi rm w 2007 roku.

W 2010 roku zaczęto realizować w Stanach Zjednoczonych kompro-
misowy plan powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opracowany 
przez ekipę prezydenta Baracka Obamy. Nie likwidując istniejących form 
ubezpieczenia zdrowotnego, plan ten umożliwia uczestnictwo w progra-
mie fi nansowanym przez państwo osobom dotychczas nie ubezpieczo-
nym. Plan wywołał ostre spory między Izbą Reprezentantów a Senatem. 
W dniu 7 października 2009 roku Izba Reprezentantów uchwaliła Affor-
dable Health Care for America Act jako własną wersję reformy ubezpie-
czenia zdrowotnego, zaś Senat w dniu 24 grudnia 2009 roku uczynił to 
w formie Patient Protection and Affordable Care Act. 21 marca 2010 roku 
Izba Reprezentantów także ustanowiła Patient Protection and Affordable 
Act, podpisany przez prezydenta Obamę 23 marca 2010 roku. W dniu 25 
marca Senat ustanowił The Health Care and Education Reconciliation 
Act. Wspomniane akty prawne są podobne do siebie w wielu punktach. 
Istotne różnice między nimi dotyczą wysokości wydatków z budżetu fe-
deralnego na powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Izba Reprezentan-
tów przewiduje wyższe wydatki na to, zaś Kongres znacznie niższe.

Obecnie regulacje powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych stano-
wią duży zespół zróżnicowanych norm i zasad prawnych. Są to regu-
lacje bardzo skomplikowane, toteż znajomość ich szczegółów wymaga 
odrębnych studiów.
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Wnioskowy tryb przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego – nowelizacja ustawy

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi przy wyborze ro-
dzaju i metod postępowania leczniczego lekarz powinien brać nie tylko 
cele zdrowotne, ale także interesy oraz inne dobra osobiste tych osób 
i dążyć do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla 
tej osoby uciążliwy. Powyższa reguła przyjęta przez ustawodawcę 
w art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego1 jest wyrazem po-
szanowania podmiotowości pacjenta i jego autonomii. Zasada ta wy-
maga, aby do przywrócenia lub poprawy stanu zdrowia pacjenta nie 
dążyć „za wszelką cenę”, lecz brać pod uwagę także potrzebę ochrony 
innych dóbr osobistych osoby leczonej2 i dążyć do osiągnięcia poprawy 
w sposób najmniej dla niej uciążliwy3. 

W tym kierunku zmierzają również ostanie zmiany ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego z dnia 3 grudnia 2010 r.4 Wprowadzają one w życie 
postulaty podmiotów stosujących te przepisy, w szczególności w zakre-
sie wnioskowego trybu przyjęcia do szpitala, okresu ważności skierowa-
nia do szpitala psychiatrycznego oraz zapewniania wykonania sądowych 
postanowień o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub w szpitalu 
psychiatrycznym. Zmiany obowiązują od 11 lutego 2011 roku.

1 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
2 M. Balicki: Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka. Prawo i Medycyna, nr 1, 1999 r. Postanowienie 

SN z dnia 10 marca 1998 r. I CKN 571/97 OSNC 1998/10/170, Biul .SN 1998/7/10
3 Zasad Ochrony Psychicznie Chorych i Poprawy Opieki Psychiatrycznej, przyjętych przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych w grudniu 1991 r. – wyraża myśl, że „każdy pacjent ma prawo być leczony 
w środowisku jak najmniej ograniczającym swobodę oraz do leczenia przy pomocy metody jak najmniej ogra-
niczającej i intruzyjnej wśród dostępnych, stosownie do swoich potrzeb zdrowotnych oraz do potrzeby ochrony 
bezpieczeństwa fi zycznego innych osób (…)”.

4 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z dnia 
10 stycznia 2011 r. Nr 6, poz. 19)
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Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Jednym z przejawów autonomii jednostki i swobody dokonywanych 
przez nią wyborów jest prawo do decydowania o samym sobie, w tym 
do wyboru metody leczenia. Refl eksem tego prawa jest instytucja zgo-
dy na wykonanie zabiegu medycznego, stanowiąca jedną z przesłanek 
legalności czynności leczniczych5. Z tego względu ustawa o zawodzie 
lekarza przewiduje, że lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić 
innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzia-
nych w ustawie, po wyrażeniu zgody pacjenta (art. 32 ust. 1)6. Wyjątki 
od zasady pełnej autonomii woli pacjenta są przewidziane tylko w sytu-
acjach wyraźnie określonych przez ustawę. Ustawodawca w ten sposób 
chroni dobro innych osób ale i dobro samego pacjenta7. Do tych wyjąt-
ków należą regulacje ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

Jednak, co do zasady i tu obowiązuje zgoda pacjenta. Została ona 
zdefi niowana w art. 3 pkt 4 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem jest 
to swobodnie wyrażona zgoda osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
która niezależnie od stanu jej zdrowia psychicznego jest rzeczywiście 
zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji 
o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, pro-
ponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dają-
cych się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania. 

Uregulowanie pojęcia zgody w ustawie o ochronie zdrowia psy-
chicznego było niezbędne ze względu na przepisy kodeksu cywilnego8 
dotyczące oświadczeń woli. Art. 82 k.c., stanowi, że „Nieważne jest 
oświadczenie woli złożone przez osobę w stanie wyłączającym świa-
dome lub swobodne powzięcia decyzji i wyrażenia woli. Dotyczy to 
w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 
innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psy-
chicznych”. Zwrot „w szczególności” użyty w tym przepisie oznacza, 

5 Postanowienie SN z dnia 27 października 2005 r. III CKN 155/05; OSNC 2006 nr 7-8 poz. 137
6 ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997r., Nr 28, poz. 152 ze zm.) 
7 A. Kobińska: Zakres autonomii pacjenta na przykładzie nie wyrażenia zgody na zastosowanie preparatu 

krwi podczas ewentualnej interwencji medycznej w bliżej nieokreślonej przyszłości; Transformacje Prawa Pry-
watnego nr 3 – 4 z 2006 r. 

8 ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
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że te przyczyny wyłączenia świadomości lub swobody jak choroba psy-
chiczna, niedorozwój umysłowy albo inne, choćby przemijające zakłó-
cenie czynności psychicznych9, są jedynie przykładowe. Tym niemniej 
podobny katalog zaburzeń znajduje się w ustawie o ochronie zdrowia 
psychicznego. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (art. 3 ) wyod-
rębnia trzy kategorie osób z zaburzeniami psychicznymi:

1) osoba chora psychicznie, tzn. wykazująca zaburzenia psychotycz-
ne (np. schizofrenia, psychoza afektywna, majaczenie alkoholowe),

2) osoba upośledzona umysłowo,
3) osoba wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które 

zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psy-
chicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form 
pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub 
społecznym (np. zaburzenia osobowości, zaburzenia nerwicowe)10.

Zgodnie z kodeksem cywilnym złożenie oświadczenia woli w sta-
nie opisanym w art. 82 k.c. jest nieważne bez potrzeby wykazywania 
jakichkolwiek dalszych okoliczności. W ten sposób Kodeks cywilny 
chroni osobę składającą oświadczenie woli w stanie wyłączającym 
świadomość lub swobodę. W związku z tym powstała konieczność 
odrębnego sformułowania defi nicji zgody osób z zaburzeniami psy-
chicznymi na użytek komentowanej ustawy. Za tym rozwiązaniem 
przemawiają następujące argumenty. Brak tej defi nicji w ustawie 
o ochronie zdrowia psychicznego powodowałby, że oświadczenia 
woli składane przez osoby z zaburzeniami psychicznymi wzbudza-
łyby wątpliwości natury prawnej. Ponadto kwestionowanie zdolności 
do wyrażenia świadomej zgody opierałyby się na założeniu, że każ-
da osoba z zaburzeniami psychicznymi jest w stanie wyłączającym 
świadome lub swobodne podjęcie decyzji. I najważniejszy argument 
to fakt, iż brak defi nicji zgody w omawianej ustawie byłby niczym 
nieuzasadnionym, rażącym naruszeniem autonomii pacjentów z za-
burzeniami psychicznymi11. 

9 „Wyłączenie świadomości lub swobody musi wynikać z przyczyny wewnętrznej, a więc ze stanu, w ja-
kim znajduje się osoba składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych, w jakich osoba ta się 
znalazła”. SN w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r. (IV CSK 7/05, LEX nr 180191)

10 M. Balicki: Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka. Prawo i Medycyna, nr 1, 1999 r. 
11 J. Duda: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz; s. 37-38, Warszawa, 2009 r. 
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Wprowadzając defi nicję zgody w art. 3 ust. 4 ww. ustawy usta-
wodawca statuuje podmiotowość osób z zaburzeniami psychicznymi 
w sposób niezależny od zdolności do czynności prawnych w rozumie-
niu Kodeksu cywilnego12. Warto również podkreślić, iż omawiana usta-
wa przyznała tym osobom zdolność procesową, gdyż zgodnie z art. 46 
ustawy wskazuje je jako uczestników postępowania sądowego w spra-
wach w niej uregulowanych, np. w sytuacjach przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego bez zgody. 

Zgoda wyrażona przez pacjenta z zaburzeniami psychicznymi musi 
być ważna i wiążąca. Z tego względu, tak jak pozostałych przypad-
kach wyrażania zgody, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o zawodzie leka-
rza, konieczne jest spełnienie szeregu warunków: 1) osoba udzielająca 
zgody musi być uprawniona do jej udzielenia; 2) czynność stanowiąca 
przedmiot zgody nie może sprzeciwiać się ustawie lub zasadom współ-
życia; 3) zgoda musi swobodnie wyrażona; 4) poprzedzona zrozumia-
łymi informacjami o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej 
stanie zdrowia, o proponowanych czynnościach leczniczych i diagno-
stycznych (tzw. zgoda poinformowana); 5) zgoda musi być wyrażona 
w stosownej, przewidzianej prawem formie – przy przyjęciu do szpitala 
pisemna; 6) wyrażona przez osobę, która niezależnie od jej stanu zdro-
wia psychicznego jest zdolna do zrozumienia przekazywanych infor-
macji13. 

Hospitalizacja w szpitalu psychiatrycznym bez zgody

Ustawa przewiduje dwa tryby przyjęcia do szpitala psychiatryczne-
go bez zgody: tryb nagły (art.23 ust.1 ) i wnioskowy (art.29).

1. Tryb nagły dotyczy osoby chorej psychicznie, która może być 
przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody, jeżeli jej dotychcza-

12 Tadeusz Cysek, Łucja Korózs: Funkcjonowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Monitor 
Prawniczy nr 3/1997 

13 E. Barcikowska-Szydło, M. Kapko, K. Majcher, W. Preiss, K. Sakowski, E. Zielińska: Komentarz do 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Warszawa, 2008 r. oraz M. Filar: Po-
stępowanie lecznicze (świadczenia zdrowotne) w stosunku do pacjenta niezdolnego do wyrażenia zgody, Prawo 
i Medycyna, nr 13, 2003 r. oraz J. Duda: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz; s. 37-38, 
Warszawa, 2009 r.
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sowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża 
bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. 

Przyjęcie w tym trybie jest ograniczone tylko do osób chorych psy-
chicznie. Fakt istnienia choroby psychicznej powinien być bezsporny14. 
Jednak sama choroba psychiczna nie decyduje o przymusowej hospita-
lizacji w trybie nagłym15. Konieczne są dalsze przesłanki, tj. muszą wy-
stąpić przejawy rzeczywistego i bezpośredniego zagrożenia ww. dóbr. 
Istnienie zagrożenia oznacza stan realnego niebezpieczeństwa wynika-
jący z aktualnego stanu zdrowia pacjenta16.

To zagrożenie może polegać na dokonaniu aktów agresji i autoa-
gresji (np. uderzenie kogoś ciężkim przedmiotem w głowę, skok przez 
okno) lub na usiłowaniu dokonania takich czynów. Ponadto należą tu 
słowne groźby dokonania zamachu na siebie lub inne osoby, jeżeli spo-
sób i okoliczności uzasadniają obawę ich spełnienie, a także same czyn-
ności zawierające w sobie rzeczywisty i poważny stopień zagrożenia 
(np. zbieranie materiałów łatwopalnych, wybuchowych, zaopatrywanie 
się w broń). Również ostre stany psychotyczne wiążące się z „biernym” 
ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, rzadziej innych 
osób (np. szybko rozwijające się zespoły zaburzeń świadomości, głę-
bokie zespoły otępienne z dezorientacją, zespoły katatoniczne z gwał-
townym pobudzeniem lub zahamowaniem)17. 

Istotne jest to, że konkretne przejawy zagrażającego zachowania 
muszą występować w okresie bezpośrednio poprzedzającym moment 
podejmowania decyzji o przyjęciu do szpitala18.

2. Tryb wnioskowy przeznaczony jest dla osób chorych psychicznie, 
które mogą być na podstawie poprzedzającego orzeczenia sądu opie-
kuńczego przyjęte do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody:

14 J. Duda: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz; s. 134, Warszawa, 2009 r.
15 E. Trybulska-Skoczelas: Prawo rodzinne i opiekuńcze – akty pozakodeksowe; wykład: Czwartki rad-

cowskie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 24 stycznia 2011 r.
16 L. Paprzycki: Ustawa psychiatryczna w demokratycznym państwie prawnym; [w:] red. L. Wiśniewski: 

Ochrona osób chorych psychicznie, Poznań, 1994 r. 
17 J. Duda: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz; s. 132-133, Warszawa, 2009 r. oraz
M. Balicki: Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, Prawo i Medycyna, nr 1, 1999 r. 
18 E. Trybulska-Skoczelas: Prawo rodzinne i opiekuńcze – akty pozakodeksowe; wykład: Czwartki rad-

cowskie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 24 stycznia 2011 r.
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• ich dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do 
szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychiczne-
go, bądź

• osoby te są niezdolne do samodzielnego zaspokajania podstawo-
wych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że lecze-
nie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę ich stanu zdrowia. 

Postępowanie przed sądem w trybie wnioskowym 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są: małżonek, krewni 
w linii prostej, rodzeństwo (też rodzeństwo przyrodnie i pozamałżeń-
skie), przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca faktyczną opie-
kę19. W stosunku do osoby objętej pomocą społeczną, o której mówi 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej20, wniosek może zgłosić również or-
gan do spraw pomocy społecznej. Uprawnionym do złożenia wniosku 
jest również Rzecznik Praw Obywatelskich i prokurator21. O potrzebie 
przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w tym trybie orzeka sąd opie-
kuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby. 

Należy podkreślić, że uwzględnienie przez sąd takiego wniosku jest 
niewątpliwie ingerencją w sferę wolności i nietykalności osobistej czło-
wieka. Z tego więc względu kontrola sądu w przedmiocie wystąpienia 
w danym stanie faktycznym przesłanek ustawowych, uzasadniających 
uwzględnienie wniosku, powinna być zawsze szczególnie wnikliwa, 
a już zwłaszcza wówczas, gdy osoba dotknięta tą ingerencją odczuwa 
pokrzywdzenie i żąda wyjaśnienia, czy jej zachowanie uzasadnia przy-
musową hospitalizację w świetle obowiązującego prawa22. 

19 Pod pojęciem „osoby faktycznie sprawującej opiekę” [użytym w art. 29 ust. 2 ust. o ochronie zdrowia 
psychicznego] rozumieć należy każdą osobę bliską, która w konkretnych warunkach wykonuje wszystkie obo-
wiązki związane z opieką, np. babcia opiekująca się upośledzonym wnukiem.

A. Wilkowska-Płóciennik: Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Prawo 
i Medycyna nr ..2004.17.23

20 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,t.j. z późn. zm.).
21 Sprawy unormowane przepisami ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego są sprawami z za-

kresu prawa osobowego, a nie z zakresu prawa rodzinnego. Należy więc przyjąć, że nie ma przeszkód do przy-
jęcia, iż prokurator może żądać wszczęcia postępowania w takiej sprawie (art. 7 k.p.c.). Postanowienie SN 
z dnia 5 września 2008 r. III CSK 178/08 OSNC 2009/9/129, Biuletyn .SN 2008/11/14

22 Postanowienie SN z dnia 12 lipca 1996 r. II CRN 81/96; OSNC 1996/12/164
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Zadaniem sądu jest więc czuwanie nad tym, aby korzystanie z trybu 
wnioskowego przymusowej hospitalizacji nie prowadziło do nadużyć, 
a następowało wyłącznie w tych wypadkach, w których spełnione zo-
stały wszystkie określone ustawą przesłanki przymusowej hospitaliza-
cji. Powyższe przesłanki określają przepisy art. 29-32 ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego. 

Już pierwszy przepis z tej grupy – art. 29 ustawy – wyraźnie mówi 
o osobie chorej psychicznie. Z tego względu przesłanką stosowania try-
bu wnioskowego nie może być jedynie wyjaśnienie wątpliwości czy 
osoba, wobec której toczy się postępowanie, jest w ogóle chora psy-
chicznie i czy zachodzą dalsze przesłanki z art. 29 ust. 1 ww. ustawy23.

Dalsze przesłanki wymienione w tym przepisie stanowią, iż do 
szpitala psychiatrycznego może być przyjęta, bez zgody, osoba chora 
psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie-
przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia 
psychicznego, bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokaja-
nia podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidy-
wanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej 
stanu zdrowia. Wydając orzeczenie o potrzebie przyjęcia osoby chorej 
psychicznie do szpitala psychiatrycznego w trybie wnioskowym sąd 
musi stosować ścisłą, wręcz restryktywną, wykładnię normy prawnej 
– art. 29 ust. 1 ww. ustawy. Sąd nie może stosować ani wykładni roz-
szerzającej ani analogii, gdyż konsekwencją orzeczenia uwzględniają-
cego wniosek jest ingerencja w sferę praw i wolności obywatelskich 
chorego człowieka. 

Specyfi ka art. 29 ust. 1 ustawy przejawia się we wprowadzonym 
w tym przepisie elemencie przewidywania, który zakłada wręcz hipote-
tyczność oceny sądu w przedmiocie tego, co może dopiero w przyszłości 
nastąpić. Są to następujące sformułowania: „… nieprzyjęcie do szpitala 
spowoduje znaczne pogorszenie…” (art. 29 ust. 1 pkt. 1) oraz „…uza-
sadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym 
przyniesie poprawę…” ( art. 29 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy). Jednakże na-
wet ten element przewidywania, wymagający oczywiście uprzedniego 
skorzystania przez sąd ze specjalistycznej wiedzy medycznej biegłego, 

23 Postanowienie SN z dnia 12 lutego 1997 r. II CKU 72/96; OSNC 1997/6-7/84
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został przez ustawodawcę przedmiotowo ograniczony. Ograniczenie to 
polega na tym, że przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby cho-
rej psychicznie bez jej zgody uzasadnia tylko takie jej dotychczasowe 
zachowanie, które wskazuje zarazem na to, iż nieprzyjęcie do szpitala 
spowoduje znaczne pogorszenie jej stanu zdrowia psychicznego. Inny-
mi słowy, analizowany przepis art. 29 ust. 1 pkt. 1 omawianej ustawy 
zupełnie nie uzasadnia uwzględnienia przez sąd wniosku, gdyby nawet 
sąd miał w materiale dowodowym pełne podstawy do stwierdzenia, że 
przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego spo-
woduje nawet znaczne polepszenie stanu jej zdrowia psychicznego24. 
Stwierdzić zatem należy, że powyższe okoliczności, choć z pewnością 
mogą uzasadniać potrzebę jej leczenia szpitalnego, nie stanowią jeszcze 
wystarczającej podstawy do ustalenia, iż wystąpiły wszystkie przesłan-
ki określone w art. 29 ust. 1 ww. ustawy. Prognoza, że umieszczenie 
w szpitalu wpłynie pozytywnie na stan osoby chorej, nie jest spełnie-
niem wymogów ustawowych25. „Samo bowiem występowanie uciążli-
wych, a nawet wręcz męczących dla otoczenia, zachowań uczestniczki 
postępowania, a przejawiających się nieufnością, podejrzliwością, wro-
gim nastawieniem do męża i sąsiadów, porzuceniem pracy, czy wręcz 
nieadekwatnymi do sytuacji zachowaniami, choć świadczą o jej cho-
robie psychicznej, to jednak nie są jeszcze wystarczającą podstawą do 
zastosowania art. 29 ust. 1 cyt. ustawy”.26 

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy osoba chora psychicznie nie 
jest zdolna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wtedy 
uzasadnione jest przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w trybie wnio-
skowym osoby chorej na podstawie tylko przewidywania poprawy jej 
stanu zdrowia (art. 29 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy).

Obowiązek osobistego zbadania pacjenta przez lekarza 

Orzeczenie sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala osoby chorej 
psychicznie w trybie wnioskowym może być wydane jedynie wówczas, 

24 Postanowienie SN z dnia 12 lipca 1996 r. II CRN 81/96; OSNC 1996/12/164
25 Postanowienie SN z dnia 27 lutego 2008 r. II CSK 318/07; LEX nr 452962
26 Postanowienie SN z dnia 12 lipca 1996 r. II CRN 81/96; OSNC 1996/12/164
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gdy do wniosku dołączone jest świadectwo lekarza psychiatry szczegó-
łowo uzasadniające potrzebę takiego leczenia. Świadectwo ma być wy-
dane według reguł zawartych w art. 30 ww. ustawy. Istotą tego przepisu 
jest to, że lekarz może wystawić takie świadectwo jedynie po uprzednim 
osobistym zbadaniu pacjenta. Nie wystarczy zatem, że ktoś z rodziny 
przyjdzie do lekarza, który sięgnie po dokumentację medyczną potwier-
dzającą, że owa osoba jest leczona w Poradni Zdrowia Psychicznego27. 
Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli osoba chora psychicznie nie będzie 
chciała poddać się badaniu psychiatrycznemu, które miałby przeprowa-
dzić lekarz psychiatra, to wyłącznie sąd będzie mógł zarządzić jej przy-
musowe doprowadzenie przez Policję do wskazanego miejsca w celu 
dokonania tego badania. Do tej pory to lekarz psychiatra mógł wystąpić 
do Policji o przymusowe doprowadzenie chorego na badania psychia-
tryczne. Uchylony w drodze ostatniej nowelizacji ustawy przepis dawał 
lekarzowi uprawnienie do zarządzania przymusowego doprowadzenia 
osoby chorej psychicznie na badanie. Zaznaczyć warto, że był to lekarz 
publicznego zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, co było mocno 
krytykowane w doktrynie. Konsekwencją tego stanu prawnego było to, 
iż lekarz psychiatra publicznego zakładu opieki zdrowotnej mógł zwró-
cić się do Policji o doprowadzenie osoby chorej psychicznie na badanie, 
a lekarz psychiatra zakładu niepublicznego nie mógł.28 Ponadto rodzaj 
decyzji o zastosowaniu tego środka przymusu nie został określony. Nie 
został również przewidziany tryb odwoławczy od takiej decyzji. „Po-
wierzenie lekarzowi psychiatrze dyskrecjonalnej i pozbawionej kontroli 
władzy w zakresie stwierdzania potrzeby wydania orzeczenia o stanie 
zdrowia osoby, która ma być umieszczona w szpitalu psychiatrycznym 
(odmowa wydania takiego orzeczenia skutkowała zwrotem wniosku 
przez sąd) oraz decydowania o przymusowym doprowadzeniu na bada-
nie psychiatryczne w sposób istotny odbiegało od zasad obowiązujących 
w podobnych postępowaniach (w przypadku ubezwłasnowolnienia lub 
zobowiązania do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu)”. 29 

27 E. Trybulska-Skoczelas: Prawo rodzinne i opiekuńcze – akty pozakodeksowe; wykład: Czwartki rad-
cowskie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 24 stycznia 2011 r.

28 J. Duda: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz; s. 153, Warszawa, 2009 r.
29 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicz-

nego; Sejm RP VI kadencji; Nr druku: 3349
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Poprzednio obowiązująca regulacja stanowiła, że przymus bezpo-
średni może stosować jedynie lekarz, a w szczególnych przypadkach – 
również pielęgniarka zatrudniona w szpitalu psychiatrycznym lub domu 
pomocy społecznej. Jednak sytuacja się zmieniła, od kiedy pojawiły 
się zespoły ratownictwa medycznego, w skład których już nie wchodzi 
lekarz30. Zabrakło zatem w takiej grupie ratowniczej osoby upoważ-
nionej do zastosowania przymusu bezpośredniego. Ostania nowelizacja 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zmieniła tę sytuację. Obo-
wiązujące od 11 lutego 2011 r. przepisy stanowią, iż przy udzielaniu 
pomocy przez zespół ratownictwa medycznego, decyzję o zastosowa-
niu przymusu bezpośredniego podejmuje kierujący akcją ratowniczą. 
W następnej kolejności kierownik akcji powiadamia o tym dyspozytora 
medycznego oraz odnotowuje zastosowanie przymusu bezpośredniego 
w dokumentacji medycznej pacjenta. Równocześnie środki przymusu 
bezpośredniego można stosować do momentu uzyskania pomocy leka-
rza lub w trakcie przewożenia do szpitala psychiatrycznego. 

Istotne jest również to, iż przepisy dotyczące użycia środków przy-
musu bezpośredniego, które do tej pory znajdowały się w rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia, przeniesione zostały do ustawy. W art. 3 ww. 
ustawy, który określa podstawowe defi nicje (słownik ustawy), dodano 
ust. 6 o przymusie bezpośrednim, bez wskazania środka przymusu bez-
pośredniego. Zgodnie z tym przepisem należy przez to rozumieć:

a) przytrzymanie – doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby 
z użyciem siły fi zycznej,

b) przymusowe zastosowanie leków – doraźne lub przewidziane 
w planie postępowania leczniczego wprowadzenie leków do organizmu 
osoby – bez jej zgody,

c) unieruchomienie – obezwładnienie osoby z użyciem pasów, 
uchwytów, prześcieradeł, kaftana bezpieczeństwa lub innych urządzeń 
technicznych,

d) izolację – umieszczenie osoby, pojedynczo, w zamkniętym i od-
powiednio przystosowanym pomieszczeniu.

30 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, 
z późn. zm.).
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Świadectwo lekarza psychiatry

Świadectwo lekarza psychiatry jest ważne tylko 14 dni. Nie jest 
ono skierowaniem do szpitala psychiatrycznego, lecz załącznikiem do 
wniosku31. W przypadku braku świadectwa lekarskiego lub gdy zostało 
ono wydane w okresie dłuższym niż 14 dni przed datą złożenia wnio-
sku (np. 15 dnia od wystawienia), sąd opiekuńczy zwraca wniosek bez 
wezwania do uzupełnienia braków. Nie mają w tym przypadku zasto-
sowania przepisy art. 130 k.p.c.32 regulujące usuwanie braków formal-
nych pism procesowych wnoszonych do sądu. Od tej reguły zawartej 
w art. 30 ust. 2 ww. ustawy nie było wyjątków. W praktyce występowa-
ły sytuacje, w których osoby poważnie chore, często zagrażające sobie 
i swoim bliskim, nie mogły otrzymać pomocy, bo nie można było w tak 
krótkim czasie przeprowadzić badania psychiatrycznego tej osoby33. 
W takich sytuacjach przyjęcie do szpitala następowało dopiero w przy-
padku podjęcia przez chorego działań bezpośrednio zagrażających jemu 
lub jego otoczeniu, tj. z art. 23 ww. ustawy. 

Nowe przepisy wprowadziły wyjątek w art. 30 ust. 3 omawianej 
ustawy. Jeśli zatem dołączone do wniosku o hospitalizację dokumen-
ty będą uprawdopodobniały okoliczności podniesione we wniosku lub 
z załączonych do niego dokumentach (w szczególności z kart informa-
cyjnych dotychczas stosowanego leczenia) będzie wynikała zasadność 
hospitalizacji, to pomimo braku świadectwa lekarskiego sąd będzie 
mógł zarządzić badanie psychiatryczne, i na jego podstawie podjąć de-
cyzję o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym. W pozo-
stałych przypadkach nadal została utrzymana dotychczasowa regulacja 
nakazująca sądowi zwrot wniosku. Ponadto konsekwencją tej nowej 
regulacji jest wykreślenie z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
art. 30a, który regulował sposób wykonania przymusowego doprowa-
dzenia na badanie przez Policję. 

31 S. Dąbrowski, H. Pietrzykowski: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa, 
1977 r. 

32 ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 r., Nr 43 poz.296 z późn zm).
33 E. Trybulska-Skoczelas: Prawo rodzinne i opiekuńcze – akty pozakodeksowe; wykład: Czwartki rad-

cowskie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 24 stycznia 2011 r.
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Należy przy tym podkreślić, iż każdorazowo o hospitalizacji pa-
cjenta będą decydowały istniejące w momencie przyjęcia wskazania 
do pobytu w szpitalu. Nie zachodzi zatem ryzyko powstania sytuacji, 
w której do szpitali psychiatrycznych przyjmowane będą osoby, które 
kiedyś posiadały skierowanie do takiego szpitala, ale ich obecny stan 
zdrowia nie wymaga hospitalizacji.

Postępowanie przed sądem opiekuńczym 

W sprawach dotyczących wnioskowego trybu przyjęcia do szpita-
la psychiatrycznego bez zgody sąd opiekuńczy orzeka w postępowa-
niu nieprocesowym w składzie jednego sędziego. Zgodnie z art. 510 
k.p.c. „zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy 
wynik postępowania. Może on wziąć udział w każdym stanie sprawy 
aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie 
udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia 
udziału w sprawie przysługuje zażalenie”. Uczestnikiem postępowa-
nia z mocy prawa oprócz wnioskodawcy są: osoba chora psychicznie34 
oraz jej przedstawiciel ustawowy. W miarę potrzeby sąd zawiadamia 
o rozprawie małżonka osoby, której postępowanie dotyczy oraz osobę 
sprawującą nad nią faktyczną opiekę. Mogą oni wziąć udział w każdym 
stanie sprawy i wtedy stają się uczestnikami. Sąd zawiadamia również 
prokuratora o potrzebie wzięcia udziału w postępowaniu, jeżeli uzna to 
za konieczne.

W uzasadnionych przypadkach sąd może wydać zarządzenie na-
kazujące doprowadzenie tej osoby na wyznaczony termin rozprawy. 
Na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na roz-
prawę przysługuje zażalenie35. 

Postanowienie wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Rozprawa 
powinna się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu 

34 Sąd powinien powołać kuratora dla każdej osoby przymusowo hospitalizowanej – bez względu na stan 
jej zdrowia, chyba że umożliwi się choremu osobisty udział w sprawie.

P. Przybysz: Glosa do postanowienia SN z dnia 14 lutego 1996 r., II CRN 201/95. Państwo i Prawo nr 1 
z1997 r.

35 W tym przypadku stosuje się odpowiednio art. 547 § 2 k.p.c.
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wniosku. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy sąd jest obo-
wiązany uzyskać opinię jednego lub kilku lekarzy psychiatrów. O ilości 
biegłych decyduje sąd. Biegłym nie może być osoba, która uczestniczy-
ła w podjęciu decyzji o przyjęciu do szpitala lub odmowie wypisania 
osoby chorej psychicznie ze szpitala psychiatrycznego. Biegli psychia-
trzy w swej opinii powinni w szczególności wypowiedzieć się czy stan 
zdrowia uzasadnia potrzebę jej leczenia szpitalnego czy nie. Natomiast 
ocena czy ustalony przez biegłego stan faktyczny uzasadnia przyjęcie 
do szpitala psychiatrycznego, wchodzi w zakres stosowania prawa i na-
leży do sędziego36.

Ponadto sąd może ustanowić dla osoby, której wniosek dotyczy, ad-
wokata z urzędu, nawet bez złożenia wniosku, jeżeli taki udział w spra-
wie uzna za potrzebny (art. 48 ww. ustawy).

Powyższy przepis umożliwia więc udział adwokata w sprawie. 
Orzeczenia sądu w postępowaniu nieprocesowym zapadają w for-

mie postanowień.
Od postanowienia sądu opiekuńczego w sprawie przyjęcia do szpitala 

psychiatrycznego bez zgody przysługuje środek odwoławczy w postaci 
apelacji. Art. 47 ww. ustawy łagodzi warunki formalne do wnoszenia 
środków odwoławczych wnoszonych przez osobę, której postępowa-
nie dotyczy bezpośrednio37. Środek odwoławczy może być zgłoszony 
w dowolnej formie. Jeśli jest złożony ustnie, powinien zostać wpisany 
do protokołu rozprawy. Jeśli jest złożony na piśmie, nie jest nawet ko-
nieczne złożenie podpisu, ze względu na fakt, że wniesiona apelacja nie 
musi czynić zadość pismu procesowemu. 

Ponadto, na podstawie art. 5191 k.p.c., w tych sprawach przysługuje 
również skarga kasacyjna.

36 Postanowienie SN z dnia 21 grudnia 1966 r. I CR 241/66;
37 Postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1997 r. I CZ 25/97; OSCN 1997/9/135
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Wybrane aspekty tzw. opinii pozaprocesowej 
w procesie karnym

I

Opinia pozaprocesowa, to mające formę pisemną, fachowe opra-
cowanie sporządzone na prywatne zlecenie uczestnika postępowania 
karnego. Z tego też powodu nazywana bywa również opinią prywat-
ną. Z założenia dotyczyć ona będzie faktów dla sprawy istotnych, któ-
rych wykazanie leży w interesie osoby zlecającej sporządzenie opinii 
o określonej treści. Należy odróżnić ją od opinii biegłego sporządzo-
nej w związku z postanowieniem organu procesowego. Podstawowa 
różnica pomiędzy opinią procesową a opinią prywatną manifestuje się 
w osobie zlecającej jej sporządzenie. W przypadku opinii procesowej 
jest to organ procesowy (sąd, prokurator), w przypadku opinii prywatnej 
jest to zazwyczaj strona takiego postępowania, zainteresowana wspar-
ciem pewnych twierdzeń przez podmiot dysponujący wiedzą fachową. 
Opinia prywatna pojawiać się będzie w toku postępowania zazwyczaj, 
gdy strona zamierza podważyć wiarygodność znajdującej się w aktach 
(a dla siebie niekorzystnej) opinii procesowej.

Treść przepisów art. 193 § 1 oraz art. 194 kpk przesądza o tym, że 
powołanie biegłego w procesie karnym, na każdym jego etapie, ma cha-
rakter formalny (procesowy) i wymaga wydania w tej materii odręb-
nego postanowienia przez organ prowadzący sprawę (sąd lub organy 
ścigania)1. Oznacza to, iż osoba sporządzająca prywatną opinię, nieza-
leżnie od kwalifi kacji merytorycznych, nie ma należytego formalnego 
umocowania, by być uznaną za biegłego w sprawie. Co za tym idzie, 

1 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz do artykułów 
1–296, pod red. P. Hofmańskiego, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 912.
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zawierający niejednokroć dużą wartość poznawczą sporządzony w ten 
sposób dokument formalnie nigdy nie będzie podstawą ustaleń faktycz-
nych, które organ procesowy czyni podstawą orzeczenia. Tak zwana 
„lista biegłych sądowych” nie może zatem instytucjonalizować osoby 
biegłego w danej sprawie. W tym zakresie wskazać należy na stanowi-
sko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 24 stycznia 
2008r., w którym Sąd rozstrzyga, że dla uznania określonego stanowiska 
za opinię nie wystarczy sporządzenie go przez osobę ustanowioną i wpi-
saną na listę biegłych sądowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych 
i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 18, poz. 112 ze zm.). Biegłym może 
być każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej 
dziedzinie (art. 195 kpk). Nie wystarczy również nazwanie takiego opra-
cowania ,,opinią” i podpisanie go przez biegłego sądowego lub przez 
osobę powszechnie znaną z posiadania wiadomości specjalnych2.  Sąd, 
lub organ dochodzeniowy ma prawo i obowiązek kierowania się w wy-
borze biegłych tymi czynnikami, które najlepiej pomogą w wyjaśnieniu 
i dochodzeniu. Oprócz merytorycznych mogą i powinny być brane pod 
uwagę i inne, np. gwarantujące bezstronność. Nie ulega wątpliwości, że 
,,prywatny’’ charakter opinii warunek bezstronności podważa.

Opinia prywatna, czyli pisemne opracowanie zlecone przez uczest-
nika postępowania, a nie przez uprawniony organ procesowy, nie może 
zostać uznane za opinię biegłego w rozumieniu art. 193 k.p.k. w zw. 
z art. 200 § 1 k.p.k., i nie może stanowić dowodu w sprawie3. Opinia 
opracowana na zlecenie uczestnika postępowania, przedstawiona przez 
niego sądowi, stanowi jego oświadczenie zawierające informację o do-
wodzie złożoną na podstawie art. 453 § 2 kpk4, podlegające ujawnieniu 
w trybie przewidzianym przez ten przepis5.

2 Postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2008r., sygn. akt: II KK 290/07.
3 Wyrok SN z dnia 06 maja 1985r., I KR 105/85, OSNPG 1986/5/66; postanowienie Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach z dnia 22 listopada 2001r., II Aka 395/01, OSA 2003/6/65, KZS 2002/11/42; Wyrok SN z dnia 04 
lutego 2003r., III KKN 494/00, LEX nr 75451; Wyrok SN z 25 czerwca 2003r., IV KK 81/03, LEX nr 81193, 
postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2008r., II KK 290/07, OSN Prok. I Pr. 2008, nr7–8, poz 20; postanowienie 
SN z dnia 21 sierpnia 2008r., V KK 133/08. LEX nr 449097.

4 Tu jako wniosek dowodowy złożony na etapie postępowania przed sądem II instancji rozpoznającym 
środek odwoławczy strony. Podstawa prawna inicjatywy dowodowej uczestnika postępowania przed Sądami 
obydwu instancji (oraz w postępowaniu przygotowawczym) uregulowana jest w art. 169 kpk.

5 Postanowienie SN z dnia 04 stycznia 2005r., V KK 388/04.
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W doktrynie wykształcił się również pogląd, że opinia pozaproceso-
wa nie stanowi wyłącznie informacji o dowodzie, lecz wprost uznana 
powinna zostać za wniosek dowodowy uczestnika postępowania6. Skoro 
jednak tzw. opinię prywatną uznać za wniosek dowodowy o wezwanie 
nowych lub tych samych biegłych, dokument taki winien sprostać for-
malnym wymogom wniosku dowodowego. Dlatego złożenie przez stro-
nę do akt sprawy opinii prywatnej w sytuacji, gdy uprzednio sporządzono 
na zlecenie organu procesowego opinię biegłego sądowego powinno być 
uzasadnione w sposób, jaki jest wymagany przez treść art. 169 § 1 kpk. 
Przywołany przepis stanowi, że ,,we wniosku dowodowym należy po-
dać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. 
Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu (§ 1). Wniosek 
dowodowy może zmierzać do w y k r y c i a  lub o c e n y  właściwe-
go dowodu (§ 2)’’. Jeżeli zatem złożenie do akt opinii pozaprocesowej 
nie wiąże się z konkretną inicjatywą dowodową uczestnika postępo-
wania (chociażby ze względu na brak wiedzy uczestnika postępowania 
o przysługującej mu inicjatywie dowodowej), postanowienie dowodowe 
powinno zostać wydane przez organ procesowy, który ma obowiązek 
działać z urzędu stosownie do treści art. 9 § 1 kpk. Obowiązek działania 
z urzędu przez organ procesowy obliguje sąd i prokuratora do wydania 
postanowienia o powołaniu biegłego wyłącznie w sytuacji, gdy postę-
powanie dowodowe w tej mierze jest – zgodnie z przekonaniem orga-
nu procesowego – uzasadnione okolicznościami. Podejmując działanie 
z urzędu, stosownie do treści art. 193 § 1 kpk i 194 kpk w zw. z art. 9 § 
1 kpk, organ procesowy nie wydaje postanowienia o uwzględnieniu czy 
oddaleniu wniosku dowodowego, lecz działa w sposób niezależny od 
inicjatywy stron. Przed wydaniem postanowienia dowodowego w tym 
trybie organ procesowy nie ma również obowiązku zapytania strony 
przeciwnej o stanowisko w przedmiocie wniosku dowodowego. Należy 
zgodzić się z poglądem, że na gruncie stanu de lege lata nie można przy-
jąć, że opinia prywatna złożona przez uczestnika postępowania stanowi 
wniosek o powołanie biegłego, a ściśle mówiąc wniosek dowodowy7. 

6 A. Bojańczyk, T. Razowski, ,,Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 04 stycznia 2005r., 
V KK 388/04’’, Prokuratura i Prawo 2006r., nr 1, s. 109 i n.

7 Z. Kwiatkowski, ,,Glosa do postanowienia SN z dnia 24 stycznia 2008r., sygn. akt: II KK 290/07’’, 
Prokuratura i Prawo, nr 1/2009, str. 159 i n.



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13) 121

Wnioskowy tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego – nowelizacja ustawy

Jeżeli uznać opinię pozaprocesową za inicjatywę dowodową, powinna 
mieć ona walor argumentacji uzasadniającej określony wniosek dowodo-
wy, który nie może zostać przez sąd oddalony bez zaistnienia podstawy 
prawnej wskazanej w art. 170 § 1 pkt 1–2 kpk. Jeżeli strona przedkłada 
taką opinię jako dowód w sprawie, to sąd powinien wówczas w myśl 
art. 16 § 2 kpk pouczyć stronę o możliwości wykorzystania tej opinii 
jako uzasadnienia wniosku dowodowego przy wykorzystaniu przepisu 
art. 118 § 1–2 kpk8. W tym miejscu należy przytoczyć treść art. 118 kpk 
właśnie, zgodnie z którym: Znaczenie czynności procesowej ocenia się 
według treści złożonego oświadczenia (§ 1). Niewłaściwe oznaczenie 
czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia nie pozbawia 
czynności znaczenia prawnego (§ 2). Przytoczona regulacja przesądza, 
że nie nazwa decyduje o charakterze czynności procesowej, ale właś-
nie jej treść9. Takiej właśnie ocenie poddać należy czynność uczestnika 
postępowania polegającą na złożeniu do akt opinii pozaprocesowej spo-
rządzonej przez rzeczoznawcę, gdy nie towarzyszy jej konkretna inicja-
tywa dowodowa w postaci wniosku o wezwanie tych samych biegłych 
lub powołania nowych (stosownie do treści art. 201 kpk). 

Ażeby opinia pozaprocesowa była dla organu procesowego doku-
mentem czytelnym, przejrzystym, zbliżonym w swej formie do opinii 
sporządzonej przez biegłego sądowego, powinna ona czynić zadość wa-
runkom formalnym opinii procesowej, o których mowa w art. 200 § 2 
pkt 1–6 kpk i zawierać: imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, spe-
cjalność i stanowisko zawodowe biegłego (1), imiona i nazwiska oraz 
pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu 
ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich 
(2), w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę insty-
tucji (3), czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii (4), 
sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte 
na nich wnioski (5), podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli 
w wydaniu opinii (6). Zwrócić trzeba przy tym uwagę, że organ proceso-
wy formalnie nie ma uprawnień, by badać pełność, jasność czy spójność 

8 A. Gaberle, ,,Dowody w procesie karnym. Teoria i praktyka’’, Biblioteka Sądowa, 2. Wydanie, Warsza-
wa 2010r., str. 245.

9 T. Grzegorczyk, J. Tylman, ,,Polskie postępowanie karne’’, Wydanie 7, Podręczniki Lexis Nexis, Prawo 
i Postępowanie Karne, Warszawa 2009r., str. 400.
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opinii prywatnej, jak nakazuje to treść art. 201 kpk w odniesieniu do 
opinii wydanej przez biegłego sądowego. Tu istotnym aspektem oceny 
przydatności opinii prywatnej jako inicjatywy dowodowej zmierzającej 
do ponownego wezwania tych samych lub powołania nowych biegłych 
jest sposób odniesienia się przez jej autora do treści opinii biegłego są-
dowego uprzednio złożonej do akt sprawy. Biegły prywatny może w tym 
zakresie albo przedstawić krytykę opinii specjalistycznej z uwzględnie-
niem przesłanek z art. 201 kpk (a także z art. 196 § 3 kpk in fi ne), albo 
też zaproponować alternatywne odpowiedzi na pytania, przed którymi 
organ procesowy postawił biegłego sądowego w postanowieniu o jego 
powołaniu. W tym zakresie H. Kołecki do najczęstszych błędów w opi-
niach biegłych utrudniających lub wykluczających możliwość dokona-
nia merytorycznej ich oceny przez organ procesowy zalicza:

1. brak dokumentacji opisowej i poglądowej przeprowadzonych ba-
dań i uzyskanych wyników, czyli brak udokumentowania stwierdzo-
nych cech, dokonanych ustaleń i uzyskanych wyników,

2. wadliwość lub niepewność wyników nadań (techniczno-krymina-
listycznych), stanowiących przesłankę (podstawę rozumowania biegłe-
go do wyprowadzenia wniosków końcowych),

3. brak dyskusji wyników pomiaru (badań), co może prowadzić do 
bezpodstawnej jednoznaczności i kategoryczności wniosku końcowego,

4. brak wyprowadzenia wniosków końcowych z uzyskanych wyni-
ków badań; brak dowodu wynikania wniosków procesowych z poczy-
nionych ustaleń badawczych (uzyskanych wyników badań),

5. dokonanie ustaleń badawczych wykraczających ponad możliwo-
ści zastosowanej metody (techniki) badań czy współczesnej nauki,

6. opieranie się w opinii na wiadomościach (ustaleniach) niewynika-
jących z przeprowadzonych przez biegłego badań, lecz na ustaleniach 
pochodzących z innych źródeł informacji zgromadzonych w sprawie,

7. dopasowanie (,,naciągnięcie’’) opinii – do wstępnej, apriorycznej, 
prawnej diagnozy (istoty) i wersji (przebiegu) zdarzenia10.

Z punktu widzenia przydatności (lub jej braku) opinii biegłego sądo-
wego dla rozstrzygnięcia szczególnie istotny jest przywołany powyżej 

10 H. Kołecki ,,Procesowa (sądowa) ocena dowodu z techniczno-kryminalistycznej ekspertyzy (opinii) 
biegłego. Realna możliwość, czy mit’’[w:] ,,Współczesny polski proces karny’’, Księga ofi arowana Profesoro-
wi Tadeuszowi Nowakowi, p. red. Stanisława Stachowiaka, Poznań 2002, str. 137 i n.
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art. 200 § 2 pkt 5 czyniący jednym z wymogów opinii sprawozdanie 
z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnio-
ski. Przepis formułuje tzw. wymogi warsztatowe opinii11, które naka-
zują by opinia biegłego była pełna, jasna oraz spójna (w aspekcie we-
wnętrznym i zewnętrznym). 

W doktrynie podnosi się, że opinia jest n i e p e ł n a  wtedy, gdy nie 
zawiera odpowiedzi na postawione pytania, pomija niezbędne dowo-
dy lub czynności badawcze bądź nie zawiera uzasadnienia wyrażonych 
w niej ocen i poglądów. Opinia jest natomiast n i e j a s n a  wówczas, 
gdy wnioski końcowe są nielogiczne, nieścisłe, niezrozumiałe lub wręcz 
nie pozwalają ustalić ostatecznego poglądu biegłego12. S p r z e c z -
n o ś ć  w samej opinii (sprzeczność w e w n ę t r z n a ) występuje wte-
dy, gdy jej wnioski końcowe wzajemnie się wykluczają lub gdy wnio-
ski te nie wynikają z badań przedstawionych w opinii. Sprzeczność 
między opiniami zachodzi wówczas, gdy ostateczne wnioski wyrażo-
ne w opiniach nie dają się pogodzić, a tym samym kwestii wymaga-
jącej wiedzy specjalistycznej nie można uznać za rozstrzygniętą (tzw. 
sprzeczność n i e w y j a ś n i o n a ). Sam fakt wystąpienia sprzeczności 
między opiniami nie obliguje sądu do stosowania art. 201, gdyż sąd 
w ramach swobodnej oceny dowodów może spośród kilku sprzecznych 
opinii przyjąć tę, która odpowiada wymaganiom procesowym13. Jeżeli 
w ocenie organu procesowego ujawnią się okoliczności wymienione 
w art. 201, organ ten obowiązany jest dążyć do ich wyjaśnienia14. Sytu-
acje, w których organ procesowy może nie podzielić stanowiska biegłe-
go, wskazane są w art. 196 § 3 kpk i 201 kpk. L. K. Paprzycki wyróżnia 
wśród nich sześć rodzajowo odmiennych wypadków, gdy organ proce-
sowy może nie podzielić stanowiska biegłego: (1) gdy utraci zaufanie 
do wiedzy lub bezstronności biegłego, (2) ujawnią się inne ważne po-
wody, (3) opinia jest niejasna, (4) opinia jest niepełna, (5) opinia jest 

11 W odróżnieniu od tzw. wad formalnych, wymienionych w art. 200 § 2 pkt 1–4; M. Owoc ,,Sprawo-
zdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń jako istotny element opinii biegłego’’ [w:] ,,Współczesny 
polski proces karny’’, Księga ofi arowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, p. red. Stanisława Stachowiaka, 
Poznań 2002, str. 131 i n.

12 Wyrok SN z dnia 09 maja 1988r., II KR 96/88, LexPolonica nr 313799, OSNKW 1988, nr 9–10, poz. 72; 
Wyrok SN z dnia 12 maja 1988r. – II KR 92/88, LexPolonica nr 308508, OSNPG 1989, nr 2, poz. 35.

13 Wyrok SN z dnia 13 maja 1986r. – IV KR 118/86, LexPolonica nr 356272, OSNPG 1987, nr 2, poz. 25.
14 W. Grzeszczyk, ,,Kodeks postępowania karnego. Komentarz’’ Wydanie 7, Warszawa 2010r., str. 217 i n.
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wewnętrznie sprzeczna, (6) zachodzi sprzeczność między wydanymi 
w sprawie opiniami. W takich sytuacjach organ procesowy musi (1) za-
sięgnąć opinii innego biegłego – sytuacje z pkt 1 i 2 powyżej, wobec 
treści art. 196 § 3 kpk in fi ne, lub (2) wezwać ponownie tych samych 
lub powołać nowych biegłych – w sytuacjach z pkt 3–6, wobec treści 
art. 201 kpk in fi ne15.

II

Formalne, merytoryczne, lub logiczne braki opinii biegłych powo-
łanych w sprawie, sprzyjają uwzględnieniu przez organ procesowy no-
wych wniosków dowodowych popartych dodatkowo opinia prywatną. 
Zdarza się, że opinia prywatna przewyższa swą wartością formalną 
i merytoryczną, sporządzoną przez biegłych w sprawie powołanych. 
Sąd może uznać opinię taką za materiał mający określoną wartość, 
jedynie jednak w zakresie obnażenia ułomności opinii biegłych do-
tychczas powołanych w sprawie. Sąd nie może ex post uznać opinii 
prywatnej za opinię biegłego w rozumieniu art. 193 i 194 k.p.k., gdyż 
nie jest w stanie nadać wstecznie procesowego charakteru czynności 
pozaprocesowej. Wyjaśniając innymi słowy, to co wskazał w swoim 
postanowieniu SN5, ograniczenie wynika z relacji czasowych. Wyzna-
czenie danej osoby jako biegłego w sprawie musi poprzedzać sporzą-
dzenie przez niego opinii. Praktycznie niemożliwym jest, by sąd po-
wołał jako biegłego w sprawie osobę sporządzającą opinię prywatną 
(a to ze względów opisywanych wcześniej). Jeżeli więc uczestnik po-
stępowania karnego zgłasza zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego 
i ma na celu uzyskanie kolejnej opinii procesowej, sporządzonej przez 
innego specjalistę z danej dziedziny, powinien wskazać organowi pro-
cesowemu odpowiednią osobę lub instytucję, która może zostać po-
wołana jako biegły sądowy w stosownym postanowieniu dowodowym. 
Wcześniejsze przedłożenie opinii prywatnej sporządzonej przez taką 
osobę uniemożliwia organowi procesowemu wykorzystanie w procesie 

15 L. K. Paprzycki: ,,Zasada swobodnej oceny dowodów a związanie organu procesowego opinią bie-
głego’’ [w:] ,,Zasady Procesu Karnego wobec wyzwań współczesności, Księga ku czci profesora Stanisława 
Waltosia’’, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000r., str. 593.
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jej wiedzy eksperckiej. Późniejsze powołanie biegłego, który wcześniej 
sporządził opinię na zlecenie uczestnika postępowania stałoby w oczy-
wistej sprzeczności z art. 196 § 3 kpk, który nakazuje powołanie innego 
biegłego w sytuacji, gdy ujawnią się powody osłabiające zaufanie do 
wiedzy, jego b e z s t r o n n o ś c i  czy też inne ważne powody.

Odnosząc się do specyfi ki opiniowania przez biegłych lekarzy, za-
znaczyć warto w tym miejscu, że obarczone bywa ono szczególną 
trudnością, która polega na zachowaniu ustawowego wymogu zadość-
uczynienia oczekiwaniom w zakresie zwięzłości i jasności opinii, przy 
czym medycyna, jako nauka biologiczna, wymagająca analizy danych 
wieloparametrowych, nie zawsze daje możliwość odpowiedzi wystar-
czająco jednoznacznej. Z tego powodu odpowiedzi na zadawane przez 
sąd czy prokuraturę pytania, bywają przez samych biegłych poddawane 
pod dyskusję. 

Nie bez znaczenie jest również, że lista biegłych sądowych lekarzy 
jest niewystarczająco obszerna, czego wyrazem były niedawne inten-
sywne poszukiwania kandydatów do wpisania na nią. Częsty wymóg 
łączenia w osobie biegłego lekarza praktyka i teoretyka stwarza ogrom-
ne trudności. Lekarz-praktyk ma czas bardzo ograniczony, a praca bie-
głego jest niezwykle czasochłonna. Niestety, brak czasu na sporządze-
nie opinii i potrzeba pogodzenia praktyki lekarskiej z czynnościami 
biegłego odnosi wielokroć negatywny wpływ na jakość ekspertyz.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego
Wydział I Cywilny w Katowicach
z dnia 21 listopada 2007 r., I ACa 617/07

1. Błędne podłączenie kroplówki do cewnika zewnątrzoponowego, 
czego skutkiem było uszkodzenie rdzenia kręgowego pacjenta, jest 
niedbalstwem wynikającym z braku doświadczenia personelu medycz-
nego i pisemnych procedur dotyczących postępowania medycznego po 
operacji.
2. Dla określenia rozmiaru zadośćuczynienia za doznaną krzywdę 
istotne jest rozważenie nie tylko stopnia dotychczasowych cierpień 
poszkodowanego, lecz także prognozy na przyszłość. 
3. Na poczucie krzywdy może mieć wpływ zachowanie się lekarzy po 
zabiegu wywołującym szkodę. Brak starań, które mogą przeciwdzia-
łać ujemnym skutkom może być traktowane jako dodatkowa krzywda 
podlegająca zadośćuczynieniu. 

GLOSA

1. Małoletni powód został w marcu 2002 r. poddany operacji leczenia 
zespołu wad wrodzonych w szpitalu klinicznym Akademii Medycznej 
w K. Po przebytym zabiegu (wynicowania pęcherza moczowego) prze-
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niesiono go na Oddział Intensywnej Terapii, gdzie błędnie podłączono 
kroplówkę z solą fi zjologiczną, skutkiem czego do przestrzeni zewnątrz-
oponowej przez całą noc wpompowywany był płyn, który powinien 
być dostarczany organizmowi pacjenta do układu krwionośnego. Fakt 
ten spowodował gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia powoda, 
uszkodzenie rdzenia kręgowego, paraliż i niedowład kończyn dolnych, 
zaburzenia zwieraczy, zaniki mięśni nóg i skoliozę piersiowo-lędźwio-
wą, stres pourazowy, mogący przerodzić się w depresję. Nie ustalono, 
która z pielęgniarek dopuściła się błędu. Powód porusza się na wózku 
inwalidzkim i w obecnym stanie wiedzy medycznej brak jest prognoz 
na uzyskanie jakiejkolwiek poprawy tego stanu. Nie nadaje się on do 
samodzielnego funkcjonowania, wymaga stale opieki innych osób.

Powód dochodził odszkodowania za szkody majątkowe (dodatkowe 
koszty leczenia rehabilitacyjnego, leków i środków pielęgnacyjnych, 
sprzętu ortopedycznego, wózków inwalidzkich, roweru rehabilitacyj-
nego, przystosowania mieszkania do potrzeb powoda itp.), renty z ty-
tułu zwiększonych potrzeb i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę. Sąd uwzględnił roszczenia majątkowe oraz przyznał zadość-
uczynienie w kwocie 700.000 zł.

W tej sprawie pozwany był szpital i zakład ubezpieczeń CIGNA 
STU. Sąd zasądził powództwo in solidum, z tym że w stosunku do za-
kładu ubezpieczeń do kwoty 500.000 zł, gdyż to była górna granica od-
powiedzialności CIGNA STU. Charakterystyczna była ocena prawna 
błędu w podłączeniu kroplówki. Zakład ubezpieczeń podnosił, że było 
to rażące niedbalstwo z uwagi na rozległość i drastyczność skutków 
zaniedbania, a w związku z tym jego odpowiedzialność była wyłączo-
na. Zgodnie bowiem z § 7 pkt 1 ogólnych warunków ubezpieczenia 
pozwanego szpitala zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialność, 
gdy szkoda wyrządzona została wskutek rażącego niedbalstwa pracow-
ników szpitala. Sąd Okręgowy przyjął rażące niedbalstwo, jednakże nie 
wyłączył odpowiedzialności ubezpieczyciela ze względu na art. 827 § 1 
zd. 2 k.c., który przewiduje, że odszkodowanie za szkodę spowodowa-
ną przez ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa jest należne, 
jeżeli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach za-
sadom współżycia społecznego, a taka sytuacja występuje w niniejszej 
sprawie. Natomiast zdaniem Sądu Apelacyjnego zachowania personelu 
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nie można kwalifi kować jako rażącego niedbalstwa, choć skutki błędu 
były znaczące. Rażące niedbalstwo graniczy z winą umyślną, a tak nie 
można oceniać zachowania personelu OIT. Pielęgniarki dyżurowały 
całą noc przy powodzie, również dyżurny lekarz nie zaniedbywał swo-
ich obowiązków. SA uznał więc błąd za zwykłe niedbalstwo. Stwier-
dził, że wynikło ono z braku doświadczenia personelu medycznego 
i pisemnych procedur dotyczących postępowania po operacji. Oczywi-
ście jest to kwestia oceny, prawo polskie nie zawiera defi nicji rażącego 
niedbalstwa, a często w licznych przepisach traktuje go w skutkach tak 
jak winę umyślną. Dla pacjenta w danej sprawie nie miało to znaczenia, 
gdyż przy odpowiedzialności deliktowej każdy stopień winy prowadzi 
do odpowiedzialności, a ograniczenie odpowiedzialności do pewnego 
stopnia winy należałoby uznać za nieważne jako sprzeczne z zasada-
mi współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). Na uwagę zasługuje, że 
sądy nie utożsamiały tu błędu (pomyłki) o charakterze technicznym 
z błędem sztuki lekarskiej, który polega na sprzeczności postępowania 
z wiedzą medyczną1. Nawet jednak gdyby przyjąć, że błędne podłącze-
nie kroplówki było zwykłym niedbalstwem, to nie powinno się zdarzyć 
w takim szpitalu, jak szpital kliniczny Akademii Medycznej. Budzi tak-
że zdziwienie, że w szpitalu tej klasy brak było pisemnych procedur 
postępowania po operacji. 

2. Sąd Apelacyjny jako podstawę odpowiedzialności szpitala uznał 
art. 415 k.c. (za winę własną) i art. 430 k.c. (za winę podwładnego). 
Przyjął, że działalność usługowa w zakresie służby zdrowia nie jest 
działalnością z dziedziny imperium, lecz dominium, za szkody odpo-
wiada więc zakład opieki zdrowotnej mający osobowość prawną, a nie 
władza publiczna. Nie miało znaczenia, że podwładnego (pielęgniarkę 
podłączającą kroplówkę) nie udało się zidentyfi kować, gdyż w orzecz-
nictwie polskim od dawna jest przyjęta odpowiedzialność za „winę 
bezimienną” (anonimową) nieustalonego pracownika, jeśli jeden z ze-
społu pracowników musiał wyrządzić szkodę2. Nie jest istotne, który 
z pracowników dopuścił się winy, jeśli szkoda pozostaje w związku 

1 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 206 i n. 
2 Por. A. P. Machnikowski (w:) System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6 

(red. A. Olejniczak), Warszawa 2009, s. 441; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 370.
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przyczynowym z zaniedbaniem obowiązków służbowych oraz została 
wyrządzona przy wykonywaniu poszczególnych czynności3.

Jak zawsze w „procesach medycznych” pozwany szpital najpierw 
wnosił o oddalenie powództwa twierdząc, że szkoda jest wynikiem 
licznych wad wrodzonych powoda, które były przyczyną leczenia u po-
zwanego, a następnie, gdy nie dało się zaprzeczyć, że szkodę wywołało 
błędne podłączenie kroplówki, kwestionował wysokość żądanych kwot 
zarzucając, iż są one wygórowane i nie poparte dowodami. Szpital jako 
prawdopodobną przyczynę zaistnienia niedowładu kończyn u powoda 
podawał samoczynne przemieszczenie się cewnika użytego do znie-
czulenia zewnątrzoponowego i sugerował, że stan powoda może stano-
wić powikłanie znieczulenia zewnątrzoponowego, jako mieszczące się 
w ryzyku przeprowadzonego ciężkiego zabiegu chirurgicznego. Jed-
nak biegli z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wydali opinię, że 
niedowład kończyn dolnych powoda i pogorszenie jego stanu zdrowia 
jest następstwem uszkodzenia rdzenia kręgowego, które wiązać należy 
przyczynowo z niezamierzonym podaniem do przestrzeni zewnątrzo-
ponowej nadmiernej ilości płynu 0,9% NaCL i płynu wieloelektrolito-
wego (PWE).

Jak zawsze też sporna była wysokość zadośćuczynienia pieniężnego 
za doznaną krzywdę. Ustalając wysokość zadośćuczynienia Sąd Ape-
lacyjny powiedział, że żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować 
krzywdy, jakiej doznał małoletni powód. Przy szkodach na osobie nie 
ma mowy o restitutio in integrum. Sąd Apelacyjny zastosował kryte-
ria stanowiące wyznaczniki ustalania sumy zadośćuczynienia, przyjęte 
w orzecznictwie4, a więc zwłaszcza rozległość i nieodwracalność po-
wstałego kalectwa, stopień i czas trwania cierpień fi zycznych i psy-
chicznych, wiek poszkodowanego (w chwili zabiegu powód miał 4 lata). 
Stwierdził, że małoletni powód został w pełnym zaufaniu powierzony 
przez rodziców personelowi medycznemu z nadzieją na poprawę sta-
nu zdrowia, co było bardzo prawdopodobne, a po zabiegu powrócił do 
domu jako sparaliżowany kaleka, zdany na pomoc osób trzecich oraz 
poruszanie się, już do końca życia, na wózku  inwalidzkim. Wziął też 

3 Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 370–371.
4 Ibidem, s. 101 i n. 
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pod uwagę brak w obecnym stanie wiedzy medycznej prognoz na uzy-
skanie przez poszkodowanego jakiejkolwiek poprawy stanu zdrowia 
w przyszłości, na co nie raz wskazywano w orzecznictwie, zwłaszcza 
gdy chodziło o osoby małoletnie5. Orzekł, że „na obniżenie należnej 
kwoty z tytułu zadośćuczynienia (jak wnosił pozwany szpital) abso-
lutnie nie ma wpływu to, że powód cierpiał na poważne wady wrodzo-
ne. Spowodowanie dalszego, znacznie bardziej ciężkiego i utrudniają-
cego normalne życie kalectwa, potęguje cierpienia, jako że krzywda 
wyrządzona została osobie i tak już bardzo pokrzywdzonej przez los”. 
Podkreślił, że zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny i tym 
samym jego wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną 
wartość. Opowiedział się za poglądem Sądu Najwyższego (wyrok z 16 
VII 1997 r., II CKN 273/97), że zdrowie jest dobrem szczególnie cen-
nym, przyjmowanie zatem niskich kwot zadośćuczynienia prowadzi do 
niepożądanej deprecjacji tego dobra. 

Wskazać należy, co nie raz było już podkreślane w polskim orzeczni-
ctwie, na postępowanie personelu medycznego po operacji6. Oba sądy 
oceniły brak starań pomocy poszkodowanemu po zabiegu jako dodat-
kowa krzywda, tj. niepodjęcie energicznych starań o zdiagnozowanie 
stanu powoda wywołanego zauważoną pomyłką („praktycznie działa-
nia podjęte zostały dopiero po okresie weekendowym”) oraz „postawa 
Szpitala zmierzającego do uwolnienia się od odpowiedzialności, wy-
rażająca się zarówno w treści kierowanych do rodziców powoda pism, 
jak i następnie w toku niniejszego procesu”. 

5 Zob. uchwałę Izby Cywilnej SN z 8 XII 1973 r., III CZP 33/73, OSNCP 9/1974, poz. 145; wyrok SN 
z 10 III 2006 r., IV CSK 80/05, OSP 1/2007, poz. 11, z glosą M. Nesterowicza. 

6 Sąd Najwyższy w wyroku z 9 I 1978 r. (IV CR 510/77, OSN 11/1978, poz. 210) stwierdził, że obojętne 
zachowanie się lekarzy wobec pacjentki, której wyrządzono poważną szkodę na skutek wadliwie przeprowa-
dzonego porodu, mogło pogłębić u pokrzywdzonej poczucie krzywdy w sytuacji, w której szpital, z którego 
działalnością wiąże się dochodzone roszczenie o naprawienie szkody zawinionej przez lekarzy, nie przedsię-
wziął żadnych starań o złagodzenie następstw szkody. Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie (wy-
rok z 9 III 2001 r., I A Ca 124/01, Przegląd Sądowy 10/2002, z glosą M. Nesterowicza) wynika, że nie bez 
znaczenia dla rozmiaru poczucia krzywdy jest zachowanie się i postawa osoby odpowiedzialnej za szkodę 
wyrządzoną czynem niedozwolonym, a zwłaszcza fakt przestępczego działania lekarza. 
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Wyrok z dnia 9 lipca 2010 r., Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu, I ACa 655/10

1. Poprzez uzgodnienie przez kierownika Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej (NZOZ) i pacjenta wykonania zabiegu wszczepie-
nia implantów zębowych strony zawarły umowę wzajemną podobną 
do umowy o dzieło.
2. Podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z takiej 
umowy jest osoba, która utworzyła NZOZ. Może ona odpowiadać 
za nienależyte wykonanie zobowiązania umownego (również w ra-
mach reżimu rękojmi za wady), nawet jeśli nie doszło do uszkodzenia 
ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, ale np. nie osiągnięto objętego 
zamiarem stron efektu estetycznego. Nie zasługuje jednak na uwzględ-
nienie stanowisko, iż sam fakt nienależytego wykonania zobowiązania 
prowadzi do obowiązku zwrotu całości zapłaconego przez pacjenta 
wynagrodzenia. Spełnił on bowiem należne świadczenie z istniejącego 
zobowiązania, co nie stanowi wyrządzenia szkody w jego majątku.
3. Lekarz zatrudniony w NZOZ nie ponosi odpowiedzialności za wszel-
kie zobowiązania związane z działalnością Zakładu, w tym za szkodę, 
wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiąza-
nia umownego; odpowiada natomiast za szkodę wyrządzoną własnym 
czynem niedozwolonym.
4. Nienależyte wykonanie zobowiązania przez lekarza czy „błąd lekar-
ski” nie zawsze stanowią podstawę zasądzenia zadośćuczynienia1.

1 Tekst wyroku wraz z uzasadnieniem zaczerpnięto z: „Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej”. Biule-
tyn Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 2010, nr 4, poz. 194 (s. 25–39). Orzeczenie dostępne także w LEX 
nr 603925.



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13)132

Adrian Niewęgłowski

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w J. zasądził 
od pozwanych Przemysława R. i Przemysława Z. solidarnie na rzecz 
powódki Jadwigi G. kwotę 20.000 zł, oddalił dalej idące powództwo 
oraz zasądził od pozwanych na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów 
procesu kwotę 4.391,77 zł.

Przemysław R. jest właścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „H…” w Ś. od dnia 31 marca 2005 r. Zakład prowadzi 
usługi medyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, pro-
tetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zacho-
wawczej z endodoncją. Przemysław R. zatrudnił lekarza stomatologa 
Przemysława Z. (…) Jadwiga G., mieszkanka Berlina, skontaktowała 
się telefonicznie z pozwanym zakładem. Rozmowy prowadziła z kie-
rownikiem Tadeuszem R., któremu sygnalizowała zamiar skorzystania 
z ich usług (…).

Na wizytę z lekarzem powódka stawiła się (…) w dniu 19 kwiet-
nia 2006 r. Pozwany Przemysław Z. zbadał powódkę, uzgodnił z nią 
wszczepienie implantów, uzgodnił z nią, że następny etap wszczepienia 
nastąpi po wygojeniu, że protetyka będzie polegała na osadzeniu mo-
stów na wszczepionych implantach. Na zabieg umówił się z nią tego 
samego dnia w godzinach popołudniowych. Bez uzyskania pisemnej 
zgody powódki na zabieg dokonał wszczepienia 7 implantów fi rmy os-
teoplant. (…) Za wykonaną usługę powódka zapłaciła 5000. 

Następnego dnia powódka zgłosiła się z dolegliwościami bólowymi. 
Pozwany przystąpił do dostosowania starej protezy do wszczepionych 
implantów. Powódka zgłaszała niezadowolenie z powodu niedopaso-
wania protezy. Pozwany czynił poprawki (…). Powódka kilkakrotnie 
telefonicznie kontaktowała się z pozwanym i z kierownikiem placówki, 
sygnalizowała swe niezadowolenie. Przyjechała na umówioną wizytę 
z żądaniem wymiany implantów, pozwany odmówił wykonania usługi 
i polecił jej szukania pomocy u innego lekarza.

W dniu 29 maja 2006 r. powódka złożyła skargę do Izby Lekar-
skiej. Orzeczeniem z dnia 19 marca 2007 r. Okręgowy Sąd Lekarski 
w P. uznał lekarza dentystę Przemysława Z. za winnego przewinienia 
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zawodowego popełnionego w ten sposób, że (…) wykonał u pacjentki 
Jadwigi G. zabieg wszczepienia 7 implantów, nie planując właści-
wego leczenia implantoprotetycznego, czym naruszył art. 8 i art. 10 
Kodeksu Etyki Lekarskiej i za to przewinienie wymierzył mu karę 
nagany (…).

Sąd Okręgowy rozważania dotyczące zasadności powództwa rozpo-
czął od stwierdzenia, że powódka dochodzi swego roszczenia w stosun-
ku do pozwanego Przemysława Z. w oparciu o art. 415 k.c. Wymienił 
następnie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej i uznał, że 
ciężar udowodnienia ich wystąpienia spoczywał na powódce (…).

Sąd Okręgowy uznał, iż powódka nie udowodniła ani wadliwego 
wszczepienia implantów, ani wszczepienia jej implantów innej niż 
umówiona marka (…)

Natomiast za błąd w sztuce lekarskiej pozwanego uznał Sąd I instan-
cji „niechlujne podejście” do podjęcia leczenia implantologiczno-pro-
tetycznego powódki (…). 

Ponadto Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że pozwany podjął się za-
biegu chirurgicznego bez zgody pacjentki, co stanowi nie tylko błąd 
w sztuce lekarskiej, ale także działanie bezprawne, naruszające art. 32 
i 34 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (…).

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd Okręgowy 
uznał, iż działanie pozwanego wyczerpuje ustawowe przesłanki odpo-
wiedzialności deliktowej, a u powódki powstała szkoda. Powódka pod-
dała się zabiegowi wszczepienia implantów i pozostałego zaopatrzenia 
protetycznego, a w wyniku jej wykonania pozostała z implantami i nie-
dopasowaną do nich protezą. Pozwany zupełnie bezpodstawnie odmó-
wił jej kontynuacji rozpoczętego leczenia.

Sąd Okręgowy wskazał, że w przypadku odpowiedzialności delik-
towej poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, a w przypadku 
szkody na osobie także zadośćuczynienie, zgodnie z art. 445 k.c.

Sąd I instancji uznał, iż powódka nie udowodniła podstaw do przy-
znania jej odszkodowania, a jedynie okoliczności uzasadniające przy-
znanie zadośćuczynienia (…). 

Jako podstawę odpowiedzialności pozwanego Przemysława R. Sąd 
I instancji wskazał art. 429 k.c. Pozwany nie udowodnił okoliczności 
zwalniających go od odpowiedzialności (…).
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Apelację od wskazanego wyroku wniosła powódka, zaskarżając go 
w części oddalającej powództwo oraz w części dotyczącej rozstrzyg-
nięcia o kosztach.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że niepubliczne zakłady opieki zdro-
wotnej (w dalszej części uzasadnienia określane jako „NZOZ”) nie 
posiadają osobowości prawnej, a podmiotem wszelkich praw i obo-
wiązków związanych z ich działalnością są osoby, które zakłady te 
utworzyły. W rozpoznawanej sprawie podmiotem takim jest pozwany 
Przemysław R. Z kolei pozwany Przemysław Z., jako osoba zatrudnio-
na w NZOZ, nie ponosi co do zasady odpowiedzialności za wszelkie 
zobowiązania wynikające z działalności Zakładu – nie jest on bowiem 
stroną stosunków prawnych z niej wynikających, w szczególności nie 
jest stroną zawieranych przez NZOZ umów. Może on natomiast po-
nosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną poprzez własny czyn 
niedozwolony, polegający na nieprawidłowym wykonaniu zabiegu.

Odpowiedzialność z tego tytułu ponosić może także pozwany Prze-
mysław R. z uwagi na trafnie powołaną przez Sąd Okręgowy regulację 
art. 429 k.c. (…).

Żadna ze stron nie kwestionowała, że powódka spotkała się z osobą 
„reprezentującą” NZOZ i ustaliła z nią charakter zabiegu, który miał 
być przeprowadzony oraz wysokość należnego wynagrodzenia (…). 
Strony zawarły zatem umowę o wykonanie określonego zabiegu (po-
mijając wątpliwości co do jej treści), a więc umowę wzajemną podobną 
do umowy o dzieło, uregulowanej w art. 627 i nast. k.c. (…).

Rozważając stan faktyczny sprawy przy uwzględnieniu treści łączące-
go strony stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym Sąd Ape-
lacyjny uznał, że wykonany zabieg nie spełniał do końca w pełni racjonal-
nych i uzasadnionych oczekiwań powódki co do jego efektów w postaci 
możliwości wykonania stałej protezy. Powódka nie zdołała wprawdzie 
udowodnić, że strony zawarły umowę dotyczącą przeprowadzenia całe-
go leczenia, a więc również wykonania stałej protezy, jednak wiadomym 
pozwanemu celem umowy (który ma znaczenie dla jej wykładni i ustala-
nia treści zobowiązania pozwanego – art. 65 k.c. i art. 354 § 1 k.c.) było 
zapewnienie możliwości wykonania stałego zaopatrzenia protetycznego. 
Z materiału dowodowego, w szczególności opinii biegłego, wynika, iż 
zobowiązanie pozwany wykonał w sposób nienależyty (…). 
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Pozwany Przemysław R. ponosi na podstawie art. 474 k.c. odpo-
wiedzialność za działania lekarza wykonującego zabieg. Nienależyte 
wykonanie przez pozwanego zobowiązania nie spowodowało jednak 
w ocenie Sądu Apelacyjnego powstania obowiązku zapłaty kwoty do-
chodzonej pozwem. Należy bowiem podkreślić, iż to na powódce spo-
czywał ciężar udowodnienia przysługiwania jej określonych roszczeń 
z tego tytułu.

Powódka jednak odpowiednich okoliczności faktycznych nie wy-
kazała. Należy przy tym odróżnić roszczenie o naprawienie szkody 
od innych roszczeń, jakie mogły powódce przysługiwać na podsta-
wie istniejącego stosunku prawnego. Mogło w szczególności chodzić 
o uprawnienia wynikające z reżimu rękojmi za wady dzieła (art. 637, 
638 k.c.) lub o uprawnienie do domagania się zwrotu całości lub czę-
ści wynagrodzenia na skutek skutecznego odstąpienia od umowy 
(art. 494 k.c.) (…).

Również przysługiwanie roszczenia o naprawienie szkody nie zo-
stało przez powódkę udowodnione. Nie zasługuje przede wszystkim 
na uwzględnienie stanowisko apelującej, iż sam fakt nienależytego 
wykonania zobowiązania przez pozwanego prowadzi do obowiązku 
zwrotu całości zapłaconego przez nią wynagrodzenia. Powódka speł-
niła bowiem należne świadczenie z istniejącego zobowiązania i samo 
wykonanie obciążającego ją obowiązku nie stanowi wyrządzenia szko-
dy w jej majątku (…).

Brak było także podstaw do zasądzania od pozwanych zadośćuczy-
nienia na rzecz powódki. Sąd Okręgowy swoje rozstrzygnięcie w tym 
zakresie uzasadnił m.in. wskazując na „sposób leczenia powódki, pozba-
wienie jej możliwości dokończenia leczenia, narażenie jej na szukanie 
pomocy u innych lekarzy, a wreszcie pozostawienie z niedopasowaną 
protezą, która na co dzień jest dużą uciążliwością dla powódki”. Żadna 
z tych okoliczności nie odpowiada sytuacjom wskazanym w art. 445 
§ 1 w zw. z art. 444 k.c. (…).

Rozstrzygnięcie to jest jednak z przytoczonych wcześniej przyczyn 
prawidłowe, a naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. w tym zakresie nie miało 
znaczenia dla rozstrzygnięcia o zasadności apelacji.

Z przytoczonych przyczyn wyrok Sądu Okręgowego w zaskarżonej 
części (a więc oddalającej powództwo) był prawidłowy, a  zwrócona 
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przeciwko niemu apelacja jako bezzasadna podlegała oddaleniu, o czym 
orzeczono na podstawie art. 385 k.p.c.

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
z dnia 9 lipca 2010 r., I ACa 655/102

1. Poprzez uzgodnienie przez kierownika Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej (NZOZ) i pacjenta wykonania zabiegu wszczepie-
nia implantów zębowych strony zawarły umowę wzajemną podobną do 
umowy o dzieło.

2. Podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z takiej 
umowy jest osoba, która utworzyła NZOZ. Może ona odpowiadać za 
nienależyte wykonanie zobowiązania umownego (również w ramach 
reżimu rękojmi za wady), nawet jeśli nie doszło do uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia, ale np. nie osiągnięto objętego za-
miarem stron efektu estetycznego. Nie zasługuje jednak na uwzględ-
nienie stanowisko, iż sam fakt nienależytego wykonania zobowiąza-
nia prowadzi do obowiązku zwrotu całości zapłaconego przez pacjenta 
wynagrodzenia. Spełnił on bowiem należne świadczenie z istniejącego 
zobowiązania, co nie stanowi wyrządzenia szkody w jego majątku.

3. Lekarz zatrudniony w NZOZ nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie zobowiązania związane z działalnością Zakładu, w tym za 
szkodę, wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zo-
bowiązania umownego; odpowiada natomiast za szkodę wyrządzoną 
własnym czynem niedozwolonym.

4. Nienależyte wykonanie zobowiązania przez lekarza czy „błąd le-
karski” nie zawsze stanowią podstawę zasądzenia zadośćuczynienia.

I. Glosowane orzeczenie dotyka kilku istotnych z punktu widzenia 
prawa cywilnego problemów, jakie wyłaniają się w praktyce zawiera-
nia i wykonywania umów mających za przedmiot zabiegi lecznicze. 
Jest ono jednak ważne przede wszystkim ze względu na odmienne od 

2 Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej. Biuletyn Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 2010, Nr 4, poz. 194; 
LEX nr 603925.
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tradycyjnego podejście do oceny charakteru prawnego wspomnianych 
umów, zwłaszcza w kontekście ich relacji do umowy o dzieło.

II. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:
Powódka zawarła z pozwanym, właścicielem Niepublicznego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej, umowę o wykonanie zbiegu z zakresu chi-
rurgii dentystycznej. Zabieg przeprowadził pracownik Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej (również będący pozwanym w sprawie). 
Zdaniem powódki zabieg został przeprowadzony wadliwie, co do-
prowadziło do znacznej redukcji tkanki kostnej, usunięcia jednego 
z wszczepionych implantów oraz usunięcia zęba, uszkodzonego wad-
liwie wszczepionym implantem. Powódka wniosła o zasądzenie od 
pozwanych solidarnie odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami 
oraz zasądzenie kosztów procesu. Sąd Okręgowy wyrokiem z 26 stycz-
nia 2010 r. uwzględnił powództwo w części. Apelację od wskazanego 
wyroku wniosła powódka w części oddalającej powództwo oraz w czę-
ści dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach. Sąd Apelacyjny oddalił jed-
nak apelację.

III. Podstawowy problem, jaki wyłonił się w orzeczeniu, będącym 
przedmiotem glosy, dotyczy oceny charakteru prawnego umowy o wy-
konanie zabiegu leczniczego. Ocena ta może być dokonywana z dwo-
jakiego punktu widzenia3. Po pierwsze, układem odniesienia mogą być 
typowe cechy świadczeń stron, takie jak wzajemność czy konsensualny 
charakter. Po drugie, punktem odniesienia może być ustalenie stosun-
ku umowy o zabieg leczniczy do umów uregulowanych w Kodeksie 
Cywilnym4. Proces ten określa się w literaturze cywilistycznej mianem 
„kwalifi kacji umowy”5 lub „kwalifi kacji stosunku cywilnoprawnego”6.

3 A. Niewęgłowski, Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010, s. 259 i n.
4 Ustawa z 23 IV 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: „k.c.”
5 M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 281.
6 Warto zwrócić uwagę na postulat kwalifi kowania zamiast umowy stosunku prawnego, którego jest ona 

źródłem (A. Klein, Pojęcie umowy i stosunku zobowiązaniowego kontraktacji według kodeksu cywilnego, Stu-
dia Cywilistyczne 1972, t. XIX, s. 148 i 149; J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, 
Warszawa 2005, s. 30; L. Ogiegło, Kształt umowy i stosunku zobowiązaniowego przewozu przy przewozie prze-
syłek w kontenerach, Problemy Prawa Przewozowego 1979, Nr 1, s. 117; W. Warkałło, Prawo ubezpieczeniowe, 
Warszawa 1974, s. 102). Jak to szerzej wyjaśnia się w piśmiennictwie, zakwalifi kowanie zamiast umowy sto-
sunku cywilnoprawnego pozwala wykorzystać występujące w ramach struktury stosunku zobowiązaniowego 
wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi elementami takiego stosunku, dla pewniejszego stwierdzenia, 
czy konkretny stosunek zobowiązaniowy odpowiada wzorcowi wynikającemu z ustawowej defi nicji danej 
umowy nazwanej (J. Strzępka, Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym, Warszawa 1978, s. 99–100).



Prawo i Medycyna 1/2011 (42, vol. 13)138

Adrian Niewęgłowski

Ocena z pierwszego punktu widzenia jest łatwiejsza. Umowa o wy-
konanie zabiegu leczniczego jest niewątpliwie umową konsensualną, 
ponieważ dochodzi do skutku przez samo złożenie oświadczeń woli 
(solo consensu). Umowa ta ma też charakter wzajemny, ponieważ obie 
strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich sta-
nowi odpowiednik świadczenia drugiej (tzn. zamawiający świadczy 
wynagrodzenie w zamian za przeprowadzenie zabiegu). Nie budzi wąt-
pliwości, że jest odpłatna, z racji tego, że zamawiający zabieg leczniczy 
ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie. Określone w ten sposób cechy 
umowy o zabieg leczniczy można uznać za punkt wyjścia do dokonania 
jej kwalifi kacji prawnej.

Ocena omawianej umowy z drugiego punktu widzenia (tzn. w odnie-
sieniu do umów uregulowanych w k.c.) jest jednak znacznie trudniej-
sza. Jej dokonanie często uzależnia się od odniesienia umowy o zabieg 
leczniczy do wyróżnionego w cywilistyce podziału na zobowiązania 
starannego działania i rezultatu. Brak tu miejsca, ze względu na kon-
wencję niniejszej wypowiedzi, na bardziej szczegółowe omawianie 
założeń i konsekwencji wspomnianego podziału. W pewnym uprosz-
czeniu można powiedzieć, że w przypadku zobowiązań starannego 
działania dłużnik jest zobowiązany ukierunkować swoje działania na 
osiągnięcie konkretnego efektu. W przypadku zobowiązań rezultatu 
dłużnik musi ten efekt osiągnąć. Jeśli danego rezultatu nie uzyska – po-
nosi za to odpowiedzialność, choćby nawet nie zawinił7. Gdyby teraz 

7 Szerzej o tym podziale G. Domański, Z problematyki podstawowych założeń odpowiedzialności cywilnej 
dłużnika (art. 471 k.c.), Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1973, Nr 2, s. 149; idem, Koncepcja 
zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzialność kontraktowa w prawie francuskim, Studia 
Cywilistyczne 1972, t. XX, s. 169 i n.; M. Krajewski, Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba 
alternatywnego ujęcia), Państwo i Prawo 2000, Nr 8, s. 42 i n.; P. Laskorzyński, Ł. Kowalczyk, Zobowiązania 
starannego działania i rezultatu – dyskusja, Radca Prawny 2003, Nr 6, s. 91 – 100; A. Machnicka, Przedkon-
traktowe porozumienia – umowa o negocjacje i list intencyjny. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2007, 
s. 52; Z. K. Nowakowski, Zobowiązanie rezultatu i starannego działania, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i So-
cjologiczny 1959, Nr 2, s. 97 i n.; idem, Wina i ryzyko jako podstawy odpowiedzialności deliktowej i kontrakto-
wej, (w:) Studia z prawa zobowiązań, Warszawa – Poznań 1979, s. 103 i n.; idem, Odpowiedzialność za cudze 
czyny według kodeksu zobowiązań, Poznań 1948, s. 39 – 42, 216 – 217, 229 – 233; T. Pajor, Charakter zobowią-
zania a odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika, (w:) Studia z prawa cywilnego. Księga Pamiątkowa dla 
uczczenia 50 – lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Adama Szpunara, A. Rembieliński (red.), Warszawa – Łódź 
1983, s. 162 i n.; Ł. Pisarczyk, Stosunek pracy jako zobowiązanie starannego działania, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne 2007, Nr 12, s. 2 i n.; J. Pokrzywniak, Wokół sporu w sprawie zobowiązań rezultatu i zobowiązań 
starannego działania, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, Nr 4, s. 9 i n.; M. Romanowski, Zobo-
wiązania rezultatu i starannego działania, Przegląd Prawa Handlowego 1997, Nr 2, s. 24 i n.
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odnieść to co już powiedziano do umowy o zabieg leczniczy, to nawet 
na tle tego uproszczonego ujęcia stosunkowo łatwo nasuwa się spo-
strzeżenie, że mechanizm odpowiedzialności zobowiązania starannego 
działania jest korzystniejszy dla Zakładu Opieki Zdrowotnej, zaś reżim 
odpowiedzialności za rezultat – dla zamawiającego zabieg leczniczy.

Czynności wykonywane przez lekarzy w trakcie rzeczonych zabie-
gów obarczone są najczęściej dużym stopniem trudności co rzutuje na 
niepewność osiągnięcia ich rezultatu. Z tego zapewne powodu łączy 
się podobne świadczenia z zobowiązaniami starannego działania, a nie 
rezultatu. Jak to obrazowo ujmuje doktryna prawnicza, często rzeczą 
niewyobrażalną jest wymaganie od lekarza, aby pacjent wyzdrowiał8. 
Nic wprawdzie nie stoi na przeszkodzie, by przedmiotem świadczenia 
uczynić pomyślne dla pacjenta wykonanie zabiegu leczniczego, jed-
nakże wówczas dłużnik musi w formie odrębnej klauzuli w umowie 
taki stan rzeczy zagwarantować9. Taka umowa o rozszerzoną odpowie-
dzialność jest możliwa dzięki art. 473 k.c.

Kwalifi kacja wykonania zabiegu leczniczego jako umowy staranne-
go działania powoduje, że większość doktryny prawniczej dość zgodnie 
uznaje umowę, której przedmiotem jest ten zabieg, za umowę zbliżo-
ną do zlecenia (art. 734 i n. k.c.)10. Wiąże się to z faktem, że to właś-
nie zlecenie jest w naszym systemie prawnym modelem dla zobowią-
zań starannego działania, podczas, gdy umowę o dzieło – ze względu 

8 J. Jastrzębski, O umownych modyfi kacjach podstawy odpowiedzialności dłużnika, Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 2007, Nr 3 s. 813. Podobnie kwalifi kują świadczenie lekarza m.in. M. Krajewski, op. cit., s. 48; 
A. Niewęgłowski, op. cit., s. 282, 286; Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1995, s. 61.

9 R. Chalimoniuk, Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego, Wrocław 1979, s. 113.
10 Klasycznym opracowaniem w tym zakresie jest praca M. Nesterowicza, Charakter prawny umowy o za-

biegi lecznicze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1969, Prawo IX, s. 117. Taką kwalifi kację 
można odnaleźć również w następujących opracowaniach: T. Cyprian, A. Asłanowicz, Karna i cywilna odpo-
wiedzialność lekarza, Kraków 1949, s. 165; S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, 
Warszawa 1959, s. 189; K. Kołakowski, (w:) G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, 
M. Zychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, 
t. II, Warszawa 1996, s. 257; E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, s. 443; P. Mach-
nikowski, (w:) Kodeks Cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), Warszawa 2006, s. 1167; M. Nesterowicz, 
Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Warszawa – Poznań 1972, s. 66; idem, 
(w:) Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, J. Winiarz (red.), Warszawa 1989, s. 692; idem, (w:) System prawa pry-
watnego, t. IX, umowy nienazwane, W. J. Katner (red.), Warszawa 2010, s. 350 – 351; L. Ogiegło, Usługi jako 
przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989, s. 170; idem, System prawa prywatnego. Prawo zobowią-
zań – część szczegółowa, t. VII, J. Rajski (red.), Warszawa 2004, s. 458; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność 
lekarza, Warszawa 1977, s. 11 i n.
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na rękojmię za wady dzieła (odpowiedzialność niezależna od winy) 
– traktuje się jako umowę o rezultat.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odszedł od utrwalonego spojrzenia 
na umowę o wykonanie zabiegu leczniczego. Zakwalifi kował ją, jako 
umowę o dzieło, a więc o rezultat. Jest to moim zdaniem pogląd, który 
należy zaakceptować. Oczywiście, nie należy zakładać, że orzeczenie 
to zmierza w tym kierunku, że k a ż d ą  umowę, której przedmiotem 
jest taki zabieg, powinno się w ten sposób kwalifi kować. Dużo zależy 
od okoliczności konkretnego przypadku. Jednak traktowanie tej umo-
wy właśnie jako umowy o dzieło nie powinno być wykluczone.

Niewątpliwe pojęcie „zabiegu leczniczego” obejmuje różne czynno-
ści. Mieszczą się w tym pojęciu zabiegi stosunkowo proste, wykony-
wane najczęściej rutynowo i bez komplikacji (np. usunięcie zęba) oraz 
obarczone większym ryzykiem niepowodzenia i powikłań (np. zabiegi 
z zakresu chirurgii plastycznej). Nie ma powodu, aby wszystkie trak-
tować jednakowo i przyjmować dla nich konstrukcję zlecenia. Podsta-
wowe znaczenie w tym zakresie należy przypisywać ustaleniom stron, 
a dokładniej ich decyzji, jakim przepisom (umowy o dzieło, czy zlece-
nia) poddają nawiązany stosunek prawny11. Jeżeli w tym zakresie bra-
kuje ustaleń stron, Sąd powinien badać, jaki cel strony chciały osiągnąć 
zawierając umowę o zabieg leczniczy i dopiero ustaliwszy to, dobrać 
najbardziej adekwatny dla tego porozumienia podział ryzyka12. Jeżeli 
zabieg według osiągnięć wiedzy medycznej nie jest trudny i ma cha-
rakter rutynowy, ciężar tego ryzyka nie powinien zostać przerzucony 
na pacjenta.

To ostatnie stwierdzenie pozostaje w zgodzie z często podkreśla-
nym założeniem, że umowa o dzieło wchodzi w rachubę w szczegól-
ności wtedy, gdy uzyskanie świadczenia (tutaj rezultatu czynności 
leczniczych) jest w odczuciu stron pewne13. Oprócz woli stron (ele-

11 Tak trafnie Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 25 VI 1962 r. (Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji 
Arbitrażowych 1963, poz. 10). Pogląd ten podzielił S. Buczkowski, (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, 
S. Grzybowski (red.), Wrocław 1976 s. 422.

12 M. Sośniak, Zagadnienia typologii i systematyki umów obligacyjnych, Katowice 1990, s. 32.
13 A. Brzozowski, Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, Warszawa 1986, s. 20 

i n.; idem, (w:) System prawa prywatnego…, op. cit., t. VII, s. 235; idem, (w:) Kodeks Cywilny. Komentarz, t. II, 
K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2003, s. 166; S. Buczkowski, op. cit., s. 420; M. Gersdorf, Umowa o pracę 
a umowa o dzieło i zlecenia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, Nr 9, s. 50 i n.; W. Ludwiczak, Umowa 
zlecenia, Poznań 1955, s. 61; P. Machnikowski, op. cit., s. 395; S. Wójcik, Pojęcie umowy o dzieło, Studia 
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ment subiektywny) ważne są również okoliczności obiektywne (tzw. 
„obiektywna osiągalność” dzieła)14. Istotnym jest więc czy zabieg jest 
rzeczywiście w świetle dostępnej wiedzy rutynowy i czy można za-
sadnie przypuszczać, że powinien zakończyć się rezultatem zgodnym 
z oczekiwaniem pacjenta.

Reasumując, wydaje się, że w przypadku umowy o zabieg leczniczy 
możliwe są dwa modele: po pierwsze, model umowy starannego dzia-
łania; do takiej umowy stosujemy przepisy o zleceniu z racji odesłania 
zawartego w artykule 750 k.c. Po drugie, model umowy o dzieło. Mo-
del umowy o dzieło może m. zd. znaleźć zastosowanie pod następują-
cymi warunkami:

a) przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zabiegu leczniczego, 
który nie jest obarczony znacznym stopniem ryzyka. Ten warunek nie 
jest istotny w przypadku, gdy dłużnik udzielił gwarancji na jego sku-
teczne przeprowadzenie;

b) zabieg leczniczy nie może być tego rodzaju, że wykluczone jest 
zastosowanie przepisów o rękojmi za wady. Dopuszczalność zastoso-
wania tych przepisów istnieje, gdy świadczenie dłużnika polega nie 
tylko na facere (czynieniu), ale zarazem na dare (daniu). Roszczenia 
wynikające z rękojmi (np. żądanie usunięcia wady) można wykonać 
wtedy, gdy przedmiotem zabiegu jest np. wszczepienie implantu (któ-
ry może być wadliwy) czy umocowanie protezy. Nie można zastoso-
wać przepisów o umowie o dzieło w tych wszystkich przypadkach, gdy 
świadczenie ograniczone jest do facere, a więc np. polega na postawie-
niu diagnozy. Wskazane wymaganie związane jest z faktem, że dziełem 
musi być przedmiot świadczenia, który daje się w jakiś sposób wyod-
rębnić od zachowania dłużnika15.

Cywilistyczne 1963, t. IV, s. 95 i n.; S. Wójcik, Odgraniczenie umowy o dzieło od umowy o pracę i umowy 
zlecenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze 1963, z. 10, s. 165. Zob. również: 
G. Domański, Istota rękojmi za wady dzieła, Nowe Prawo 1967, Nr 9, s. 1121 i n.; W. Kubala, Autorskoprawne 
elementy umowy o dzieło, Prawo Spółek 1999, Nr 4, s. 37 i n.; M. Manowska, Umowa o dzieło, Prawo Spółek 
1998, Nr 2, s. 9 i n.; A. Niewęgłowski, op. cit., s. 212; L. Ogiegło, Usługi…, op. cit., s. 194 i n.; J. Rajski, 
Właściwość (natura) umowy o dzieło a wygaśnięcie wynikającego z niej stosunku zobowiązaniowego, Przegląd 
Prawa Handlowego 1997, Nr 6, s. 30 – 31; J. Skąpski, (w:) S. Grzybowski, J. Skąpski, S. Wójcik, Zarys prawa 
cywilnego, Warszawa 1988, s. 272.

14 S. Wójcik, op. cit., s. 123. 
15 A. Brzozowski, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 20.
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W stanie faktycznym, którego dotyczy orzeczenie, przedmiotem 
świadczenia dłużnika było zamocowanie implantów. Nie ulega wobec 
tego kwestii, że można do takiego świadczenia zastosować przepisy 
o rękojmi za wady dzieła, co zresztą słusznie podkreślił Sąd Apelacyjny 
w tezie orzeczenia.

Istnienie wady dzieła nie powoduje automatycznie, że Zakład jest 
zobowiązany do zwrotu zamawiającemu wynagrodzenia. Również to 
stwierdzenie Sądu Apelacyjnego zasługuje na aprobatę. Dopiero zło-
żenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, a więc realizacja 
uprawnienia wynikającego np. z przepisów o rękojmi za wady, lub 
z przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej, powoduje aktualiza-
cję obowiązku zwrotu spełnionych świadczeń (w tym przypadku rodzi 
obowiązek zwrotu części lub całości wynagrodzenia).

IV. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia statusu prawne-
go lekarza, który faktycznie wykonał czynności medyczne, w relacji 
do stron umowy o wykonanie zabiegu leczniczego. Problem, który tu 
powstaje, dotyczy również wskazania podstawy ewentualnej odpowie-
dzialności cywilnoprawnej lekarza w stosunku do zamawiającego.

Stronami umowy o wykonanie zabiegu leczniczego są właściciel 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zamawiający zabieg 
leczniczy. Lekarz, będący pracownikiem Zakładu, chociaż faktycznie 
realizuje czynności lecznicze, objęte umową, nie jest jej stroną16. Trze-
ba go zakwalifi kować jako „osobę uczestniczącą w wykonaniu zobo-
wiązania”17 (należą tu np. pomocnicy i podwykonawcy), którą dłużnik 
upoważnia do spełnienia świadczenia18.

Posługiwanie się takimi osobami przy wykonywaniu umowy doty-
czącej realizacji zabiegu leczniczego jest częstą praktyką. Jest to moż-
liwe niezależnie od tego czy przyjmiemy, że jej ocena powinna być 
dokonana przez pryzmat przepisów poświęconych umowie o dzieło. 
Kodeks cywilny nie wprowadza bowiem jako zasady osobistego speł-

16 M. Nesterowicz, Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego i lekarza, Prawo 
i Medycyna 1999, Nr 1, s. 110 j n.

17 P. Machnikowski, (w:) System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. V, E. Łętowska 
(red.), Warszawa 2006, s. 120 (powołując się na poglądy S. Grzybowskiego).

18 A. Rembieliński, Kontraktowa odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie w prawie cywilnym i prawie 
obrotu uspołecznionego, Studia Prawno Ekonomiczne 1974, t. XII, s. 39 i n
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nienia świadczenia przez dłużnika19. Przeciwnie, przepis art. 356 tego 
Kodeksu, wskazuje jako wyjątki sytuacje, w których wierzyciel może 
domagać się osobistego spełnienia świadczenia przez dłużnika. Zgod-
nie z jego treścią, wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłuż-
nika tylko wtedy, gdy wynika to z treści czynności prawnej , z ustawy 
albo z właściwości świadczenia20. W pozostałych przypadkach dłużnik 
może więc wykonać świadczenie korzystając z pomocy innych osób.

Jeżeli właściciel Zakładu Opieki Zdrowotnej nie jest zobowiązany 
do osobistego wykonania zobowiązania, wierzyciel (zamawiający za-
bieg) musi zgodzić się na wykonanie zabiegu (spełnienie świadczenia) 
przez inną niż dłużnik osobę (np. lekarza, będącego pracownikiem Za-
kładu). Osoba ta musi jednak działać z upoważnienia dłużnika i oczy-
wiście mieć wymagane kwalifi kacje21. Odmowa zgody na przeprowa-
dzenie zabiegu przez pracownika zakładu byłaby zwłoką wierzyciela 
(tzn. zamawiającego zabieg) w rozumieniu art. 486 k.c.

Za działania swoich pracowników właściciel Zakładu Opieki Zdro-
wotnej odpowiada stosownie do art. 474 k.c. Przepis ten reguluje samo-
dzielną podstawę odpowiedzialności dłużnika22. Zgodnie z jego treścią 
dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za 
działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wyko-
nywa, jak też osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Domi-
nujący pogląd przyjmuje, że dłużnik odpowiada tu na zasadzie ryzyka. 
Nie może tłumaczyć się brakiem należytej staranności w wyborze lub 

19 Podkreśla to M. Tanenbaum, Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008, s. 231. 
20 Niemniej, przepisy o zobowiązaniach w k.c. regulują nieraz odmiennie tę kwestię na użytek konkret-

nych stosunków obligacyjnych. Jako przykład można wskazać przepisy umowy o roboty budowlane, gdzie 
w art. 6471 § 1 Kodeks przyjął jako zasadę osobiste spełnienie świadczenia przez wykonawcę; J.A. Strzępka, 
E. A. Zielińska, Umowa o roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie cywilnym – odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, Monitor Prawniczy 2003, Nr 21, s. 978; tak też K. Koźmińska, J. Jerzy-
kowski, Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę (generalnego) umowy z podwykonawcą, Radca Prawny 
2005, Nr 5, s. 59. 

21 E. Płonka, Obowiązek i uprawnienie wierzyciela do przyjęcia świadczenia od osoby nie będącej dłużni-
kiem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo CCXXXVIII, s. 108 i n.

22 Zob. T. Dybowski (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Z. Radwański (red.), Wrocław 1981, 
s. 205; A. Niewęgłowski, op. cit., s. 238 – 239; I. Weiss, Cywilnoprawna odpowiedzialność za wadliwe świad-
czenie w obrocie uspołecznionym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze 1988, 
z. 126, s. 89 i n.; C. Żuławska, Obrót z udziałem konsumenta – ochrona prawna, Wrocław 1987, s. 199. Pre-
zentowany jest też pogląd, że art. 474 k.c. tylko uzupełnia hipotezę art. 471 k.c.: T. Pajor, Odpowiedzialność 
dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 249; J. Rezler, O odpowiedzialności kontraktowej 
w jej stosunku do odpowiedzialności deliktowej – inaczej, Palestra 1987, z. 10–11, s. 93.
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nadzorze nad działalnością tych osób23. Rozwiązanie to jest w interesie 
wierzyciela, gdyż nie ma on zwykle wpływu na wybór osób, którymi 
dłużnik się posługuje24.

Słusznie zatem zauważa Sąd Apelacyjny w glosowanym orzeczeniu, 
że lekarz, który faktycznie wykonuje zabieg, nie ponosi odpowiedzial-
ności k o n t r a k t o w e j  za jego skutki w stosunku do zamawiającego. 
Odpowiedzialność tę ponosi (z mocy art. 474 k.c.) wyłącznie właściciel 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który zawarł umowę o za-
bieg leczniczy. Wiąże się to z faktem, że wspomnianego lekarza nie 
łączy stosunek kontraktowy z zamawiającym zabieg. Nie wyklucza to 
oczywiście odpowiedzialności tego lekarza w stosunku do zamawiają-
cego z przepisów o czynach niedozwolonych (art. 415 k.c.)25. 

23 Zob. J. Jończyk, Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym, 
Przegląd Sądowy 2003, Nr 9, s. 32 i n.; A. Niewęgłowski, op. cit., s. 238 – 239; A. Rembieliński (w:) Kodeks 
cywilny z komentarzem, t. I, J. Winiarz (red.), Warszawa 1989, s. 481–482; T. Pajor, Odpowiedzialność cywilna 
organizatora imprezy sportowej, Przegląd Sądowy 2002, Nr 10, s. 37 i n.; podobnie M. Piekarski (w:) Kodeks 
cywilny. Komentarz, t. II, Księga trzecia – zobowiązania, J. Ignatowicz (red.), Warszawa 1972, s. 1169–1170; 
K. Zagrobelny (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, E. Gniewek (red.), Warszawa 2004, s. 1217.

24 Zob. uchwałę SN z dnia 10 X 1956 r., IV CO 58/55, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 1956, z. 4, poz. 106.
25 M. Nesterowicz, Podstawy prawne…, op. cit., s. 110 i n. 
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Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
e-mail. sekretariat@ipoz.pl.



KWARTALNIK�„PRAWO�I�MEDYCYNA”�

Prenumerata kwartalnika Prawo i Medycyna na rok 2011 (nr 42, 43, 44, 45)
Cena kwartalnika w prenumeracie na rok 2011 wynosi 199 z�.

(4 x 49,75  z�.)
Cena jednego egzemplarza poza prenumerat� wynosi 58 z�.

Zamówienie
(Realizacja zamówienia po dokonaniu wp�aty.)

Zamawiam ...................................... prenumerat�(y) na rok 2011.
(ilo�� prenumerat)

Nazwa instytucji .................................................................................................................................... 
W zwi�zku z cz�stymi problemami zwi�zanymi z odbieraniem wydawnictw prosimy o podanie osoby na któr� powinna zosta� zaadresowana przesy�ka.  

Imi� i Nazwisko (dzia�) ........................................................................................................................... 

Adres. ................................................................................................................................................... 

Kod ....................................Miejscowo�� ............................................................................................. 

Telefon ........................................................ e-mail .............................................................................. 

O�wiadczenie
(wype�nia p�atnik) 

Upowa�niam firm� Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT 
bez podpisu odbiorcy dla:  

Nazwa instytucji. ................................................................................................................................... 

Adres. ................................................................................................................................................... 

Kod ....................................Miejscowo�� ............................................................................................. 

NIP .................................................. 

Piecz�� firmy data, podpis osoby upowa�nionej .................................................................................. 
Wyra�am zgod� na wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie przesy�ania informacji o 
organizowanych konferencjach i wydawanych publikacjach (w przypadku braku zgody, prosimy o zaznaczenie 
tego w uwagach.) 

Uwagi:
............................................................................................................................................................... 

Wype�nione zamówienie prosimy przes�a� faksem na nr: 22 668-71-89 
lub e-mail: ksiegarnia@prawoimedycyna.pl 

Wp�aty prosimy dokonywa� na konto: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o., 
ul. Pawi�skiego 5a, 02-106 Warszawa 

BRE Bank 24 1140 1010 0000 5150 0700 1001
Egzemplarze archiwalne dost�pne w ksi�garni internetowej: www.prawoimedycyna.pl





USTAWA O PRAWACH PACJENTA
I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

KOMENTARZ

Ewa Bagińska
Marcin Śliwka

Małgorzata Świderska
Monika Wałachowska

Pod redakcją
 Mirosława Nesterowicza

KSIĄŻKA  REKOMENDOWANA PRZEZ KWARTALNIK 
PRAWO I MEDYCYNA

ISSN 1506-8757
INDEKS 354430KWARTALNIK

     Jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do ochrony zdrowia, zawarte w różnych dokumentach 
międzynarodowych i potwierdzone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 
Z tym się wiążą ściśle prawa pacjenta jako osoby zwracającej się o świadczenia medyczne lub korzystającej 
z tych świadczeń udzielanych przez lekarza, szpital, klinikę, pielęgniarkę, położną czy inne uprawnione 
podmioty. (…)
   W Polsce wielki postęp w dziedzinie ochrony praw pacjenta wprowadziły nowe „ustawy medyczne”, 
a zwłaszcza: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (1991), ustawa „psychiatryczna” (1994), ustawa „trans-
plantacyjna” (1995, 2005), ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1996), ustawa o zawodach 
pielęgniarki i położnej (1996). Ukoronowaniem tej legislacji jest ustawa o Prawach Pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008). Ustawa ta przejmuje wiele istotnych regulacji 
z poprzednich ustaw (w szczególności prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, do informacji, wyrażenia 
„świadomej” zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, dostępu do dokumentacji medycznej, poszanow-
ania intymności i godności oraz zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w razie naruszenia praw 
pacjenta) i dodaje nowe, jak prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. 
(…)
    Na aprobatę zasługuje powołanie instytucji Rzecznika Praw Pacjenta jako centralnego organu administracji 
rządowej, przyznanie mu szerokich uprawnień  w sprawach o naruszenie praw pacjenta oraz prowadzenie 
postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta.
   Niniejszy komentarz stanowi analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z 
odwołaniem się do innych aktów prawnych z tym związanych oraz do orzecznictwa sądowego, a zwłaszcza 
Sądu Najwyższego, mającego – na przestrzeni lat – wielkie znaczenie dla rozwoju i ochrony tych praw.

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

Książka dostępna 
 na portalu 

prawoimedycyna.pl. 
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