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Standard minimalnego ryzyka 

I – Wprowadzenie 

Rozwój wielu dziedzin medycyny, w szczególności pediatrii, neo-
natologii, psychiatrii, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii 
oraz medycyny ratunkowej, zależy od możliwości prowadzenia badań 
naukowych na ludziach, którzy, z przyczyn prawnych lub faktycznych, 
są trwale bądź czasowo niezdolni do samodzielnego wyrażenia zgody 
na wzięcie w nich udziału. Niektóre z tych badań (interwencji badaw-
czych), z założenia, nie mają potencjału dostarczenia bezpośrednich 
korzyści zdrowotnych podmiotom w nich uczestniczących. Ich celem 
jest wyłącznie zdobycie wiedzy naukowej, która w przyszłości może 
przyczynić się do rozwoju nowych metod profilaktycznych, diagno-
stycznych lub leczniczych, a co za tym idzie, do polepszenia losu przy-
szłych pacjentów. Tego rodzaju badania naukowe określać będę dalej 
mianem „nieterapeutycznych badań biomedycznych”.

Prowadzenie nieterapeutycznych badań biomedycznych na oso-
bach niebędących w stanie samodzielnie decydować o swoim losie 
jest z oczywistych względów etycznie kontrowersyjne. Osoby te nie 
mogą bronić swoich interesów i praw, co czyni je szczególnie podat-
ne na wykorzystanie i skrzywdzenie (vulnerable)1. Ponieważ są słab-
sze i zależne od innych, są narażone na przedmiotowe traktowanie. 
Łatwo je przekonać, zmanipulować, oszukać, a nawet przymusić do 
poddania się interwencjom badawczym, które wiążą się z ryzykiem, 

1 Bliżej o kontrowersjach wokół kategorii „vulnerability” zob. np. U. Schuuklenk, Protecting the Vulne-
rable: Testing Times for Clinical Research, „Ethics Social Science & Medicine” 2000, vol. 51 , s. 969–977; 
R. Macklin, Bioethics, Vulnerability, and Protection, „Bioethics” 2003, vol. 17, nr 5–6, s. 472–486; C. Levi-
ne, R. Faden, Ch. Grady, D. Hammerschmidt, L. Eckenwiler, J. Sugarman, The Limitations of ‘Vulnerability’ 
as a Protection for Human Research Participants, „The American Journal of Bioethics” 2001, vol. 4, nr 3, 
s. 44–49. 
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a nie dają obietnicy dostarczenia im jakichkolwiek bezpośrednich ko-
rzyści zdrowotnych. Historia medycyny zna liczne przypadki badań 
nieterapeutycznych, w których – rzekomo dla dobra nauki i pożytku 
ogółu, a w rzeczywistości w imię pseudo-naukowych dociekań bądź 
partykularnych interesów osobistych lub militarno-politycznych – do-
puszczano się haniebnych działań wobec osób małoletnich, ubezwłas-
nowolnionych, chorych psychicznie, upośledzonych, bądź z innych 
przyczyn pozbawianych możliwości działania z rozeznaniem. Tytu-
łem przykładu można tu wspomnieć o zbrodniczych eksperymentach 
prowadzonych w czasie drugiej wojny światowej przez dr Josefa 
Mengele na małoletnich więźniach obozów koncentracyjnych w Aus-
chwitz-Birkenau2; o niechlubnych doświadczeniach realizowanych 
w latach 1956–1971 na intelektualnie upośledzonych podopiecznych 
szkoły stanowej Willowbrook w stanie Nowy Jork, podczas których 
kilkuset z nich z rozmysłem zakażono wirusowym zapaleniem wątro-
by3; czy o skandalicznym badaniu z 1963 roku, w którym to 22 chro-
nicznie chorym i intelektualnie niedorozwiniętym pacjentom the Je-
wish Chronic Disease Hospital w Nowym Jorku wstrzyknięto żywe 
komórki rakowe4. 

Wszystkie te badania, a w szczególności eksperymenty nazistowskie, 
o których skali i okrucieństwie świat dowiedział się podczas procesu 
norymberskiego lekarzy i administratorów służby zdrowia III Rzeszy 
(USA vs. Karl Brandt i inni, 1946–1947)5, doprowadziły do powstania 
pierwszych międzynarodowych dokumentów określających podsta-
wowe zasady etyczne prowadzenia badań biomedycznych na ludziach, 
tj. tzw. Kodeksu Norymberskiego (1947)6 oraz Deklaracji Helsińskiej 

2 Bliżej zob. np. E. Klee, Auschwitz: medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2005, s. 431–470; M. Nyisz-
li, Byłem asystentem doktora Mengele: wspomnienia lekarza z Oświęcimia, Oświęcim 2000.

3 Bliżej zob. np. H. Beecher, Ethics and Clinical Research, „The New England Journal of Medicine” 1966, 
vol. 274, nr 24, s. 1359; S. Krugman, The Willowbrook Hepatitis Studies Revisited: Ethical Aspects, „Review 
of Infectious Diseases” 1986, vol. 8 nr 1, s. 157–162. 

4 Bliżej zob. J. Katz, A.M. Capropn, E.Swift Glass, The Jewish Chronic Disease Hospital Case, [w:] 
E.J. Emanuel et al. (red.), Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Research. Readings and Commentary, 
Baltimore and London 2003, s. 11–15.

5 Bliżej o procesie zob. V. Splitz, Doctors from Hell: The Horrific Account of Nazi Experiments on Hu-
mans, Colorado 2005. 

6 The Nuremberg Code, „JAMA” 1996, nr 276, s. 1691. Dostęp online: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/
nuremberg.html
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Światowego Stowarzyszenia Medycznego (1964)7. W 1979 roku Na-
rodowa Komisja do spraw Ochrony Uczestników Badań Biomedycz-
nych i Behawioralnych powołana przez Kongres Stanów Zjednoczo-
nych w celu określenia podstawowych pryncypiów etycznych, które 
powinny być prze strzegane w badaniach biomedycznych i behawio-
ralnych, opublikowała tzw. Raport z Belmont8, który szybko uznany 
został przez społeczność międzynarodową za jeden z kamieni węgiel-
nych współczesnej etyki badawczej. Dokument ten stwierdza, że każde 
badanie biomedyczne z udziałem ludzi musi być zaprojekto wane i pro-
wadzone zgodnie z trzema fundamentalnymi zasadami: zasadą sza-
cunku dla osoby, zasadą dobroczynienia oraz zasadą sprawiedli wości. 
I podkreśla, że podstawową powinnością badaczy wobec uczestników 
niezdolnych do świadomego decydowania o sobie – mającą umocowa-
nie w każdej z tych zasadach – jest obowiązek zapewnienia im szcze-
gólnej ochrony przed krzywdzącym, instrumentalnym i niesprawiedli-
wym traktowaniem. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie jednego z instrumentów 
ochrony interesów osób niezdolnych do wyrażenia zgody na udział 
w nieterapeutycznym badaniu biomedycznym, a mianowicie tzw. stan-
dardu minimalnego ryzyka. Rozpocznę od krótkiego przypomnienia 
regulacji polskich i międzynarodowych dotyczących dopuszczalno-
ści i warunków prowadzenia tego typu badań. Następnie, przedstawię 
i przeanalizuję trzy odmienne sposoby ujmowania standardu minimal-
nego ryzyka, jakie występują w najważniejszych międzynarodowych 
dokumentach z zakresu badań biomedycznych, zarówno o charakterze 
rekomendacyjnym, jak i prawnie wiążącym. Ocenię i porównam ich 
wartość teoretyczną, a także praktyczne implikacje. Pragnę zaznaczyć, 
że ze względu na cel i niewielkie rozmiary niniejszych rozważań, poza 
ich zakresem pozostawiam regulacje dotyczące badań klinicznych 
z udziałem osób niezdolnych do wyrażenia zgody. Co do zasady, nie 

7 World Medical Association (WMA), Human Experimentation. Code of Ethics of the World Medical As-
sociation. Declaration of Helsinki, „British Medical Journal” 1964, 2 (5402), s.177. Od tego czasu Deklaracja 
była wielokrotnie zmieniana. Ostatnia rewizja miała miejsce w 2008 roku. Dostęp online: http://www.pubmed-
central.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1816102&blobtype=pdf

8 The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 
The Belmont Report, Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research, 
Washington, DC 1979. Dostęp online: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.html
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posługują się one wprost standardem minimalnego ryzyka i nie pozwa-
lają takim osobom na branie udziału w czysto poznawczych badaniach 
klinicznych9. 

II – Ochrona osób niezdolnych do wyrażenia zgody 

Pierwsze regulacje międzynarodowe uznawały, że najlepszym sposo-
bem ochrony interesów osób niezdolnych do wyrażenia zgody jest wy-
kluczenie ich z udziału w jakichkolwiek eksperymentach medycznych 
(Kodeks Norymberski) bądź przynajmniej z tych, które nie dają szansy 
na dostarczenie im bezpośrednich korzyści terapeutycznych (Deklara-
cja Helsińska, wersje do rewizji z 2000 roku). To ostatnie rozwiązanie 
przyjęte zostało także przez polskiego ustawodawcę i podniesione do 
rangi zasady konstytucyjnej. 

(a) Regulacje polskie

Artykuł 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) stanowi, że „nikt nie 
może by poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez 
dobrowolnie wyrażonej zgody”. W doktrynie przyjmuje się, że przepis 
ten odnosi się wyłącznie do eksperymentów badawczych (tj. ekspe-
rymentów, które mają na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy 
medycznej i – w przeciwieństwie do eksperymentów leczniczych – nie 
dążą do osiągnięcia bezpośredniej korzyści zdrowotnej dla chorych 
uczestników) i wyłącza legalność prowadzenia takich eksperymentów 
na osobach niezdolnych do osobistego wyrażenia na nie zgody10. Inter-
pretacja ta jest zgodna z treścią uchwały Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 17 marca 1993 r. (W16/92, OTK 1993, nr 1, poz. 15), w której 

9 Wyjątek stanowi dokument ICH-GCP, który dopuszcza prowadzenie badań klinicznych na osobach nie-
zdolnych do wyrażenia zgody własnej, m.in. pod warunkiem, że nie narażają one tych podmiotów na ryzyko 
wyższe niż niskie (low risk). Zob. International Conference on Harmonization (ICH) Guidelines for Good Cli-
nical Practice (1996): Pkt. 4.8.18. Dostęp online: http://www.ich.org/cache/compo/276-254-1.html

10 Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolite Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., War-
szawa 2000, s. 58 za: L. Bosek [w:] M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii, Warszawa 
2011, s. 35.
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Trybunał orzekł, że „eksperyment biomedyczny na człowieku, niema-
jący charakteru leczniczego, dokonany bez osobiście wyrażonej zgody 
osoby poddanej temu eksperymentowi nie jest prawnie dopuszczalny”. 
Choć uchwała ta została sformułowana na podstawie art. 1 Konstytucji 
RP w brzmieniu nadanym jej nowelizacją z dnia 29 grudnia 1989 roku, 
zachowuje aktualność na gruncie obowiązującej Ustawy Zasadniczej. 
Jej podstawę stanowiła bowiem zasada demokratycznego państwa pra-
wa, którą wysławia dziś art. 2 Konstytucji RP, oraz uznanie dla warto-
ści ludzkiej godności – dobra chronionego w art. 30 Konstytucji RP. 
W uzasadnieniu uchwały Trybunał stwierdził wprost, że „dopuszczenie 
takiego eksperymentu naruszałoby zasadę państwa prawa poprzez po-
gwałcenie godności człowieka sprowadzonego w takim przypadku do 
roli obiektu doświadczalnego”. 

W literaturze podnosi się, że uchwała Trybunału powinna rzutować 
nie tylko na treść art. 39 Konstytucji RP, ale także na wykładnię prze-
pisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (tekst jedn. Dz.U. 2008, Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), doty-
czących zasad prowadzenia eksperymentów badawczych na osobach 
niezdolnych do osobistego wyrażenia zgody11. Przypomnijmy, że usta-
wa stanowi, że w eksperymentach badawczych nie mogą brać udziału 
dzieci poczęte, osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze służby zasadni-
czej oraz osoby pozbawione wolności (art. 26 ust. 3), a także osoby, 
które mają pełną zdolność do czynności prawnych, lecz nie są w sta-
nie z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swego uczestnictwa 
w eksperymencie (wniosek a contrario z art. 25 ust. 5). Jeśli chodzi 
o osoby małoletnie, stwierdza ona natomiast, że ich udział w ekspe-
rymencie badawczym jest dopuszczalny, jeżeli spodziewane korzyści 
mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego, ryzyko jest 
niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych 
rezultatów, a ponadto nie istnieje możliwość przeprowadzenia takie-
go eksperymentu o porównywalnej efektywności z udziałem osoby 
posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. (art. 25 ust. 3). 
Przepis ten jest powszechnie krytykowany w literaturze przedmiotu 

11 Ibidem. 
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jako mało jasny i wadliwe sformułowany12. Wymaga on bowiem, aby 
eksperyment badawczy przynosił bezpośrednią korzyść terapeutyczną 
dla małoletniego uczestnika, co godzi w podstawę rozróżnienia mię-
dzy eksperymentem leczniczymi a badawczym, na którym ufundowana 
jest ustawa, a także omówiona wyżej norma konstytucyjna. A ponad-
to, zawiera warunki dotyczące dopuszczalnego poziomu ryzyka, które 
nie niosą żadnej nowej normatywnej treści, albowiem stanowią powtó-
rzenie zapisu art. 21 ust. 3 określającego dopuszczalny poziom ryzyka 
każdego eksperymentu badawczego. Jeszcze ostrzej krytykowany jest 
przepis ustawy pozwalający na prowadzenie eksperymentów medycz-
nych – lege non distinguete leczniczych i badawczych – w przypadkach 
niecierpiących zwłoki i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, 
bez uzyskania zgody osoby im poddanej, jej przedstawiciela ustawo-
wego lub właściwego sądu opiekuńczego (art. 25 ust. 8). Uznaje się, że 
przepis ten, jako niezgody z art. 39 Konstytucji, może być co najwyżej 
ostrożnie stosowany w odniesieniu do eksperymentu leczniczego13. 

Podsumowując stwierdzić należy, że prawo polskie, co do zasady, 
wyłącza możliwość udziału osób niezdolnych do samodzielnego wy-
rażenia zgody w eksperymentach medycznych o charakterze stricte 
badawczym. Jest to zgodne z duchem pierwszych unormowań mię-
dzynarodowych powstałych w odpowiedzi na zbrodnicze eksperymen-
ty nazistowskich lekarzy oraz ujawnione po drugiej wojnie światowej 
przypadki nadużyć w badaniach z udziałem ludzi. 

(b) Regulacje międzynarodowe 

Całkowity zakaz prowadzenia nieterapeutycznych badań biome-
dycznych na jednostkach niezdolnych do wyrażenia zgody jest niewąt-
pliwe najskuteczniejszym sposobem ich ochrony przed potencjalnym 

12 Zob. np. M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998,s. 191–192; B. Iwańska, Warunki prawne 
dopuszczalności przeprowadzania eksperymentów medycznych, PIP 2000, z. 2, s. 74–75; K. Sakowski [w:] 
E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008,s. 413–414.

13 Zob. np. M. Safjan, Prawo i medycyna…, s. 196; B. Iwańska, Warunki prawne dopuszczalności prze-
prowadzania eksperymentów medycznych…, s. 79–80; P.S. Iwanowski, U. Olędzka, Eksperyment medyczny 
w stanach nagłych i w stanach zagrożenia życia, „Prawo i Medycyna” 2004, vol. 6, nr 16, s. 43–55; Różyńska 
J., Czarkowski M., Emergency Research without consent under Polish Law, „Science and Engineering Ethics” 
2007, vol. 13, s. 337–350; K. Sakowski [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Komentarz…, s. 415–416.
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wykorzystaniem w imię nauki. Wiąże się jednak z ryzykiem spowolnie-
nia, a nawet zablokowania rozwoju wiedzy i praktyki medycznej o fun-
damentalnym znaczeniu właśnie dla tych populacji pacjentów, a co za 
tym idzie, z ryzykiem pozbawienia ich dostępu do najbardziej skutecz-
nych i bezpiecznych metod profilaktycznych, diagnostycznych i lecz-
niczych. To zaś godzi w podstawowe zasady etyki medycznej i etyki 
badań naukowych, tj. wspominaną wyżej zasadę dobroczynienia, która 
obliguje lekarza do działania w najlepszym interesie pacjenta, w szcze-
gólności do poddawania go terapii, której efektywność i bezpieczeń-
stwo zostały naukowo przetestowane14, oraz w zasadę sprawiedliwości, 
która sprzeciwia się odmawianiu pacjentom prawa do pełnego korzy-
stania z możliwości i zdobyczy nowoczesnej medycyny, tylko dlatego, 
że z powodu braku pełnej zdolności do czynności prawnych, wieku, 
stanu zdrowia intelektualnego lub fizycznego nie są zdolni samodziel-
nie o sobie decydować. 

Zdecydowana większość współczesnych regulacji etycznych i praw-
nych dotyczących badań biomedycznych dostrzega te problemy i stara 
się chronić jednostki niezdolne do wyrażenia zgody w sposób, który 
nie blokuje realizacji cennych badań z ich udziałem. Istnieje coraz po-
wszechniejsza zgoda co do tego, że podmioty te powinny – na zasadzie 
wyjątku – móc brać udział w nieterapeutycznych badaniach biome-
dycznych, o ile badania te są zaprojektowane i prowadzone zgodnie 
z zasadami dotyczącymi realizacji wszelkich badań z udziałem ludzi, 
a ponadto spełniają określone dodatkowe warunki ochronne. Paragraf 
27 i 28 Deklaracji Helsińskiej (wersja z 2008 roku)15 wyraża te ostat-
nie w następujący sposób: „W przypadku potencjalnego uczestnika 
badania, który nie ma zdolności do samodzielnego wyrażenia zgody 
(incompetent), lekarz musi uzyskać świadomą zgodę od jego przedsta-
wiciela ustawowego. Takich osób nie wolno włączać do badania, które 
nie daje szansy przysporzenia im korzyści, chyba że badanie to ma na 

14 Szacuje się, że ponad połowa leków stosowanych w opiece pediatrycznej nigdy nie zostało przeba-
danych na dzieciach. Zob. R. Roberts, W. Rodriquez, D. Murphy, T. Crescenzi, Pediatric Drug Labeling: Im-
proving the Safety and Efficacy of Pediatric Therapies, JAMA 2003, nr 290, s. 905–11; P.H.Y Caldwell, S.B. 
Murphy, P.H. Butow, J.C. Craig, Clinical Trials in Children, „Lancet” 2004, nr 364, s. 803–11.

15 World Medical Association (WMA), Declaration of Helsinki, Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects, Helsinki 1964 – Seul 2008. Dostęp online: http://www.wma.net/en/30publications/
10policies/b3/
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celu poprawę zdrowia populacji reprezentowanej przez potencjalne-
go uczestnika, nie może być przeprowadzone na osobach zdolnych do 
udzielenia zgody, a udział w nim wiąże się tylko z minimalnym ryzy-
kiem i minimalnym obciążeniem”. „Jeśli potencjalny uczestnik, który 
nie ma zdolności do samodzielnego wyrażenia zgody, jest w stanie wy-
razić przyzwolenie na swój udział w badaniu, lekarz, oprócz zgody jego 
przedstawiciela ustawowego, musi także uzyskać jego przyzwolenie. 
Sprzeciw potencjalnego uczestnika powinien być szanowany.” 

Podobne wymagania sformułowane są w innych dokumentach 
międzynarodowych o charakterze niewiążącym, w szczególności 
w Międzynarodowych Wytycznych Etycznych dotyczących Badań 
Biomedycz nych z Udziałem Ludzi opracowanych przez Radę Między-
narodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS) w 2002 roku 
(wytyczna 13,14,15 i 9)16 oraz w Powszechnej Deklaracji o Bioetyce 
i Prawach Człowieka UNESCO z 2005 roku (art. 7)17, a także w doku-
mentach prawnie wiążących, z których na szczególną uwagę zasługu-
ją: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludz kiej 
wobec Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o Pra wach Czło-
wieka i Biomedycynie przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Euro-
py w 1996 roku i otwarta do podpisu w Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 
roku (art. 17)18; oraz Protokół Dodatkowy do Konwencji o Prawach 
Człowieka i Biomedycynie dotyczący Badań Biomedycznych przyjęty 
w Strasburgu w 2005 roku (art. 15–17, 19)19. Wszystkie wymienione 
regulacje dopuszczają możliwość prowadzenia nieterapeutycznych ba-
dań na osobach niezdolnych do wyrażenia zgody, o ile udział w nich nie 
wiąże się z ryzykiem przekraczającym określony minimalny poziom 
(i spełnione są pozostałe warunki). Próg minimalnego ryzyka stanowi 

16 Council for Interna tional Organizations of Medical Sciences (CIOMS), International Ethical Guideli-
nes for Biomedical Research Involving Human Subjects, Geneva 2002. Dostęp online: http://www.cioms.ch/fra-
me_guidelines_nov_2002.htm.

17 UNESCO, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005. Dostęp online: http://portal.
unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

18 Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 
with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, Oviedo 
1997. Dostęp online: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm 

19 Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, con-
cerning Biomedical Research, Strasbourg 2005. Dostęp online: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/
html/195.htm
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dziś międzynarodowy standard etyczny realizacji tego typu badań20. Jak 
jednak pokażą dalsze analizy, istnieje ogromna różnorodność w sposo-
bie jego formułowania i interpretowania, która rzuca cień na jego fak-
tyczną moralną i społeczną użyteczność. 

III – Standard minimalnego ryzyka 

W dokumentach regulacyjnych i literaturze bioetycznej można spot-
kać bardzo różne ujęcia standardu minimalnego ryzyka. Do najczęś-
ciej dyskutowanych bez wątpienia należy tzw. standard ryzyka życia 
codziennego (the risks of daily life standard) przyjęty przez federal-
ne regulacje amerykańskie dotyczące ochrony uczestników badań na-
ukowych (45 CFR § 46)21. Zgodnie z definicją legalną zawartą w § 
46.102i tych regulacji, minimalne ryzyko oznacza (w szczególności), 
że „prawdopodobieństwo i wielkość szkody lub niewygody, jaka może 
się wiązać z udziałem w badaniu, nie są większe same w sobie od tych, 
jakie zazwyczaj spotyka się w życiu codziennym”. Definicja ta jest od 
dwudziestu lat niemal powszechnie krytykowana w amerykańskiej lite-
raturze etycznej, medycznej i prawniczej22. Ponieważ argumenty prze-
ciwników i zwolenników są dziś dobrze znane, a standard ten nie jest 
wpisany w żaden międzynarodowy dokument regulujący zasady prowa-
dzenia badań na ludziach, nie będzie on przedmiotem moich dalszych 
analiz. Poza zakresem rozważań pozostawię także liczne teoretyczne 
propozycje jego zredefiniowania, na przykład w kategoriach ryzyka 
związanego z udziałem w działalności charytatywnej (the  charitable 

20 L.M. Kopelman, Minimal Risk as an International Ethical Standard in Research, „Journal of Medicine 
and Philosophy” 2004, vol. 29, s. 351–378.

21 Department of Health and Human Services, U.S. Code of Federal Regulations, 45 CFR 46: Protection 
of Human Subjects, revised in 2005. Dostęp online: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/45cfr46.html 

22 Bliżej zob. np. B. Freedman, A. Fuks, Ch. Weijer, In Loco Parentis Minimal Risk as an Ethical Thres-
hold for Research Upon Children, „The Hastings Center Report” 1993, vol. 23, nr 2, s. 13–19; L. M. Kopelman, 
Children as Research Subjects: a Dilemma, „Journal of Medicine and Philosophy” 2000, vol. 25, nr 6, s. 745–
764; L. M. Kopelman, Moral Problems in Assessing Research Risks, „IRB: Ethics and Human Research” 2000, 
vol. 22, s. 3–6; D. Barnbaum, ,Making More Sense of ‘Minimal Risk’, „IRB: Ethics and Human Research” 2002, 
vol. 24, nr 3, s. 10–13; D.B. Resnik, Eliminating the Daily Life Risk Standard from the Definition of Minimal 
Risk, „Journal of Medical Ethics” 2005, vol. 32, s. 35–38. 
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participation standard)23, najlepszego interesu osoby badanej (the best 
interest starndard)24 bądź poprzez odwołanie do wzoru odpowiedzialne-
go lub troskliwego opiekuna (responsible, scrupulous parent)25. Skupię 
się natomiast na omówieniu trzech standardów minimalnego ryzyka, 
które używane są w najważniejszych dokumentach rekomendacyjnych 
i prawnych o zasięgu międzynarodowym, i które – za Davidem Wen-
dlerem – określać będę mianem podejścia procesualnego (the process 
approach), standardu „braku znacznej szkody” (the „no seriuos harm” 
standard) oraz standardu ryzyka rutynowanych testów (the routine exa-
mination standard)26.

(a) Podejście procesualne 

Niektóre międzynarodowe dokumenty regulacyjne posługujące się 
kategorią minimalnego ryzyka nie podają definicji ani żadnych wska-
zówek jak próg ten interpretować, pozostawiając to podmiotom zaan-
gażowanym w działalność badawczą, w szczególności członkom nie-
zależnych komisji bioetycznych, których zadaniem jest dokonywanie 
wszechstronnej oceny każdego projektu badawczego pod kątem jego 
etycznej dopuszczalności. Taką strategię przyjmuje cytowana wyżej 
Deklaracja Helsińska, a także Uniwersalna Deklaracja o Bioetyce i Pra-
wach Człowieka. 

Zaletą tego podejścia jest niewątpliwe jego elastyczność i wrażli-
wość na partykularny kontekst przedmiotowy i podmiotowy projektu 
badawczego. To, czy uznane zostanie, że udział w danym projekcie 
wiąże się dla określonej grupy podmiotów z ryzykiem większym niż 
minimalne, zależy od tego, jak próg ten zostanie zdefiniowany w proce-
sie oceny różnych aspektów tego konkretnego projektu. Rozwiązanie to 

23 Zob. D. Wendler, Protecting Subjects Who Cannot Give Consent: Toward a Better Standard for ‘Mini-
mal Risk’, „The Hastings Center Report” 2005, vol. 35, nr 5, s. 40–42; D. Wendler, L. Glantz, A Standard for As-
sessing the Risks of Pediatric Research: Pro and Con, „Journal of Pediatrics” 2007, vol. 150, nr 6, s. 580–582.

24 Zob. L. M. Kopelman, The Best Interest Standard as Threshold, Ideal, and Statement of Reasonable-
ness, “The Journal of Medicine and Philosophy” 1997, vol. 22, s. 271–289. 

25 Zob. T.F. Akerman, Moral Duties of Parents and Nontherapeutic Clinical Research Procedures Invol-
ving Children, „Bioethics Quarterly” 1980, vol. 2, nr 2, s. 94–111; L.F. Ross, Do Healthy Children Deserve 
Greater Protection in Medical Research?, „Journal of Pediatrics” 2003, vol. 142, s. 108–112.

26 D. Wendler, Protecting Subjects Who Cannot Give Consent…, s. 38–40.
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trudno jednak uznać ze optymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
uczestników nieterapeutycznych badań biomedycznych rekrutujących 
się z populacji podatnych na pokrzywdzenia oraz z perspektywy inte-
resów badaczy i nauki. Wyniki badań empirycznych pokazują bowiem, 
że członkowie komisji bioetycznych różnie ocenią wielkość ryzyka 
związanego z tym samym badaniem (nawet, gdy dysponują jakimś 
standardem oceny), a ich opinie na ten temat w przeważającej mierze 
oparte są na intuicjach, uprzedzeniach i innych pozamerytorycznych 
czynnikach27. Brak jednej, systematycznej i empirycznie ugruntowa-
nej procedury analizowania ryzyka rodzi więc realne niebezpieczeń-
stwo udzielania przez komisje pozwoleń na prowadzenie badań, któ-
re narażają uczestników na obiektywnie nadmierne ryzyko, ale także 
nieuzasadnionego blokowania przez nie wartościowych projektów ba-
dawczych. Rodzi także obawę, że działalność komisji w zakresie oceny 
nieterapeutycznych badań biomedycznych na osobach niezdolnych do 
wyrażenia zgody będzie nieustandaryzowana, a co za tym idzie, pozba-
wiona waloru stabilności i przewidywalności. 

Problemy standardu procesualnego dobitnie ujawniło badanie ankie-
towe przeprowadzone w Niemczech w 2002 roku, tj. w okresie, gdy 
ustawodawstwo niemieckie nie zawierało jednoznacznych wytycznych 
dotyczących dopuszczalnego poziomu ryzyka badań nieterapeutycz-
nych prowadzonych na osobach niezdolnych do wyrażenia zgody28. 
W badaniu tym wzięło udział 29 doświadczonych przewodniczących 
lokalnych komisji bioetycznych. Ich zadaniem było wydanie opinii na 
temat dopuszczalności realizacji pięciu projektów nieterapeutycznych 
badań biomedycznych z udziałem dzieci. Badania wiązały się z różnym 
ryzykiem: od bardzo małego (1) wykorzystanie w celach badawczych 
5 ml krwi pobranych pierwotnie dla celów leczniczych; (2) poddanie 
zdrowych dzieci różnym nieinwazyjnym testom diagnostycznym: ba-
daniu neurologicznemu, EEG, badaniu słuchu, badaniu ankietowemu), 
do znacznego, a nawet bardzo poważnego (3) wykonanie dodatkowej 

27 Zob. np. S. Shah, A. Whittle, B. Wilfond, G. Gensler, D. Wendler, How do Institutional Review Bo-
ards Apply the Federal Risk and Benefit Standards for Pediatric Research? „JAMA” 2004, vol. 291, nr 4, 
s. 476–482. 

28 C. Lenk, K. Radenbach, M. Dahl, C. Wiesemann, Non-therapeutic Research with Minors: How do 
Chairpersons of German Research Ethics Committees Decide?, „Journal of Medical Ethics” 2004, vol. 30, 
s. 85–87.
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biopsji mięśnia sercowego w trakcie leczniczej operacji kardiologicz-
nej; (4) wykonanie w celach badawczych 4 dodatkowych biopsji szpiku 
u 6–11-letnich pacjentów chorych na ostrą białaczkę i leczonych che-
mioterapią; (5) podawanie przydzielonym do grupy kontrolnej 2–5-let-
nim dzieciom z wrodzoną wadą serca i podwyższonym ryzykiem zapa-
lenia mięśnia sercowego placebo w postaci domięśniowych zastrzyków 
z roztworu chlorku sodu, zamiast aktywnej immunoglobuliny poten-
cjalnie przeciwdziałającej zapaleniu mięśnia sercowego. Badani prze-
wodniczący niemal jednomyślnie zaakceptowali dwa projekty wiążące 
się z nieznacznym ryzykiem dla małoletnich probantów. Niepokojące 
rozbieżności między ich opiniami pojawiły się natomiast w odniesie-
niu do bardziej ryzykowanych badań. I tak, trzeci ze wspominanych 
projektów zgromadził niemal taką samą liczbę głosów za, jak i prze-
ciw dopuszczalności jego wdrożenia. Projekt czwartego badania bez-
względnie odrzuciło 17 badanych (58,6%), ale aż 6 (20,7%) nie miało 
wobec niego żadnych zastrzeżeń, a kolejnych 6 (20,7%) było skłonnych 
wyrazić pozwolenie na jego przeprowadzenia pod warunkiem wpro-
wadzenia pewnych zmian. Natomiast w przypadku piątego projektu, 
bezwzględny sprzeciw wyraziło tylko 12 przewodniczących (41,4%), 
a bezwzględną bądź warunkową aprobatę po 7 badanych (24,1%). 

Autorzy badania nie kryli zaskoczenia i przerażenia uzyskanymi re-
zultatami. W konkluzji prezentowanej publikacji wezwali ustawodawcę 
do jak najszybszego uchwalenia szczegółowych regulacji dotyczących 
badań nieterapeutycznych na osobach niemających zdolności do osobi-
stego udzielenia zgody. Wyrazili także opinię, że do czasu pojawienia się 
tych regulacji, dobrym sposobem zagwarantowania przestrzegania przy-
najmniej minimalnych standardów etycznych w badaniach tego rodzaju, 
będzie ratyfikowanie przez Niemcy Europejskiej Konwencji o Prawach 
Człowieka i Biomedycynie. Czy jednak faktycznie Konwencja ta operuje 
mniej problematycznym standardem minimalnego ryzyka? 

(b) Standard „braku znacznej szkody”

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludz kiej 
wobec Zastosowań Biologii i Medycyny posługuje się pojęciem mini-
malnego ryzyka oraz minimalnego obciążenia, nie wyjaśniając znacze-
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nia tych wyrażeń (art. 17). Definicję minimalnego ryzyka i obciążenia 
wprowadza dopiero Protokół Dodatkowy do Konwencji o Prawach 
Człowieka i Biomedycynie dotyczący Badań Biomedycznych i jest ona 
zgodna z tym, co Wendler nazywa „standardem braku znacznej szkody”. 
Artykuł 17 ust.1 Protokołu stanowi, że „badanie biomedyczne stwarza 
minimalne ryzyko, jeżeli – biorąc pod uwagę naturę i skalę interwencji 
– można oczekiwać, że w najgorszym wypadku będzie ono miało nie-
znaczny i przejściowy negatywny wpływ na zdrowie osoby biorącej 
w nim udział”. Ustęp drugi, zdanie 1 tego artykułu stwierdza natomiast, 
że „badanie wiąże się z minimalnym obciążeniem, jeżeli należy ocze-
kiwać, że niewygoda będzie, co najwyżej, przejściowa i nieznaczna dla 
osoby biorącej w nim udział”. 

Nie trudno zauważyć, że wysłowiony w tym przepisie próg dopusz-
czalnego minimalnego ryzyka i minimalnego obciążenia jest bardzo 
ochronny dla uczestników nieterapeutycznych badań biomedycznych. 
Zdaniem wielu, nawet zbyt ochronny29. Interpretowany literalnie pro-
wadzi bowiem do uznania, że niedopuszczalne jest prowadzenie nie-
mal wszelkich badań naukowych na osobach niezdolnych do wyraże-
nia zgody. Jeśli przyjmiemy, że ryzyko jest funkcją dwóch zmiennych, 
a mianowicie wielkości prawdopodobieństwa zajścia jakiegoś zdarzenia 
(np. szkody na zdrowiu) oraz wagi tego zdarzenia (np. wielkości danej 
szkody)30, to z definicji zawartej w artykule 17 wynika, że badanie bio-
medyczne stwarza ryzyko minimalne tylko wówczas, gdy udział w nim 
wiąże się z: (i) zerowym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń 
skutkujących powstaniem choćby najmniejszego uszczerbku w dobrach 
uczestnika innych niż jego zdrowie, np. prywatności, dobrym imieniu, 
dobrach majątkowych; (ii) zerowym prawdopodobieństwem wystąpie-
nia zdarzeń mających trwały i choćby nieznaczny negatywny wpływ 
na zdrowie uczestnika oraz (iii) zerowym prawdopodobieństwem wy-
stąpienia zdarzeń, których negatywny wpływ na zdrowie uczestnika 
będzie przejściowy, ale większy od nieznacznego. Jak jednak pokazu-
je doświadczenie, niemal każda interwencja medyczna niesie ze sobą 
choćby minimalne prawdopodobieństwo wywołania poważniejszych 

29 Tak np. D. Wendler, Protecting Subjects Who Cannot Give Consent…, s. 39.
30 R.J. Levine, Ethics and Regulation of Clinical Research, 2nd Ed., Baltimore-Munich 1986, s. 37.
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niż nieznaczne konsekwencji dla dóbr osoby jej poddanej, w tym dla 
jej zdrowia. Nawet rutynowa procedura pobrania krwi nie jest wolna 
od takiego niebezpieczeństwa. Jak każdy zabieg, w którym dochodzi 
do przerwania ciągłości skóry, iniekcja wiąże się z ryzykiem zakażania 
osoby kłutej różnymi chorobami, w tym wirusowym zapaleniem wą-
troby typu B i HIV/AIDS. Co więcej, nawet najbardziej statystycznie 
bezpieczna procedura medyczna może okazać się ryzykowna dla pew-
nej kategorii osób, których organizm, z jakiegoś powodu, reaguje na nią 
odmiennie od organizmu przeciętnego człowieka. 

Literalna wykładnia artykułu 17 radykalnie ogranicza zatem moż-
liwość realizowania działalności badawczej z udziałem osób niezdol-
nych do wyrażenia zgody, a co za tym idzie, wbrew zasadom dobro-
czynienia i sprawiedliwości, istotnie ogranicza możliwość korzystania 
przez te populacje z postępów współczesnej medycyny. Wydaje się, że 
nie było to zamiarem twórców Protokołu Dodatkowego. Raport Wyjaś-
niający do Protokołu31 wymienia przykłady interwencji badawczych, 
które zdaniem autorów spełniają standard minimalnego ryzyka i mini-
malnego obciążenia. Należą do nich: bezinwazyjne pobranie płynów 
ustrojowych, np. pobranie próbek śliny, moczu lub wymazu z policzka; 
pobranie dodatkowych próbek tkanek w trakcie medycznie uzasadnio-
nego pobierania takich tkanek, np. podczas operacji; pobranie próbek 
krwi z żył obwodowych oraz próbek krwi kapilarnej; niewielkie roz-
szerzenie nieinwazyjnych procedur diagnostycznych z użyciem sprzętu 
technicznego, takich jak badania ultrasonograficzne, EKG spoczynko-
we, wykonanie jednego dodatkowego zdjęcia rentgenowskiego, jednej 
tomografii komputerowej lub jednego badania z użyciem rezonansu 
magnetycznego bez kontrastu (pkt 100). Część z tych procedur niewąt-
pliwie stwarza co najmniej minimalne prawdopodobieństwo wystąpie-
nia zdarzeń niepożądanych o większym niż nieznaczny, negatywnym 
wpływie na zdrowie osoby im poddawanej. Autorzy Raportu wydają 
się być tego świadomi i dlatego też podkreślają, że oceny, czy dana pro-
cedura badawcza nie przekracza progu minimalnego ryzyka (lub mi-
nimalnego obciążenia), zawsze należy dokonywać z uwzględnieniem 

31 Council of Europe, Explanatory Report: Additional Protocol to the Convention on Human Rights and 
Biomedicine, concerning Biomedical Research. Dostęp online: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/
Html/195.htm
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sytuacji konkretnego uczestnika oraz z uwzględnieniem aktualnego 
stanu wiedzy i praktyki medycznej, w szczególności dostępności mniej 
ryzowanych metod badawczych. I przyznają, że dla niektórych osób 
nawet pobranie jednej próbki krwi może być interwencją wiążącą się 
z ryzykiem wyższym niż minimalne (pkt 96). 

(c) Standard ryzyka rutynowych testów

Międzynarodowe Wytyczne Etyczne dotyczące Badań Biomedycz-
nych z udziałem Ludzi CIOMS wprowadzają następujące ograniczenie 
poziomu ryzyka w badaniach na jednostkach niezdolnych do udzielenia 
świadomej zgody: „Jeśli istnieje etyczne i naukowe usprawiedliwienie 
dla prowadzenia badań na jednostkach niezdolnych do samodzielnego 
wyrażenia świadomej zgody, ryzyko związane z interwencjami niepo-
siadającymi potencjału dostarczenia bezpośredniej korzyści dla uczest-
ników nie może być bardziej prawdopodobne i większe od ryzyka zwią-
zanego z rutynowymi testami medycznymi i psychologicznymi takich 
osób. Nieznaczny lub niewielki wzrost ryzyka powyżej tego poziomu 
może być dopuszczony, jeżeli istnieją przeważające racje naukowe lub 
medyczne uzasadniające taki wzrost i komisja bioetyczna uznała go za 
dopuszczalny” (wytyczna 9). 

Choć ani w treści ani komentarzu do tej wytycznej nie pojawia się 
pojęcie minimalnego ryzyka, powszechnie uznaje się, że standard ry-
zyka rutynowych testów medycznych i psychologicznych jest jednym 
ze sposobów konceptualizacji tego pojęcia. Dzieje się tak zapewne 
z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że standard ten jest wpisany 
do wspominanych wyżej amerykańskich regulacji federalnych, jako al-
ternatywa do standardu ryzyka dnia codziennego. Pełna treść § 46.102i 
brzmi: „ryzyko minimalne oznacza, że prawdopodobieństwo i wielkość 
szkody lub niewygody, jaka może się wiązać z udziałem w badaniu, nie 
są większe same w sobie od tych, jakie zazwyczaj spotyka się w życiu 
codziennym lub w trakcie wykonywania rutynowych badań lub testów 
fizycznych i psychologicznych”. Po drugie, za uznaniem, iż wytyczna 
9 zd. 1 wysławia standard minimalnego ryzyka, przemawia fragment 
z komentarza do wytycznej 4 (dotyczący dokumentacji zgody), w któ-
rym wyrażenie „minimalne ryzyko” zostało zdefiniowane właśnie jako 
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„ryzyko, które nie jest bardziej prawdopodobne ani większe od ryzyka 
związanego z rutynowymi testami medycznymi i psychologicznymi”. 
Warto jednak zauważyć, że ta definicja jest nieco odmienna od zawar-
tej w wytycznej 9 zd.1. Brakuje w niej bowiem wskazania, że tym, co 
stanowi miarę dopuszczalnego ryzyka, jest poziom ryzyka związanego 
z rutynowymi testami medycznymi i psychologicznymi „takich osób”. 

Fakt, że wytyczna 9 zawiera takie odniesienie daje podstawy, aby są-
dzić, że CIOMS przyjmuje tzw. relatywną (subiektywną) interpretację 
standardu ryzyka rutynowych testów32. Interpretacja ta zakłada, że nie 
istnieje jeden, obiektywy próg minimalnego ryzyka, wspólny dla wszyst-
kich badań nieterapeutycznych z udziałem osób niezdolnych do wyrażenia 
zgody, ale że próg ten jest zmienny i zależny od poziomu ryzyka testów, 
którym rutynowo poddaje się uczestników lub osoby, będące w takiej sa-
mej sytuacji zdrowotnej i społecznej, jak uczestnicy ocenianego projektu 
badawczego. Dla przykładu, jeśli uczestnikami jakiegoś badania mają 
być jednostki, które rutynowo poddawane są ryzykownym procedurom 
diagnostycznym, analogiczna inwazyjna procedura badawcza, niosąca 
równie wysokie ryzyko, może być uznana względem nich dla procedu-
rę obarczoną tylko minimalnych ryzykiem. Taka interpretacja standardu 
minimalnego ryzyka jest jednak trudna do zaakceptowania. Pozwala bo-
wiem na narażanie niektórych osób na większe niebezpieczeństwo tylko 
dlatego, że (w celu osiągnięcia konkretnych benefitów terapeutycznych) 
są one już poddawane bardziej ryzykownym procedurom medycznym. 
To zaś godzi w zasadę sprawiedliwości i zasadę dobroczynienia. Sprzeci-
wia się także ochronnej naturze standardu minimalnego ryzyka. Nic więc 
dziwnego, że większość współczesnych bioetyków postuluje jej odrzuce-
nie i przyjęcie interpretacji obiektywnej33. 

Zgodnie z interpretacją obiektywną prowadzenie nieterapeutycznych 
interwencji badawczych na osobach niezdolnych do wyrażenia zgody 
jest dopuszczalne wtedy, gdy ryzyko związane z tymi interwencjami 
nie jest bardziej prawdopodobne i większe od ryzyka związanego z te-
stami medycznymi i psychologicznymi, jakimi rutynowo poddawany 

32 Zob. L. M. Kopelman, Moral Problems in Assessing Research Risks…, s. 3–6. 
33 Tak np. L.M. Kopelman, Minimal Risk as an International Ethical Standard in Research, s. 362–363; 

366–367; D. Wendler, Protecting Subjects Who Cannot Give Consent…, s. 38; D,B, Resnik, Eliminating the 
Daily Life Risk Standard from the Definition of Minimal Risk…, s. 36–37
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jest każdy z nas. W praktyce oznacza to, że istnieje jeden powszechnie 
obowiązujący próg dopuszczalnego ryzyka, równy ryzyku związanemu 
z rutynowymi testami, jakie przechodzi każda normalna i zdrowa oso-
ba, w szczególności takimi, jak pomiar wzrostu, wagi, temperatury, słu-
chu, badanie gardła, wzroku i słuchu, badanie moczu, krwi. Ponieważ 
badania te wiążą się co najwyżej z minimalnym prawdopodobieństwem 
wywołania znacznych szkód w dobrach prawnie chronionych pacjen-
ta, obiektywnie zinterpretowany standard ryzyka rutynowych testów 
zapewnia dobrą ochronę uczestnikom nieterapeutycznych badań bio-
medycznych. Nie musi przy tym radykalnie blokować możliwości pro-
wadzenia wartościowych badań z ich udziałem, a co za tym idzie, moż-
liwości rozwoju wiedzy i techniki medycznej. W literaturze pojawiły 
się sugestie, aby w celu ułatwienia członkom komisji bioetycznych sto-
sowanie tego standardu tworzyć listy badań i testów diagnostycznych 
rutynowo stosowanych u osób zdrowych, które byłyby periodycznie 
aktualizowane i uzupełniane o nowo dostępne procedury34. 

Na koniec warto zauważyć, że w przeciwieństwie do poprzednio 
omawianych dokumentów regulacyjnych, Wytyczne CIOMS przewi-
dują w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość nieznacz-
nego wykroczenia poza próg minimalnego ryzyka wyznaczony przez 
standard rutynowych testów. Opisując tę możliwość Wytyczne ponow-
nie przyjmują interpretacją relatywną. W komentarzu do wytycznej 9 
czytamy, że przykładem takiego nieznacznego i niewielkiego wzrostu 
ryzyka może być „dodatkowa punkcja lędźwiowa albo pobranie szpiku 
kostnego przeprowadzone na dzieciach cierpiących na schorzenia, przy 
których wykonywanie tego typu badania jest wskazane w normalnej 
praktyce medycznej”. 

IV – Refleksje końcowe 

Nieterapeutyczne badania biomedyczne z udziałem osób niezdol-
nych do samodzielnego wyrażenie zgody są przedsięwzięciem zdefi-
niowanym przez konflikt między dobrem indywidualnego uczestnika 

34 D.B. Resnik, Eliminating the Daily Life Risk Standard from the Definition of Minimal Risk…, s. 38.
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a wartością, jaką stanowi rozwój wiedzy i praktyki medycznej. Tragicz-
ne doświadczenie drugiej wojny światowej sprawiły, że przekonanie 
o prymacie istoty ludzkiej nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub 
nauki, stało się etycznym pryncypium współczesności. Bezpreceden-
sowy postęp biologii i medycyny, jaki dokonał się na przestrzeni ostat-
niego półwiecza, rozbudził jednak nadzieje na lepsze jutro, również dla 
tych, którzy z różnych powodów nie mogą dziś decydować o samych 
sobie. Przedstawione w tej pracy dyskusje wokół standardu minimalne-
go ryzyka są przykładem na to, jak trudno jest znaleźć właściwą miarę 
między obowiązkiem ochrony osób niezdolnych do wyrażenia zgody 
a imperatywem moralnym poszerzania arsenału skutecznych i bez-
piecznych metod profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych dla 
dobra przyszłych pacjentów.

Przeanalizowałam trzy sposoby definiowania progu minimalnego 
ryzyka – podejście procesualne, standard „braku znacznej szkody” oraz 
standard ryzyka rutynowych testów – występujące w najważniejszych 
dokumentach międzynarodowych regulujących zasady prowadzenia 
badań biomedycznych z udziałem ludzi. Żaden z nich nie wytrzymał 
krytyki. Najbardziej obiecującym okazał się standard ryzyka rutyno-
wych testów interpretowany w duchu obiektywnym. Kwestia jego mo-
ralnej i praktycznej użyteczności wymaga jednak dalszych analiz teo-
retycznych i badań empirycznych.
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Nowa dyrektywa o doświadczeniach na zwierzętach – 
wątpliwości, wyzwania i szanse 

Przepisy regulujące zasady przeprowadzania doświadczeń na zwie-
rzętach dotyczą jednego z fundamentalnych problemów etycznych 
traktowania zwierząt przez człowieka oraz respektowania moralnych 
konsekwencji ich wrażliwości na ból, strach i cierpienie związane z wy-
rwaniem z naturalnych warunków bytowania. Z drugiej strony – mają 
także bezpośredni wpływ na postęp wiedzy niezbędny do skutecznego 
zwalczania chorób i zapewnienia dobrostanu zarówno człowieka, jak 
i samych zwierząt. Trudno zatem dziwić się, że nowa dyrektywa, mają-
ca zastąpić jej pochodzącą jeszcze z 1986 r. poprzedniczkę, rodziła się 
w bólach i wieloletnich żmudnych negocjacjach z udziałem środowisk 
naukowych oraz organizacji prozwierzęcych. Jej uchwalenie było nie-
zbędne z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, upływ ponad 
20 lat i dokonany w tym czasie postęp wiedzy oraz oczekiwań moral-
nych względem sposobu traktowania zwierząt w laboratoriach czynił 
rudymentarne rozwiązania przyjęte w poprzedniej dyrektywie anachro-
nicznymi. Po drugie, w ciągu ostatnich 20 lat poszanowanie dobrostanu 
zwierząt stało się jedną z wartości realizowanych przez Unię Europej-
ską wprost uznanych w jej prawie traktatowym – najpierw w Protokole 
dodatkowym nr 33 do Traktatu Amsterdamskiego, a następnie – w wy-
niku wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego – w zmienionym brzmie-
niu art. 13 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej1. Po wielu 

1 Art. 13 TFUE w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony brzmi: „Przy formułowaniu i wykonywa-
niu polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii oraz jej polityk dotyczących rynku wewnętrznego, badań 
i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej, Unia i Państwa Członkowskie w pełni uwzględnia-
ją wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania, przy równoczesnym 
przestrzeganiu przepisów prawnych i administracyjnych oraz zwyczajów Państw Członkowskich związanych 
w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym” [podkr-T.P.]
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latach starań, prac studyjnych i dyskusji, we wrześniu 2010 r. ostatecz-
ny tekst nowej dyrektywy został przyjęty zarówno przez Parlament Eu-
ropejski, jak i Radę, a w październiku 2010 r. został ogłoszony i wszedł 
w życie2. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas na imple-
mentowanie przepisów do września 2012 r. Paradoksalnie, stosunkowo 
wysoki poziom ochrony zwierząt w obowiązującej w Polsce od 2005 r. 
ustawy o doświadczeniach na zwierzętach może to zadanie dodatkowo 
utrudnić. Nie w każdym wypadku dyrektywa zawiera bowiem regula-
cje stanowiące wyraźną zmianę na lepsze względem aktualnych przepi-
sów prawa polskiego, częstokroć przewidywane są zmiany, które mogą 
okazać się jedynie kosztowną „zmianą dla zmiany”, a pod pewnymi 
względami wręcz krokiem wstecz. Jednakże, w zasadniczych sprawach 
dyrektywa podnosi standardy ochrony zwierząt używanych dla celów 
naukowych zarówno w państwach Unii o słabiej rozwiniętym systemie 
nadzoru etycznego nad tą dziedziną, jak i w państwach – takich jak Pol-
ska – w których większość wymaganych dyrektywą rozwiązań w lep-
szy czy gorszy sposób już funkcjonuje w prawodawstwie krajowym. 

Zasadniczo, dyrektywa zmierza do ujednolicenia standardów ochro-
ny zwierząt we wszystkich krajach unijnych. W odróżnieniu od dotych-
czas obowiązującej zasady wyznaczenia jedynie minimalnych standar-
dów traktowania zwierząt z dopuszczalnością dalej idącej ich ochrony 
przez prawodawstwa krajowe, art. 2 DDZ niezmiernie ogranicza moż-
liwość odstępstw od zasad przewidzianych w dyrektywie w prawie po-
szczególnych państw członkowskich. Zawiera on bowiem możliwość 
tylko wyjątkowego zachowania przez poszczególne państwa człon-
kowskie przepisów służących szerszej ochronie zwierząt niż zawarte 
w dyrektywie, pod warunkiem, że obowiązywały one w dniu 9 listo-
pada 2010 r. Dyrektywa zdaje się zatem wprowadzać swego rodzaju 
klauzulę standstill, umożliwiającą zamrożenie istniejących odstępstw 
od wspólnie przyjętych zasad, jednakże zakazującą wprowadzania no-
wych. Biorąc pod uwagę, że aktualna zmiana dyrektywy została nieja-
ko wymuszona ewolucją rozwiązań prawnych w niektórych państwach, 
może to oznaczać de facto wstrzymanie rozwoju prawa obejmującego 
doświadczenia na zwierzętach także w krajach, w których (jak w Pol-

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (L 276/33 z 20 października 2010 r.), dalej „DDZ”.
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sce) postulaty środowisk prozwierzęcych znajdują względną przychyl-
ność opinii publicznej i prawodawców3. Przepisy końcowe DDZ zawie-
rają natomiast upoważnienie dla Komisji do rewizji szeregu rozwiązań 
dyrektywy ze względu na możliwy dalszy postęp wiedzy i etycznych 
oczekiwań opinii publicznej krajów Unii. 

Jednakże, zasadnicze zrównanie standardów ochrony zwierząt 
w całej Unii Europejskiej i przeniesienie kompetencji do ich podno-
szenia z prawodawcy krajowego na poziom Unii (skądinąd dyskusyjny 
w świetle zasady pomocniczości) czyni tym istotniejsze pytanie o re-
lację tego rodzaju wspólnie przyjmowanych standardów do poziomu 
ochrony zwierząt zapewnianej w dotychczas obowiązującym w naszym 
kraju ustawodawstwie. Z uwagi na obszerny i kompleksowy charakter 
dyrektywy możliwe jest tu jedynie zwrócenie uwagi na kilka szczegól-
nie istotnych unormowań.4 

Przede wszystkim dyrektywa bardzo wyraźnie wskazuje, że zasa-
dą obowiązującą przy planowaniu i ocenie dopuszczalności doświad-
czeń ma być rygorystycznie pojmowana tzw. reguła 3Z – zastąpienia, 
zmniejszenia (liczby zwierząt), złagodzenia (ang. 3R – replacement, 
reduction, refinement)5, a także cost-benefit analysis, w której z jednej 
strony ważone są oczekiwane korzyści naukowe lub poznawcze, któ-
re przynieść może dane doświadczenie, z drugiej – konieczna dla ich 
osiągnięcia „cena” cierpień i bólu zwierząt. Nie ulega wątpliwości, że 
podobnego rodzaju „ważenie” stanowić miało fundament oceny etycz-
nej doświadczenia dokonywanej już na gruncie obowiązującej UDZ 
(art. 6). Jednakże niedostatecznie wyraźne wyartykułowanie tej intencji 
w przepisach UDZ dotyczących sposobu i kryteriów oceny projektów 
doświadczeń na etapie procedury zezwoleniowej sprzyjało pojawianiu 
się w praktyce wątpliwości co do zasadności angażowania się przez 

3 Dopuszczalność odstępstw poddana jest przy tym ograniczeniom, m.in. „państwo członkowskie nie 
zakazuje ani nie utrudnia dostarczania lub wykorzystywania zwierząt hodowanych lub trzymanych w innym 
państwie” (art. 2 ust. 2 DDZ). 

4 Warto wspomnieć, że o ile dotychczasowa dyrektywa o ochronie zwierząt doświadczalnych (z 1986 r.) 
zawierała 27 artykułów i 2 załączniki, nowa składa się już z 66 artykułów i 8 załączników

5 Zasada 3R jako fundament etycznej dopuszczalności doświadczeń na zwierzętach została sformułowa-
na przez W. Russella i R. Burcha w pracy The Principles of Humane Experimental Technique, London 1959. 
Krytykę zasady 3R z punktu widzenia bardziej radykalnych poglądów prozwierzęcych zob. np. G. Francione, 
Your child of a dog? Introduction to Animal Rights, s. 33 I n.; idem, Animals as Persons. Essays on the Abolition 
of Animal Exploitation, s. 170 I n.
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komisje etyczne w ocenę meritum doświadczenia i jego naukowej war-
tości. Obecnie wątpliwości te będą musiały zostać ostatecznie rozwia-
ne. Nie rozwiązuje to oczywiście fundamentalnego problemu niepełnej 
przewidywalności naukowych efektów projektowanych doświadczeń 
– gdyby były one możliwe do przewidzenia już na etapie jego projekto-
wania, byłoby ono niejako z definicji zbędne.

Podobnie jak dotychczas obowiązujące ustawodawstwo, DDZ 
obejmuje ochroną zwierzęta kręgowe, dodając jednak głowonogi 
– ze względu na stopień rozwoju ich układu nerwowego, a co za tym 
idzie – zdolności odczuwania i „inteligencji”. Ponadto, choć nie zo-
stały zrealizowane postulaty środowisk prozwierzęcych radykalnego 
zakazu doświadczeń na ssakach naczelnych, dyrektywa wprowadza 
znaczne ograniczenia rodzajów doświadczeń do jakich mogą być one 
wykorzystywane i wprowadza niemal bezwyjątkowy zakaz prowa-
dzenia doświadczeń na małpach człekokształtnych, tzn. wg obecnej 
klasyfikacji filogenetycznej na wszystkich pozaludzkich człowieko-
watych (hominidach).

Jednocześnie dyrektywa, w porównaniu ze obecnie obowiązują-
cą w Polsce ustawą, wyłącza z definicji „doświadczenia” uśmiercanie 
zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek do badań6, a także 
wyłącza zastosowanie dyrektywy m. in. do klinicznych badań wete-
rynaryjnych mających na celu dopuszczenie do obrotu produktu lecz-
niczego. Zwłaszcza drugi z powyższych „wyłomów” uznać trzeba 
za w najwyższym stopniu dyskusyjny i trudny do pogodzenia z ideą 
promowania zasady 3R. Należałoby postulować zachowanie w trybie 
wspomnianego wyżej art. 2 DDZ dotychczas obowiązującej w Polsce 
pod tym względem regulacji zapewniającej szerszą ochronę zwierząt 
niż czyni to dyrektywa. 

Dyrektywa w nowy sposób reguluje wymogi dotyczące warunków 
utrzymywania zwierząt doświadczalnych – obszerny Załącznik III 
szczegółowo wskazuje nowe, większe wymiary pomieszczeń i klatek 

6 Choć, zgodnie z art. 1 ust. 2 DDZ ma ona, co do zasady, zastosowanie także do zwierząt „hodowanych 
wyłącznie po to, aby ich narządy lub tkanki mogły być wykorzystane do celów naukowych. Skoro zaś samo 
uśmiercenie zwierzęcia w celu pozyskania ich narządów lub tkanek wyłączone zostało z definicji doświad-
czenia przyjąć chyba trzeba, że do utrzymywania oraz dostaw takich zwierząt stosowane mają być przepisy 
dyrektywy, zaś na samo ich uśmiercenie nie będzie wymagana zgoda komisji etycznej. Rozwiązanie to wydaje 
się być dyskusyjne (podobnie zresztą jak interpretacja obydwu tych przepisów dyrektywy). 
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wymaganych w celu zapewnienia zwierzętom doświadczalnym znoś-
nych warunków bytowych. Choć zwierzętarnie i inne miejsca utrzy-
mywania zwierząt przeznaczonych do doświadczeń mają na spełnienie 
nowych wymogów 7 lat, niemal całkowita wymiana standardowego 
wyposażenia tych obiektów pociągnie za sobą z pewnością ogromne 
nakłady finansowe (szacowane w skali całej UE nawet na kilka miliar-
dów euro). 

Jednocześnie dyrektywa wprowadza nowe wymogi kwalifikacji 
personelu odpowiedzialnego za utrzymywanie zwierząt u hodowców, 
dostawców i jednostek doświadczalnych, a także planowanie i prze-
prowadzanie doświadczeń oraz nadzór nad dobrostanem zwierząt i od-
powiedzialnym za nie personelem. Istnieje zatem konieczność dosto-
sowania do tych wymogów zakresu wymaganych kwalifikacji (w tym 
także materii objętych dodatkowymi szkoleniami i egzaminami kwa-
lifikacyjnymi) znacznej grupy osób zajmujących się obecnie zwierzę-
tami poddawanymi doświadczeniom. Na uwagę zasługuje obowiązek 
włączenia do zakresu kwalifikacji takich osób m.in. kwestii etycznych 
dotyczących relacji człowieka i zwierzęcia oraz wykorzystywania tych 
ostatnich do celów doświadczalnych (Załącznik V do DDZ). 

Przepisy DDZ dotyczące personelu odpowiadającego za doświad-
czenia zawierają także inne, istotne postanowienie. Zgodnie z art. Pań-
stwa członkowskie mają – przy pomocy postanowień prawa krajowego 
– zapewnić, aby osoby odpowiedzialne w jednostce doświadczalnej 
za nadzór nad przebiegiem doświadczenia przerywały każdy zbędny 
ból, cierpienie lub dystres zwierzęcia podczas jego wykonywania oraz 
zapewniały zgodność faktycznego sposobu wykonania doświadczenia 
z projektem na jaki wydana została zgoda komisji etycznej, zaś w ra-
zie potrzeby – podejmowały stosowną reakcję. Przepisy te wychodzą 
naprzeciw jednej z zasadniczych słabości dotychczas obowiązującej 
w Polsce UDZ. Przewiduje ona wprawdzie obowiązek wyznaczenia 
osoby nadzorującej przebieg doświadczenia, ale nie zapewnia żadnych 
mechanizmów wymuszających sprawowanie przez nią realnego nad-
zoru. W praktyce sprowadza się on najczęściej do „ grzecznościowego” 
podpisania w odpowiednim miejscu kilku dokumentów. Intencje twór-
ców DDZ są tu jasne – postanowienia prawa krajowego mają nie tyl-
ko formalnie wprowadzić do wewnętrznych porządków prawnych 
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 instytucje kreowane dyrektywą, ale mają czynić to w sposób praktycz-
nie efektywny. Świadczy o tym nie tylko brzmienie art. 24 ust. 2 UDZ 
(„państwa członkowskie zapewnią, aby osoby […] przerywały zbędny 
ból […] oraz zapewniały aby projekty były wykonywane zgodnie z wy-
danymi na nie pozwoleniami […] oraz zapewniały, aby w przypadku 
naruszeń zostały podjęte i zarejestrowane odpowiednie środki […])”, 
ale także art. 60 DDZ nakazujący państwom członkowskim ustanowie-
nie odpowiednich („skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających”) 
sankcji za naruszenie przepisów implementujących dyrektywę. O spo-
sobie ukształtowania tych sankcji państwa członkowskie mają obowią-
zek odrębnie powiadomić Komisję Europejską. 

Sposób konstrukcji tych przepisów wskazuje, że ma ona zostać 
przeniesiona do krajowych porządków prawnych w sposób zapew-
niający skuteczne egzekwowanie jej postanowień. Wiąże się to z po-
wszechnie wytykaną „piętą achillesową” ustawodawstwa ochrony 
zwierząt w bardzo wielu państwach, tj. niewielkim stopniem jego 
praktycznego przestrzegania i brakiem dostatecznie efektywnych 
mechanizmów jego egzekwowania i sankcjonowania7. Znamiennym 
tego przykładem mogą być aktualnie obowiązujące w UDZ przepisy 
o kontroli prawidłowości przeprowadzania doświadczeń w jednost-
kach doświadczalnych. Obowiązek takiej kontroli (mający charakter 
lex imperfecta) powierzony został lokalnym komisjom etycznym. 
Częstotliwość takich kontroli waha się w zależności od komisji od 
kilkunastu przypadków rocznie do zera. Wszystkie przeprowadzane 
kontrole dokonywane są za 7-dniowym uprzedzeniem kontrolowanej 
jednostki8. W tej sytuacji realna możliwość wykrycia ewentualnych 
naruszeń, a co za tym idzie, także liczba przypadków stosowania za-
wartych w UDZ norm sankcjonujących jest w istocie śladowa, o ile nie 
zerowa. Istnieje oczywiście możliwość, że mimo świadomości braku 
jakiegokolwiek praktycznego ryzyka ujawnienia i odpowiedzialności 
z tytułu naruszenia ustawy jej postanowienia są powszechnie wzoro-
wo respektowane. Jednakże, by posłużyć się słynną frazą Monteskiu-

7 Por. T. Pietrzykowski, Wyzwania moralne. Etyczne problemy prawa, Katowice 2010, s. 181–183
8 Wymóg ten nie wynika z przeisów UDZ, ale uchwały Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświad-

czeń na Zwierzętach która zaleciła wprowadzenie obowiązku każdoczesnego uprzedzenia jednostki doświad-
czalnej o zamierzonej kontroli do regulaminów działania lokalnych komisji etycznych. 
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sza – „wiekuiste doświadczenie” dyktuje tu raczej daleko posunięty 
sceptycyzm. Potwierdzają go także doświadczenia krajów, w których 
istniejące regulacje prawne zapewniają chociażby minimalny poziom 
skuteczności kontroli respektowania przepisów o ochronie zwierząt 
w trakcie doświadczeń naukowych (jak np. w Wielkiej Brytanii, gdzie 
zadania te wykonuje około 20-osoba grupa kontrolerów inspekcji 
podlegającej brytyjskiemu odpowiednikowi Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, tj. Home Office)9.

W tym duchu Dyrektywa wprowadza także istotne nowe unormo-
wania dotyczące zasad na jakich oparta i realizowana ma być w pań-
stwach czlonkowskich kontrola respektowania standardów traktowania 
zwierząt przez hodowców, dostawców i – przede wszystkim – jednostki 
doświadczalne. Zgodnie z postanowieniami DDZ państwa członkow-
skie mają tak ukształtować swoje regulacje prawne, aby takie kontro-
le odbywał się „regularnie”, z częstotliwością uwzględniającą szereg 
„czynników ryzyka”, takich jak liczba posiadanych zwierząt, historia 
wcześniejszych naruszeń czy też „wszelkie informacje z których może 
wynikać, że przepisy dyrektywy nie są w danej jednostce przestrze-
gane”. Ponadto, „odpowiednia” liczba kontroli musi mieć charakter 
niezapowiedziany, a corocznie kontroli podlegać musi co najmniej 1/3 
jednostek doświadczalnych. W przypadku wątpliwości co do sposobu 
realizacji obowiązków kontrolnych w danym państwie członkowskim 
DDZ wprowadza możliwość przeprowadzenia przez Komisję kontroli 
krajowych instytucji kontrolujących. 

Dyrektywa dąży także do zwiększenia transparentności doświad-
czeń wobec opinii publicznej. Służyć temu mają dwie nowe instytucje 
– „nietechnicznego streszczenia” doświadczenia oraz jego „oceny re-
trospektywnej”. Obligatoryjnie publikowane nietechniczne streszcze-
nie zawierać ma podstawowe, zrozumiałe dla niespecjalisty  informacje 
na temat celów i przewidywanych korzyści naukowych oraz liczby i ro-
dzajów wykorzystywanych w doświadczeniu zwierząt.  Przedmiotem 

9 Tzw. Animal Scientific Procedures Inspectorate (ASPI). Zgodnie z raportem ASPI za 2009 r. inspekcja 
wykryła kilkadziesiąt naruszeń prawnych regulacji ochrony zwierząt, w tym 3 należące do najcięższej kategorii 
(tzw. „C”). Zob. http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science/769901/animals-annual-report-2009. War-
to nadmienić, że do takich naruszeń okazuje się dochodzić nawet w warunkach realnego ryzyka ich wykrycia, 
co jest pewną przesłanką aby sądzić, że w większym natężeniu miewają one miejsce gdy oddziaływanie pre-
wencyjne obowiązującego ustawodawstwa jest znikome. 
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oceny retrospektywnej jest natomiast osiągnięcie założonych przez ba-
dacza celów, a także szkody wyrządzone zwierzętom w jego trakcie. 
Ponadto, ocena retrospektywna obejmować ma ewentualne implikacje 
doświadczenia dla wdrażania zasady 3R. Za instrument zmierzający do 
zwiększenia transparentności uznać trzeba także opracowanie wspólnej 
dla całej UE klasyfikacji stopnia inwazyjności doświadczeń.10 Ujednoli-
cenie takiej skali i relatywizacji sposobu kontroli etycznej doświadcze-
nia w zależności od stopnia jego inwazyjności było jednym z najistot-
niejszych postulatów de lege ferenda dotyczących międzynarodowych 
standardów ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświad-
czalnych11. Wprowadzana dyrektywą skala wydaje się być najbliższa 
dotychczasowym wzorcom angielskim. Obok trzech podstawowych 
stopni inwazyjności – „łagodnego”, „umiarkowanego” i „dotkliwego”, 
przewiduje ona dodatkowo odrębną kategorię doświadczeń „terminal-
nych, bez odzyskania przytomności” (przeprowadzanych przy całkowi-
tym znieczuleniu). Należy także zauważyć, że pewna, najłagodniejsza 
grupa doświadczeń zostaje w istocie w ogóle wyłączona z zakresu za-
stosowania dyrektywy na mocy zawartego w definicji „doświadczenia” 
zastrzeżenia, że nie stanowią go procedury, w których poziom bólu, 
cierpienia lub dystresu zwierzęcia jest niższy niż w przypadku ukłucia 
go igłą. Z drugiej strony, także poza podstawową skalą inwazyjności 
określoną w Załączniku VIII, na podstawie przepisów DDZ można 
skonstruować dodatkowo grupę doświadczeń w najwyższym stopniu 
inwazyjnych, które wiążą się z dotkliwym bólem, cierpieniem lub dys-
tresem, który może mieć charakter długotrwały i którego nie da się 
złagodzić (art. 15 ust. 2). Istotnym novum dyrektywy jest niemal bez-
wyjątkowy zakaz wykonywania takich doświadczeń. Opiera się to na 
wyrażonym w preambule do DDZ założeniu, że istnieje pewna maksy-
malna granica bólu i cierpień, których zadawanie zwierzęciu nie może 
w ogóle być moralnie usprawiedliwione jakimikolwiek wartościami 
i celami o charakterze naukowym czy poznawczym. W istocie więc 
realna skala inwazyjności wynikająca z przepisów DDZ obejmuje aż 

10 Skala ta zastąpi aktualnie obowiązującą na mocy uchwały Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Do-
świadczeń na Zwierzętach nr 7/006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

11 Zob. A. Elżanowski, Establishing the Three Rs Principle: A Plea for an International Severity Stan-
dard, ALTEX. Alternatives to Animal Experimentation 23, Special Issue 2006, s. 135 i n. 
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6 kategorii – obok czterech wprost zdefiniowanych w Załączniku VIII, 
także doświadczenia tak mało bolesne lub stresujące, że w ogóle nie 
podlegające dyrektywie oraz skrajnie inwazyjne, których wykonywa-
nie objęte jest – co do zasady – zakazem. 

Ostatnią wartą zauważenia i potencjalnie niezwykle istotną zmia-
ną jest dostarczenie formalnych podstaw do działania utworzonego 
już w 1991 r. Europejskiego Centrum Walidacji Metod Alternatyw-
nych (ECVAM), które obecnie zyskuje status unijnego laboratorium 
referencyjnego, mającego koordynować politykę walidacji alternatyw-
nych, wobec użycia żywych zwierząt, metod zdobywania wiarygodnej 
wiedzy naukowej. Państwa członkowskie mają natomiast obowiązek 
wspierania Komisji w wyznaczaniu krajowych laboratoriów specjali-
stycznych dokonujących na zlecenie ECVAM takiej walidacji, a także 
zapewnić pełne respektowanie danych uzyskanych dzięki zastosowa-
niu formalnie zwalidowanych metod alternatywnych. Szczegółowe 
zasady organizacji i działania ECVAM jako centralnego laboratorium 
referencyjnego zostaną opracowane przez komisje. Należy zauważyć, 
że przepisy DDZ nie obejmują niemal w ogóle kwestii finansowania 
poszukiwania i walidacji metod alternatywnych, zawierają jedynie 
wzmiankę o możliwości pobierania przez ECVAM opłat za świadczone 
przez siebie usługi, które „nie przyczyniają się bezpośrednio do dalsze-
go rozwoju” zasad 3Z (3R)12.

Podsumowując powyższe uwagi można sformułować kilka wstęp-
nych spostrzeżeń. Po pierwsze, mimo bardzo wielu kompromisów i zła-
godzenia, a nawet odrzucenia wielu postulatów środowisk prozwierzę-
cych, dyrektywa pod wieloma względami stanowi istotny krok naprzód 
pod względem standardów etycznych traktowania zwierząt podczas do-
świadczeń. Wymaga ona zasadniczej poprawy tych standardów w kra-
jach, w których obowiązujące ustawodawstwo nie wykracza znacznie 
poza minimalne standardy określone w poprzednio obowiązującej dy-
rektywie z 1986 r. Jednakże, również w przypadku  ustawodawstwa 
 polskiego jej regulacje wydają się wymuszać poprawę przynajmniej nie-
których spośród głównych słabości  funkcjonowania systemu  nadzoru 

12 Na klauzulę tę pewne światło rzuca preambuła DDZ, w której mowa jest o opłatach za walidację przez 
ECVAM metod podobnych do tych, jakie zostały już wcześniej zwalidowane, które zarazem stwarzają istotną 
przewagę konkurencyjną po stronie ich posiadacza. 
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etycznego nad doświadczeniami pod rządami dotychczasowej UDZ13. 
Ponadto, dyrektywa kładzie wyraźny nacisk na opracowanie instru-
mentów zapewniających skuteczniejszy nadzór nad rzeczywistym spo-
sobem traktowania zwierząt doświadczalnych i przebiegiem doświad-
czeń, a nie jedynie uzupełnianie obowiązujących przepisów o kolejne, 
coraz szczytniejsze, deklaracje. Wymuszona dyrektywą gruntowna re-
wizja obowiązującej UDZ stwarza także okazję do poprawienia wielu 
jej mankamentów obniżających efektywność jej funkcjonowania, które 
nie mają bezpośredniego związku z wymogami wprowadzonymi dy-
rektywą (jak np. procedury odwoławczej do organu drugiej instancji od 
decyzji lokalnej komisji etycznej o wyrażeniu zgody na przeprowadze-
nie doświadczenia, zwłaszcza w przypadku doświadczeń o wysokich 
stopniach inwazyjności). Wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy 
wiąże się także z koniecznością silnego wzmocnienia infrastruktural-
nego lokalnych komisji etycznych, zwłaszcza jeśli miałyby one nadal 
pozostać także organami kontroli nad jednostkami doświadczalnymi. 
Z uwagi na konieczność dostosowania w najbliższych czasie kwalifika-
cji osób zajmujących się zwierzętami doświadczalnymi, niezbędne jest 
stosunkowo szybkie zorganizowanie i podjęcie stosownych inicjatyw 
edukacyjnych i szkoleniowych. 

13 Na tego rodzaju słabości wskazuje A. Elżanowski, O potrzebie i możliwościach korzystania z niektó-
rych uprawnień komisji etycznych. Prace i Materiały Zootechniczne 66, s. 132–136.
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Przestępstwa aborcyjne – praktyczna interpretacja 
znamion czynności wykonawczej

1. Wprowadzenie

W polskim prawie karnym przestępstwo przerwania ciąży spena-
lizowane jest w dwóch przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny, tj. w art. 152 k.k. (w typie zasadniczym: przerwanie cią-
ży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy) i art. 153 k.k. 
(w typie zasadniczym: przerwanie ciąży bez zgody kobiety przy za-
stosowaniu przemocy lub w inny sposób albo doprowadzenie kobiety 
ciężarnej – przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do przerwania 
ciąży). Warunki dopuszczalności przerwania ciąży regulowane są usta-
wą z dnia 7 stycznia 1993 r., w brzmieniu po jej nowelizacji z dnia 
30 sierpnia 1996 r., w zakresie, który nie został uznany za niezgodny 
z Konstytucją przez TK1. Analizując dorobek współczesnej doktryny 
w zakresie stosowania wspomnianych przepisów należy stwierdzić, że 
wiele miejsca poświęca się próbie światopoglądowej racjonalizacji ich 
obowiązywania w obecnym brzmieniu, niewiele zaś praktycznej inter-
pretacji znamion typu czynu zabronionego innych niż dobro prawne. 
Doktryna jakby nie dostrzegła, że z uwagi na rozwój medycyny poja-
wiły się i weszły do powszechnego stosowania nowe metody przerywa-
nia ciąży (aborcja farmakologiczna, czyli tzw. pigułka wczesnoporon-
na), różniące się znacznie od „tradycyjnej” aborcji chirurgicznej, jeżeli 

1 ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).Trybunał Konstytucyjny uznał w orzeczeniu z dnia 
28 maja 1997 r. (K 26/96, OTK ZU 1997, z. 2, poz. 19), że przepis ustawy z 1996 r. dopuszczający przerwanie 
ciąży z powodu ciężkich warunków życiowych kobiety ciężarnej lub jej trudnej sytuacji osobistej jest niezgod-
ny z obowiązującymi wówczas przepisami konstytucyjnymi.
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 chodzi o sposób wykonania czynności sprawczej. Nadto, środki służące 
do aborcji farmakologicznej myli się lub utożsamia ze środkami służą-
cymi do antykoncepcji postkoitalnej (tzw. antykoncepcja doraźna, an-
tykoncepcja „dzień po”, morning after pill, „pigułka następnego dnia”). 
Dodatkowo, z uwagi na rozwój prasy i internetu, dostępność do szcze-
gółowych informacji na temat możliwości nielegalnego przerwania cią-
ży i samej „usługi” jest praktycznie nieograniczona na terenie kraju; 
otwarcie rynku pracy i granic krajów nieposiadających równie restryk-
cyjnej polityki antyaborcyjnej stworzyło nowe możliwości w tym za-
kresie (np. pojawiły się położone w przygranicznych miejscowościach 
szpitale zatrudniające polskojęzyczny personel medyczny i wykonują-
ce legalny według miejscowego prawodawstwa zabieg przerwania cią-
ży ze wskazań społecznych kobietom zamieszkującym stale terytorium 
RP). Niniejszy tekst nie ma być polemiką ze światopoglądem, który 
stoi za restryktywną polityką antyaborcyjną w naszym kraju, nie ma 
także przedstawiać społecznych efektów wprowadzenia kryminalizacji 
omawianych zachowań, ale stanowić zbiór uwag na temat praktycznej 
wykładni wybranych znamion typów chroniących istnienie dziecka po-
czętego, w kontekście realiów współczesności.

2.  Pojęcie „ciąży”. Antykoncepcja postkoitalna (antykoncepcja 
doraźna, pigułka następnego dnia, morning after pill), 
a przestępstwo przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy

W doktrynie zgodnie wskazuje się, że przedmiotem ochrony typów 
czynów zabronionych określonych w art. 152 i 153 k.k. w ich obec-
nym brzmieniu jest „życie dziecka w fazie prenatalnej od momentu 
poczęcia”2, „życie dziecka poczętego”3 lub „trwałe istnienie ciąży”4. 
Jednak próbując zdefiniować pojęcie „ciąży”, a w szczególności jej 

2 A. Zoll, [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, P. Kardas, J. Raglewski, W. Wróbel, A. Zoll 
(red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2008, wyd. III , art. 152, teza 11, s. 275. 

3 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, wyd. IX, s. 448; M. Budyn-Kulik, [w:] M. Mozgawa (red.), 
M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2010, 
wyd. III, art. 152, teza 2.

4 M. Szwarczyk [w:] T. Bojarski (red.) A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, Kodeks karny. Ko-
mentarz, Warszawa 2009, wyd. III, art. 152, teza 2, s. 294.
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początku, natrafia się na pierwszą istotną rozbieżność pomiędzy defi-
nicją przyjmowaną przez część przedstawicieli doktryny prawnokarnej 
a przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia definicję medyczną. 
W medycynie za początek ciąży uważa się zagnieżdżenie zapłodnio-
nej komórki jajowej (blastocysty) w błonie śluzowej macicy (nidacja), 
a nie samo zapłodnienie pojedynczej komórki czy kilkudniowy okres 
pomiędzy zapłodnieniem a zagnieżdżeniem5. Jest to zatem moment 
późniejszy od chwili „zapłodnienia”, tj. połączenia się jąder komórek 
rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej). W polskim języku praw-
niczym pojawia się często pojęcie „poczęcia” jako chwili, od której 
mamy do czynienia z „życiem dziecka w fazie prenatalnej”. Pojęcie 
to nie ma ani definicji ustawowej ani medycznej i bywa odnoszone 
do obydwu wskazanych powyżej momentów czasowych6. Tymczasem 
zagadnienie to ma niebagatelne znaczenie praktyczne w perspektywie 
stosowania takich środków, uznanych w medycynie za antykoncepcyj-
ne a nie aborcyjne7, jak spirala wewnątrzmaciczna oraz pigułka „dzień 
po”, służąca tzw. antykoncepcji doraźnej i błędnie w doktrynie mylona 
z pigułką wczesnoporonną. Działanie antykoncepcji postkoitalnej po-
lega bowiem, w zależności od fazy cyklu oraz odległości czasowej po-
między potencjalnie zapładniającym stosunkiem a przyjęciem pigułki: 

5 Tak Amerykańska Akademia Położnictwa i Ginekologii (American Academy of Obstetrics and Gyneco-
logy – ACOG), tak też oficjalne stanowisko WHO (por. World Health Organization, Long-term reversible con-
traception. Twelve years of experience with the TCu380A and TCu220C w: Contraception t. 56 zeszyt 6 z 1997; 
World Health Organization, The intrauterine device (IUD) – worth singing about w: Progress in Reproductive 
Health Research, 2002). Nie jest to jednak jedyna definicja ponieważ także w literaturze medycznej funkcjonuje 
pogląd, że początkiem ciąży jest zapłodnienie pojedynczej komórki (tak np. A. Garrido (red.), Rodzinna Ency-
klopedia Zdrowia, tłum. J. Krzyżanowski, t. II, Warszawa 1998, s.150).

6 Zapłodnienie jako moment powstania „dziecka poczętego” wskazuje np. M. Gałązka, Prawnokarna 
ochrona ludzkiego embrionu in vitro, Prok i Pr. 2007, z. 5, s. 27; A. Grześkowiak, W trosce, s. 238 – 240; 
J. Majewski, W. Wróbel, Prawnokarna ochrona dziecka poczętego, Państwo i Prawo 1993, nr 5, s. 36; K. Wiak, 
Ochrona dziecka poczętego w prawie karnym, Lublin 2001, s. 131–132; L. Bosek, Ochrona embrionów w pra-
wie polskim i europejskim, RPEiS 2007, z. 3, s. 10 i n. Nidację jako moment powstania dziecka poczętego oraz 
ciąży wskazuje M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 193, E. Zielińska, Z problematyki wykładni 
przepisów karnych dotyczących ochrony płodu ludzkiego, PiP 1995, nr 2, s. 28–29; V. Konarska-Wrzosek, 
Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, s. Toruń 1999, s. 19–20.

7 Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem WHO pigułka „dzień po” nie jest środkiem wczesnoporonnym, gdyż 
nie działa poronnie na już zaistniałą ciążę po implantacji zarodka (por. World Health Organization, Long-term 
reversible contraception. Twelve years of experience with the TCu380A and TCu220C w: Contraception t. 56 
zeszyt 6 z 1997; World Health Organization, The intrauterine device (IUD) – worth singing about w: Progress 
in Reproductive Health Research, 2002). Także podręczniki medyczne metody antykoncepcji postkoitalnej 
opisują pośród innych metod antykoncepcyjnych, nie wskazując aby miały działanie poronne (por. B. Blanc, 
L. Boubli, Ginekologia, Ossolineum 1995, s. 210 – 211.
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albo na uczynieniu wydzieliny w szyjce macicy gęstą i nieprzepusz-
czalną dla plemników, albo sprawieniu, że błona śluzowa macicy nie 
przyjmuje zapłodnionej komórki8. Podobnie działa inna powszechnie 
stosowana i legalna w Polsce metoda antykoncepcji, tj. wkładka we-
wnątrzmaciczna9. Moment nidacji jako początek ciąży oraz moment 
od którego spędzenie zygoty przestaje być prawnie indyferentne wska-
zał niemiecki Trybunał Konstytucyjny10. Wydaje się, że na podobnym 
stanowisku stoi także legislator Republiki Irlandii, czwartego obok 
Polski, Andory i Malty kraju Unii Europejskiej posiadającego równie 
restrykcyjną politykę antyaborcyjną, zezwalając od dnia 12 stycznia 
2011 r. na sprzedaż środków antykoncepcji doraźnej w drogeriach bez 
recepty. Nadto stwierdzenie, że antykoncepcja postkoitalna polega na 
przerwaniu ciąży, zawiera wewnętrzną sprzeczność, antykoncepcja 
bowiem, zarówno zgodnie z definicją przyjętą w języku potocznym 
jak i medycynie, oznacza wszelkie świadome działania mające na celu 
zapobieganie ciąży przy użyciu środków stosowanych w celu zapobie-
gania zapłodnieniu i z wykorzystaniem metod sterowania płodnością11. 
Jeżeli zatem przyjąć, że ciąża rozpoczyna się w momencie zapłodnie-
nia komórki a nie nidacji, to zarówno spirala domaciczna jak i pigułka 
MAP nie mogłyby zostać określone jako środki antykoncepcyjne ale 
„antykoncepcyjno-aborcyjne”. 

Obecny kształt przepisów 152 i 153 k.k. nie pozostawia natomiast 
wątpliwości, że odnoszą się one do ochrony życia dziecka poczętego 
rozwijającego się w łonie kobiety, „nie chronią więc życia dziecka po-
czętego rozwijającego się poza organizmem kobiety”12, gdyż zapłod-
niona komórka umieszczona w pojemniku laboratoryjnym, nie jest 
zgodnie z definicją medyczną „ciążą”, a zatem jej likwidacja nie stano-
wi „przerwania ciąży”. 

8 Por. ulotka dla pacjenta dołączona do leku Escapelle, por. B. Blanc, L. Boubli, jw. W literaturze medycz-
nej podkreśla się, że zastosowanie metod antykoncepcji postkoitalnej nie daje możliwości przerwania „istnieją-
cej już ciąży” (. L.R. Repori, Antykoncepcja, Warszawa 2010, s. 56 i literatura tam powoływana.

9 A. Horak, Antykoncepcyjne działanie wkładki wewnątrzmacicznej (IUD) w świetle badań naukowych, 
Kraków 1988; B. Blanc, L. Boubli, Ginekologia, s. 219 i n

10 M. Filar, Lekarskie…, s. 193.
11 L. Marianowski, Z. Lew-Starowicz, Antykoncepcja współczesna, PWN 1990, s. 7 i n.; L.R. Repori, 

Antykoncepcja, Warszawa 2010, s. 21 i n.
12 A. Zoll, Kodeks…, art. 152, teza 12, s. 275.
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Kodeks karny opisuje czynność sprawczą polegającą na „przerwaniu 
ciąży” oraz „doprowadzeniu do przerwania ciąży”. Należy zatem przy-
jąć, że nawet jeżeli moment „poczęcia” i powstania „dziecka poczęte-
go” przypada na chwilę wcześniejszą niż moment, który w medycynie 
uważa się za rozpoczęcie ciąży13, to nie można znamienia „przerwanie 
ciąży” interpretować rozszerzająco. Nadto także polski ustawodaw-
ca dopuszczając do obrotu środki antykoncepcji postkoitalnej14 oraz 
wkładki wewnątrzmaciczne wypowiedział się pośrednio za nidacją jako 
momentem stanowiącym o początku ciąży. Zachowanie uznane przez 
legislatora za legalne nie może zatem jednocześnie realizować znamion 
typu czynu zabronionego. Jednak przede wszystkim, z punktu widzenia 
czynności dowodowych próba wskazania zapłodnienia komórki jako 
początku ciąży jest zabiegiem mającym znaczenie jedynie w sferze 
symbolicznej. Należy bowiem zauważyć, że dopiero po zagnieżdżeniu 
się zygoty w śluzówce macicy organizm kobiety zaczyna produkować 
hormony umożliwiające stwierdzenie ciąży w jej najwcześniejszej fazie, 
wcześniej wynik nawet najczulszego, przeprowadzonego w warunkach 
laboratoryjnych testu ciążowego będzie zawsze negatywny15, żadnym 
sposobem nie można zatem wykazać, że do „przerwania ciąży” za po-
mocą wspomnianych środków doszło. Jak trafnie zauważa M. Safjan, 
skoro polski ustawodawca nie wskazuje momentu, w którym powstaje 
dziecko poczęte, należy wybrać moment „najwcześniejszy, w którym 
fakt poczęcia został ustalony”16, zatem wbrew interpretacji tej tezy 
przyjmującej, że powinien być to moment zapłonienia17, to obiektywne 
kryterium zaproponowane przez M. Safjana wskazuje na nidację jako 
chwilę powstania ciąży, bo dopiero wówczas organizm kobiety zmienia 
swoje funkcjonowanie na tyle, że można potwierdzić stan ciąży.

13 Tak np. J. Majewski, W. Wróbel, Prawnokarna ochrona życia poczętego, PiP 1993, z. 5, s. 36; L. Bosek, 
Ochrona embrionów w prawie polskim i europejskim, RPEiS 2007, z. 3, s. 10 i n.; M. Gałązka, Prawnokarna 
ochrona ludzkiego embrionu in vitro, Prok i Pr. 2007, z. 5, s. 27–28.

14 Obecnie do obrotu na terenie kraju dopuszczone są dwa środki antykoncepcji doraźnej: Postinor Duo- 
i Escapelle (Levonorgestrelum).

15 Test ciążowy jest to test pozwalający wykryć (najczęściej w moczu) produkowaną przez trofoblast go-
nadotropinę kosmówkową (hCG), której pojawienie się świadczy o zagnieżdżeniu się jaja płodowego w błonie 
śluzowej macicy. Do zagnieżdżenia trofoblastu dochodzi w 7 dniu od zapłodnienia i od tego momentu poziom 
hCG wzrasta aż do 2 – 3 miesiąca ciąży po czym zaczyna spadać, aż do momentu porodu (www.mediweb.pl).

16 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 317.
17 M. Gałązka, Prawnokarna…, s. 27, przypis 21.
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W. Wróbel i J. Majewski zwracają uwagę na jeszcze jeden problem 
związany z możliwością uznania za czyny zabronione niektórych zacho-
wań polegających na niedopuszczeniu do zagnieżdżenia się zapłodnionej 
komórki w macicy, a mianowicie, że „karalne mogą być tylko działania 
skierowane przeciwko zarodkowi ludzkiemu, następujące po jego po-
wstaniu”18. Posługując się tym argumentem można dojść do wniosku, 
że nawet w razie uznania momentu zapłodnienia komórki za chwilę 
rozpoczęcia ciąży, założenie spirali wewnątrzmacicznej nigdy nie może 
prowadzić do uznania takiego zachowania za „przerwanie ciąży”, zaś za-
stosowanie antykoncepcji postkoitalnej, w zależności od tego, czy lek 
spowodował niedopuszczenie do przedostania się plemników do komór-
ki jajowej czy uniemożliwienie przedostania się zapłodnionej przed za-
życiem leku komórce do macicy – za zachowanie prawnie irrelewantne 
albo za przerwanie ciąży. Wydaje się jednak, że argument ów mimo, iż 
częściowo wspiera przyjętą w tym opracowaniu tezę, może zostać pod-
ważony, a to z uwagi na okoliczność, że współcześnie w doktrynie coraz 
szerzej podnosi się, że dla przyjęcia karalności za przestępstwo skutkowe 
nie jest koniecznym istnienie skonkretyzowanego przedmiotu czynności 
wykonawczej będącego nośnikiem dobra prawnego, w momencie podję-
cia przez sprawcę zachowania prowadzącego do przestępnego skutku19.

3.  Poronienie zatrzymane oraz usunięcie żywej ciąży 
pozamacicznej a przestępstwo przerwania ciąży 
z naruszeniem przepisów ustawy.

Poronienie to powikłanie ciąży polegające na ukończeniu ciąży przed 
24 tygodniem jej trwania20. Poronienie chybione (nazywane także poro-
nieniem zatrzymanym lub ciążą obumarłą) to takie, w którym zarodek 
nie żyje, ale ciąża trwa nadal. Jeżeli ciąża jest martwa, należy ją jak naj-
szybciej usunąć, gdyż jej „trwanie” zagraża życiu i zdrowiu kobiety21. 

18 J. Majewski, W. Wróbel, Prawnokarna…, s. 38. 
19 Przeciwnie A. Zoll, Kodeks…, t. II, teza 12 do art. 148, s. 240. Por. też E. Plebanek, Odpowiedzialność 

karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nowatorskich lub 
nierozpowszechnionych metod terapeutycznych, PiM 2010, nr 39.

20 A.D..T Govan, D. Mc Kay Hart, R. Callender, Ginekologia ilustrowana, Gdańsk 1993, s. 420.
21 O tym, czy ciąża jest żywa świadczy widoczna akcja serca płodu, a brak tego objawu wskazuje na 
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W sytuacji poronienia chybionego lub ciąży ekotopowej, w której zaro-
dek nie żyje, wydaje się, że w celu legalnego oczyszczenia jamy macicy 
nie trzeba stosować przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Usu-
nięcie tego rodzaju ciąży nie jest bowiem jej „przerwaniem”22, gdyż 
taka ciąża już się nie rozwija. Nadto zachowanie polegające na usunię-
ciu martwego zarodka z organizmu kobiety nie godzi w dobra prawnie 
chronione przez art. 152 k.k. (nieprzerwany rozwój ciąży, życie dziecka 
poczętego). Osoba usuwająca ciążę martwą nigdy zatem nie realizuje 
znamion typu czynu zabronionego opisanego w art. 152 k.k.23 

Przedstawione w powyżej rozważania na temat momentu początkowe-
go ciąży jako chwili, w której doszło do zagnieżdżenia komórki w błonie 
śluzowej macicy nie uwzględniają ciąży ekotopowej. Ciąża ekotopowa 
to sytuacja, w której jajo płodowe jest prawidłową zygotą, której kosmki 
przytwierdzają się do tkanki nieprzystosowanej do nidacji. Z uwagi na 
niemożność prawidłowego rozwoju ciąży poza jamą macicy ciąża taka 
nie pozwala na rozwój płodu i stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo 
dla życia ciężarnej24. Najczęściej w 6–8 tygodniu dochodzi do poronie-
nia w postaci poronienia trąbkowego lub pęknięcia jajowodu. Leczenie 
najczęściej polega na jak najszybszym operacyjnym usunięciu ciąży za 
pomocą techniki laparotomijnej lub laparoskopowej25. Pojawia się zatem 
pytanie o możliwość legalnego usunięcia żywego zarodka rozwijającego 
się w ramach ciąży ekotopowej. Nie ulega wątpliwości, że rozwój tego 
rodzaju ciąży stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety 
ciężarnej przy jednoczesnym braku szans na żywe urodzenie. Przerwanie 
i usunięcie ciąży pozamacicznej, także z naruszeniem przepisów ustawy 
może zostać uznane za legalne w sytuacji zaistnienia przesłanek stanu 

obumarcie ciąży (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 2008 r. II AKa 255/08 LEX 
nr 477889).

22 Słownik języka polskiego definiuje czasownik przechodni „przerwać” w następujący sposób: „przestać, 
coś robić zanim dana czynność została ukończona”, „przeszkodzić w czymś, nie pozwolić skończyć, wstrzymać 
działanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1979, tom II, s. 1001).

23 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 2008 r. II AKa 255/08, LEX 
nr 477889

24 B. Blanc, L. Boubli, Ginekologia, s. 460 i n.
25 G.H. Bręborowicz (red.), Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 

s. 89 i n., B. Blanc, L. Boubli jw.; K. Chmaj-Wierzchowska, G. Bręborowicz, Ginekologia, red. T. Opala, War-
szawa 2003, s. 164–165, 
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wyższej konieczności. Oczywiście przy tym schorzeniu wypełnienie naj-
ważniejszej, ale nie jedynej przesłanki wykonania zabiegu legalnej abor-
cji, tj. „zagrożenia dla życia lub zdrowia matki”, nigdy nie ulega wąt-
pliwości. Jednak w sytuacji, w której przyjmuje się, że dobrem prawnie 
chronionym jest „życie w fazie prenatalnej”, należy stwierdzić, że prze-
rwania i usunięcia ciąży ekotopowej nie można traktować jak zwykłego 
zabiegu leczniczego i wykonywać go z pominięciem rygorów ustawy, 
poza wspomnianym wyjątkiem zaistnienia sytuacji bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa grożącego życiu i zdrowiu kobiety i usprawiedliwiające-
go działanie w ramach stanu wyższej konieczności. Obecnie obowiązu-
jące przepisy nie dają bowiem podstaw do różnego traktowania „dziecka 
poczętego” w zależności od tego czy istnieje możliwość rozwoju ciąży 
i żywego urodzenia czy też nie. Oczywiście brak możliwości dalszego 
rozwoju zarodka wpływa na ocenę czy miał miejsce stan wyższej ko-
nieczności. Wymóg proporcjonalności nie jest bowiem oceniany jedynie 
według wartości kolidujących dóbr, ale także stopnia zagrożenia dobra 
czy wysokość możliwych szkód; nadto należy wziąć pod uwagę szansę 
na uratowanie każdego z kolidujących dóbr26. Ostateczna decyzja czy 
zachowanie polegające na usunięciu żywej ciąży ekotopowej przy nie-
zachowaniu warunków ustawy (np. w prywatnym gabinecie lekarskim) 
powinno być oceniane jako stan wyższej konieczności jako okoliczność 
wyłączająca bezprawność czy też winę, wydaje się jednak być bardziej 
problemem światopoglądowym niż doktrynalnym.

4.  Aborcja farmakologiczna a realizacja znamion czynności 
sprawczych „przerwania ciąży” i „udzielenia kobiecie 
ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży” z naruszeniem 
przepisów ustawy

Pigułka aborcyjna pojawiła się na rynku farmaceutycznym w 2000 r., 
pozwalając na przerwanie ciąży do około dziewiątego tygodnia. Spo-
sób przeprowadzenia aborcji chemicznej różni się znacznie od aborcji 

26 A. Zoll (w:) G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, 
A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, wyd. III, teza 30 do art. 26, s. 432 
i teza 49 do art. 26, s. 437.
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chirurgicznej, polega bowiem na podaniu środków farmakologicznych 
wymuszających poronienie. Pierwsza dawka zawiera środek farma-
kologiczny, który niszczy lub deformuje zarodek (mifepriston lub 
metotreksat), a druga dawka zawiera środek farmakologiczny z gru-
py prostaglandyn (mizoprostol lub gemeprost), który wywołuje skur-
cze macicy i prowadzi do wydalenia zarodka oraz wyściółki macicy. 
W 95,3% przypadków dochodzi do całkowitej aborcji bez konieczności 
interwencji chirurgicznej27. Zażycie wspomnianych środków, a także 
ich działanie nie wiążą się z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami, 
wymagającymi nadzoru czy hospitalizacji28, dlatego też tego rodzaju 
zabieg w polskiej rzeczywistości najczęściej jest przeprowadzany sa-
modzielnie przez kobietę w domu, bez fizycznej obecności lekarza. 
W praktyce nielegalne przerwanie ciąży przy wykorzystaniu tej metody 
wygląda w ten sposób, że po znalezieniu w gazecie lub internecie nu-
meru telefonu lub adresu poczty elektronicznej lekarza posiadającego 
i sprzedającego tego rodzaju środki, kobieta otrzymuje przesyłkę wraz 
z instrukcją zażywania i opisem działania leku, następnie samodzielnie 
w warunkach domowych zażywa w stosownej kolejności przesłane jej 
środki i po kilkudziesięciu godzinach traci ciążę. Po tygodniu zaleca-
ne jest kontrolne badanie USG, w czasie którego kobieta w zależno-
ści od okoliczności może powiedzieć prawdę lub oświadczyć, że było 
to poronienie naturalne albo że nie wiedziała, że była w ciąży (lekarz 
nie ma możliwości rozpoznania na tym etapie, że doszło do sztucz-
nego przerwania ciąży, a brak tej informacji nie wpływa na efektyw-
ność badania). W tej sytuacji, w przeciwieństwie do zabiegu aborcji 
chirurgicznej, gdzie nie było wątpliwości, że osoba wykonująca zabieg 
wbrew przepisom ustawy jest sprawcą w rozumieniu art. 152 § 1 k.k., 
gdyż przerywa ciążę realizując własnoręcznie przynajmniej część ele-
mentów znamion (w sytuacji współdziałania z innymi osobami), po-
jawia się pytanie o rolę takiej osoby w nielegalnym przerwaniu ciąży. 

27 Por. A.D..T Govan, D. Mc Kay Hart, R. Callender, Ginekologia ilustrowana, Gdańsk 1993, s. 429; 
M. Niinimäki, A. Pouta, A. Bloigu, M. Gissler i inni. Immediate complications after medical compared with 
surgical termination of pregnancy, „Obstet Gynecol”. 114 (4), ss. 795–804, Oct 2009; SC Maitre, Ph. Bouchard, 
Medical termination of pregnancy NEJM 2000; 342:946–952; CS. Shannon. Comment: analysis of severe ad-
verse events related to the use of mifepristone as an abortifacient „Ann Pharmacother”. 40 (6), ss. 1215–6; 
author reply 1216–7, Jun 2006.

28 K. Zuchowicz, Brytyjki będą mogły w domu dokonać aborcji?, Rzeczpospolita z dnia 26.X.2007.
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Należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy w tego rodzaju sytuacji 
zachowanie sprawcy polegające na udzieleniu szczegółowych instruk-
cji, przekazaniu stosownych środków i nadzorze telefonicznym, może 
zostać zakwalifikowane jako przerwanie ciąży wbrew przepisom usta-
wy czy też jako udzielenie pomocy do przerwania ciąży wbrew prze-
pisom ustawy (152 § 2 k.k.). Obecnie w orzecznictwie i judykaturze 
funkcjonują dwie koncepcje współsprawstwa: materialno-obiektywna 
i formalno -obiektywna prowadzące do dwóch sprzecznych rozwiązań 
dla omawianej klasy sytuacji faktycznych. Według teorii material-
no-obiektywnej współsprawstwo polega na wypełnieniu przez część 
współdziałających znamion czynu zabronionego oraz takim zachowa-
niu przynajmniej jednego z nich, które nie stanowiąc realizacji żadnego 
ze znamion typu stanowi jednak istotny wkład w realizację wspólnego 
przedsięwzięcia przestępnego wyrażający się w tym, że bez jego udzia-
łu w ogóle nie doszłoby do czynu zabronionego lub też doszłoby do 
jego popełnienia w inny sposób. W tym ujęciu o sprawstwie decyduje 
przede wszystkim istotność wkładu wynikającego z zachowania kon-
kretnej osoby dla popełnienia przestępstwa29. Wydaje się, że wedle tej 
koncepcji osoba, u której ciężarna kobieta zamawia pigułkę wczesno-
poronną wraz z instrukcją i która następnie kontroluje przebieg aborcji 
pozostając z kobietą w łączności telefonicznej (przerwanie ciąży meto-
dą chemiczną jest procesem składającym się z dwóch lub trzech zasad-
niczych etapów i trwającym kilkadziesiąt godzin), może zostać uznana 
za współsprawcę przestępstwa opisanego w art. 152 § 1 k.k. (drugim 
współsprawcą byłaby kobieta dokonująca zabiegu, jednak nie podle-
gająca za swój czyn karze, z uwagi na okoliczność, że zgodnie z wolą 
ustawodawcy odnośnie własnej ciąży ciężarna nie może być podmio-
tem czynów opisanych w art. 152 k.k.)30. Ujęcie formalno-obiektywne 
przyjmuje, że sprawstwo związane jest z realizacją znamion typu czy-
nu zabronionego, a do przyjęcia tej figury konieczne jest wypełnienie 
w całości lub w przypadku sprawczego współdziałania przynajmniej 

29 Szerzej: P. Kardas (w:) G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, 
W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, wyd. III, art. 18, teza 
23–24, s. 251 i n.; A. Wąsek, Współsprawstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1977, s. 116 i n; L. Gar-
docki, Prawo karne, Warszawa 2009 wyd. XV, s. 98 i n.; A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, wyd. IX, 
s. 210–211).

30 A. Zoll, Kodeks…, art. 152, teza 13, s. 276,
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części znamion typu czynu zabronionego31. W tym ujęciu zachowania 
lekarza należałoby uznać za realizację znamion nie 152 § 1 k.k. ale 152 
§ 2 k.k., czyli za pomoc udzieloną kobiecie ciężarnej w przerwaniu 
ciąży wbrew przepisom ustawy. Nieskomplikowane w tym przypadku 
czynności polegające na przerwaniu ciąży, tj. doustną lub dopochwową 
aplikację w odpowiednich odstępach czasowych i w stosownej sekwen-
cji właściwych medykamentów, podejmuje bowiem najczęściej samo-
dzielnie kobieta ciężarna, zaś kontakt z lekarzem jest w tym przypadku 
niezbędny jedynie w razie zaburzeń nieprzewidzianych w załączonej 
do leku ulotce lub braku jej zrozumienia. Wszystkie zachowania pro-
wadzące do przerwania ciąży podejmuje zatem kobieta ciężarna, rola 
zaś lekarza, choć bardzo istotna, sprowadza się do dostarczenia jej od-
powiedniego środka i służenia radą i informacją. 

Oczywiście tego rodzaju wątpliwości interpretacyjnych nie nastręcza 
zachowanie osoby aktywnie uczestniczącej w aplikacji leków służących 
przeprowadzeniu aborcji farmakologicznej. Taką osobę bez względu na 
przyjętą koncepcję sprawstwa i współsprawstwa należy uznać w zależ-
ności od okoliczności faktycznych za sprawcę lub współsprawcę czynu 
zabronionego opisanego w art. 152 § 1 k.k.

Warto zauważyć, że pozornie zachowanie lekarza czuwającego te-
lefonicznie nad przebiegiem aborcji farmakologicznej może sprawiać 
wrażenie realizacji znamion art. 152 § 1 k.k. w formie sprawstwa kie-
rowniczego. Znamię sprawstwa kierowniczego zostało ujęte jako „kie-
rowanie wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę”. Jest to 
więc inne znamię czynnościowe niż przy sprawstwie pojedynczym, 
gdzie konieczne jest własnoręczne zrealizowanie wszystkich znamion 
danego typu przez sprawcę bezpośredniego. Na płaszczyźnie subiek-
tywnej kierowanie charakteryzuje się dwoma elementami: wolą wy-
konania czynu zabronionego przez zachowanie innej osoby (animus 
auctris) i świadomością kierującego, że panuje nad przebiegiem akcji 
przestępczej realizowanej przez sprawcę bezpośredniego; zaś na płasz-
czyźnie obiektywnej sprawstwo kierownicze charakteryzuje się wy-
pełnieniem przez kierującego znamienia czynnościowego określonego 

31 Szerzej: P. Kardas, Kodeks…, art. 18 tezy 23, 24, 50, 51. , s. 251 i n.; A. Liszewska, Współdziałanie 
przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004, s. 50 i 58.
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jako „kierowanie wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę”32. 
Jednak jak zauważa P. Kardas, czynności kierownicze muszą charakte-
ryzować się odpowiednią treścią (muszą stanowić przejaw rzeczywi-
stego sterowania zachowaniem innej osoby) i natężeniem (nie mogą 
być tylko wpływaniem na zachowanie danej osoby)33. W interesującej 
mnie klasie sytuacji lekarz takiej władzy nad zachowaniem ciężarnej 
nie posiada, ma bowiem wpływ na rozpoczęcie lub przerwanie procesu 
aborcji, a także dysponuje możliwością zmiany sposobu jej realizacji, 
o ile kobieta podejmie taką decyzję samodzielnie. Oznacza to zatem pe-
wien wpływ na zachowanie ciężarnej, ale polegający na organizowaniu 
wykonania czynu zabronionego, a nie kierowaniu nim. W tym przypad-
ku lekarz udziela kobiecie informacji przydatnych do przerwania ciąży, 
tyle że nie jedynie przed popełnieniem czynu zabronionego, ale także 
w czasie wykonywania przez kobietę czynności sprawczej „przerwa-
nia ciąży” i niekiedy po jej usunięciu. Artykuł 18 § 3 k.k. zawierający 
przykładowe wyliczenie czynności służących ułatwieniu popełnienia 
czynu zabronionego nigdzie jednak nie wskazuje, aby „udzielenie rady 
i informacji” musiało poprzedzać przystąpienie przez sprawcę wyko-
nawczego do realizacji znamion typu czynu zabronionego.

W prezentowanym w tym opracowaniu ujęciu opowiadam się za 
koncepcją formalno-obiektywną, a zatem konsekwentnie za uznaniem 
wspomnianej klasy zachowań za czyny realizujące znamiona art. 152 
§ 2 k.k. a nie 152 § 1 k.k. Tego rodzaju ujęcie rodzi konieczność roz-
ważenia dalszych kwestii związanych ze stosowaniem tego przepisu 
w pojawiających się współcześnie klasach sytuacji faktycznych.

5.  Aborcja farmakologiczna a odpowiedzialność karna lekarza 
za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu kobiety ciężarnej

Poddanie się przez kobietę zabiegowi przerwania ciąży wbrew prze-
pisom ustawy nie wyłącza oczywiście ochrony jej życia i zdrowia. Za-
tem w razie przeprowadzenia przez osobę przerywającą ciążę zabiegu 

32 Szerzej: P. Kardas, Kodeks…, art. 18 teza 75 i 76, s. 277 i n.
33 Szerzej: P. Kardas, Kodeks…, art. 18 teza 77, s. 278 i n. 
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w sposób niezgodny z zasadami doświadczenia i wiedzy medycznej 
i spowodowanie przez to skutku opisanego w art. 157 § 1, 156 § 1, 160 
lub 155 k.k. osoba przeprowadzająca zabieg przerwania ciąży będzie 
odpowiadała za jeden czyn zabroniony kwalifikowany kumulatywnie. 
Aborcja farmakologiczna pomimo, iż jest zabiegiem mniej inwazyjnym 
od aborcji chirurgicznej, także niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo 
dla życia i zdrowia kobiety. Pojawia się zatem pytanie o odpowiedzial-
ność za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu sprawcy udziela-
jącego ciężarnej stosownych rad i środków służących samodzielnemu 
przerwaniu ciąży i nie mogącemu zgodnie z teorią formalno-obiektyw-
ną odpowiadać za przerwanie ciąży wbrew przepisom ustawy, który na 
skutek błędu w sztuce lekarskiej udziela środka kobiecie, która doznaje 
przestępnego skutku na swoim życiu lub zdrowiu. Wydaje się, że w tej sy-
tuacji nie ma przeszkód w przypisaniu sprawcy skutku najczęściej przez 
zaniechanie (np. przeprowadzenie niepełnego telefonicznego wywiadu 
z kobietą chcącą przerwać ciążę). Wprawdzie sprawca nie doprowadził 
do skutku „własnoręcznie”, tym niemniej dla przypisania sprawcy skut-
ku nigdy nie jest konieczna bezpośrednia fizyczna obecność sprawcy 
w miejscu jego nastąpienia. Odpowiedzialność lekarza za przestępny 
skutek niczym nie będzie się tu różnić od odpowiedzialności lekarza 
za przestępny skutek spowodowany legalną choć źle dobraną terapią, 
z uwagi na spełnienie kryteriów obiektywnego przypisania skutku.

5.  Przestępstwo udzielenia kobiecie ciężarnej pomocy 
w przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy 
w perspektywie karalności form stadialnych jego popełnienia

Przyjęcie, że zachowanie lekarza umożliwiającego kobiecie przepro-
wadzenie aborcji farmakologicznej realizuje znamiona art. 152 § 2 k.k. 
a nie § 1, tworzy konieczność rozważenia kwalifikacji inny zachowań 
mogących mieć często miejsce w praktyce a związanych z tym pro-
cederem. W doktrynie przyjmuje się, że czynność sprawcza opisana 
w art. 152 § 2 k.k. odpowiada w pełni pomocnictwu w znaczeniu art. 18 
§ 3 (lub nakłanianiu w znaczeniu art. 18 § 2, ta czynność sprawcza 
nie będzie jednak przedmiotem dalszych rozważań). Z tą tylko różnicą, 
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że udzielenie pomocy lub nakłanianie do przerwania ciąży z narusze-
niem przepisów ustawy może odnosić się jedynie do kobiety ciężarnej 
a nie jakiejkolwiek osoby34. Konieczność wprowadzenia tego rodzaju 
przestępstwa sui generis podyktowana jest, podobnie jak w przypadku 
art. 151, okolicznością, że sama kobieta przerywająca swoją ciążę lub 
zezwalająca na jej przerwanie nie realizuje znamion czynu zabronio-
nego pod groźbą kary, a zatem niemożliwe jest ukaranie osób ją do 
tego podżegających lub ułatwiających jej przerwanie ciąży na zasadach 
ogólnych35.

W doktrynie nie budzi większych wątpliwości teza, że odpowiedzial-
ność podżegaczy i pomocników jest niezależna od odpowiedzialności 
samego sprawcy36. Zachowanie bezpośredniego wykonawcy nie sta-
nowi bowiem elementu znamion pomocnictwa, dla realizacji znamion 
pomocnictwa nie jest zatem konieczne popełnienie czynu zabronionego 
przez bezpośredniego wykonawcę. O realizacji, a więc o dokonaniu po-
mocnictwa decyduje ułatwienie przez działanie lub zaniechanie popeł-
nienia innej osobie czynu zabronionego37. Nie ulega więc wątpliwości, 
że w razie niepowodzenia przerwania ciąży za pomocą udostępnionego 
kobiecie ciężarnej zestawu leków do chemicznej aborcji, sprawca od-
powie za dokonanie przestępstwa opisanego w art. 152 § 2 k.k., a nie 
jego usiłowanie. 

Kłopot z kwalifikacją prawną interesującej mnie klasy zachowań 
pojawia się jednak odnośnie wcześniejszych faz zachowania sprawcy. 
Obecnie w doktrynie i orzecznictwie największą popularnością cieszą 
się dwa modele interpretacyjne odnoszące się do momentu, w którym 
przestępstwo pomocnictwa jest przestępstwem dokonanym. Model 
szeroki reprezentowany przez A. Zolla przyjmuje, że przestępstwo 
pomocnictwa ma charakter formalny, tj. z jego dokonaniem mamy do 
czynienia w chwili zakończenia przez pomocnika czynności ułatwia-
jących popełnienie czynu zabronionego, niezależnie czy osoba, której 
dokonanie czynu się ułatwia, podjęła jakiekolwiek czynności zmierza-

34 A. Zoll, Kodeks…, art. 152, teza 22, s. 278.
35 jw. 
36 Por. P. Kardas, Kodeks…, art. 18, teza 130, teza 183, teza 185 s. 296 i n. 
37 P. Kardas, jw.; wyrok SA w Krakowie z 21 czerwca 2000 r., II Aka 51/00, KZS 2000, z. 7–8, poz. 37; 

por. też wyrok SN z 2 października 2002 r., IV KKN 109/00, LEX nr 56086).
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jące do jego popełnienia. Jednocześnie autor ten przyjmuje pogląd, że 
usiłowanie podżegania czy pomocnictwa jest zachowaniem niekaral-
nym38. Model umiarkowany prezentowany przez P. Kardasa przyjmuje, 
że przestępstwo pomocnictwa ma charakter materialny w tym sensie, 
że z jego dokonaniem mamy do czynienia w chwili, gdy pomocnik 
stworzył stan ułatwiający popełnienie czynu zabronionego przez bez-
pośredniego wykonawcę; przestępstwo pomocnictwa ma nadto charak-
ter formalny w tym sensie, że dla jego dokonania nie ma znaczenia 
dokonanie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę; jest 
to typ czynu zabronionego będący odmianą przestępstwa konkretnego 
narażenia na niebezpieczeństwo39. Dla odpowiedzialności za pomocni-
ctwo konieczne jest w tym ujęciu wywołanie przez zachowanie pomoc-
nika rezultatu w postaci zmiany sytuacyjnej, przejawiającej się stwo-
rzeniem warunków, w których popełnienie czynu zabronionego przez 
inną osobę będzie łatwiejsze, niż w sytuacji, gdyby pomocnik nie zre-
alizował swojego zachowania40. Pierwszą klasą sytuacji faktycznych, 
którą należy rozważyć to takie, w których sprawca udostępnił kobiecie 
ciężarnej zestaw do chemicznej aborcji oraz informacje na temat jego 
zastosowania, jednak kobieta z niego nie skorzystała postanawiając 
zachować ciążę. Zachowanie kobiety nie wkroczyło bowiem w fazę 
usiłowania przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy. W modelu sze-
rokim przestępstwo opisane w art. 152 § 2 k.k. należałoby uznać za 
dokonane w momencie zakończenia przez lekarza ostatniej czynności 
zmierzającej do ułatwienia kobiecie przerwania ciąży wbrew przepisom 
ustawy (np. nadanie przesyłki z lekami kurierowi). W modelu umiar-
kowanym przestępstwo opisane w art. 152 § 2 k.k. należałoby uznać za 
dokonane np. w momencie dostarczenia wspomnianych środków pod 
wskazany przez kobietę adres, tj. w chwili, w której powstał układ sytu-
acyjny faktycznie ułatwiający dokonanie czynu zabronionego. Należy 

38 Por. P. Kardas, Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 
2001, s. 556 i n.; A. Liszewska, Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, PiP 2000, z. 6, s. 51

39 Por. P. Kardas, Kodeks…, art. 18, teza 182, s. 327 –328.
40 Por. np. wyrok SA w Lublinie z 28 grudnia 2000 r., II Aka 250/00, Prok. i Pr. 2001, z. 9, poz. 14; 

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2007, art. 18, teza 17, s. 71. W rozważaniach swych 
pominęłam trzeci model interpretacyjny opracowany przez A. Wąska, gdzie z dokonaniem przestępstwa podże-
gania lub pomocnictwa do popełnienia czynu zabronionego mamy do czynienia dopiero w momencie dokona-
nia czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę (….).Model wąski jest sprzeczny z podstawowymi 
założeniami polskiej konstrukcji podżegania i pomocnictwa, dlatego należy go odrzucić.
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zatem stwierdzić, że aby mówić o dokonaniu przestępstwa opisanego 
w art. 152 § 2 k.k., bez względu na przyjęty model interpretacyjny, nie 
jest konieczne przystąpienie przez ciężarną do usiłowania przerwania 
ciąży wbrew przepisom ustawy.

Kolejną kwestią praktyczną jest pytanie o odpowiedzialność karną 
osoby udostępniającej zestaw aborcyjny osobie, która omyłkowo są-
dzi, że jest w ciąży albo nie ma świadomości, że płód jest martwy lub 
np. funkcjonariuszowi organów ścigania podającemu się za kobietę 
ciężarną chcącą przerwać ciążę wbrew przepisom ustawy. Dochodzi 
tu bowiem do ukończenia przez sprawcę czynności mających zabieg 
ułatwić, tym niemniej dokonanie zabiegu nie jest możliwe z uwagi na 
brak przedmiotu czynności wykonawczej. Sprawca błędnie przyjmuje, 
że ma do czynienia z kobietą ciężarną: brak tu zatem przedmiotu nada-
jącego się do popełnienia na nim czynu zabronionego, czego sprawca 
nie jest świadomy. Zrealizowane są więc przesłanki zakwalifikowania 
takiego zachowania jako usiłowania nieudolnego popełnienia przestęp-
stwa opisanego w art. 152 § 2 k.k. Jednak przyjmując tezę, że czynność 
sprawcza w pełni odpowiada tu pomocnictwu, pojawia się wątpliwość 
odnośnie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej spraw-
cy takiego zachowania. Zgodnie z modelem szerokim nie jest bowiem 
możliwe ze względów polityczno-kryminalnych ukaranie sprawcy za 
usiłowanie (a więc tym bardziej usiłowanie nieudolne) przestępstwa 
abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, a takim właśnie prze-
stępstwem jest pomocnictwo do popełnienia czynu zabronionego41. 
Przyjmując zaś model umiarkowany nie ma przeszkód w przypisaniu 
i po spełnieniu pozostałych przesłanek, pociągnięciu do odpowiedzial-
ności karnej sprawcy czynu zabronionego o znamionach opisanych 
w art. 13 § 2 w zw. z 152 § 2 k.k.42

41 Wedle części autorów z uwagi na funkcję pomocnictwa, sprowadzającą się do poszerzenia zakresu 
odpowiedzialności karnej poza wypadki sprawczego popełnienia czynu zabronionego, wykluczone jest krzyżo-
wanie się postaci stadialnych i form zjawiskowych, co przesądza o bezkarności usiłowania pomocnictwa (por. 
W. Wolter, Problem usiłowania podżegania lub pomocnictwa, PiP 1974, z. 1; s. 38 i n.; A. Zoll (w:) K. Buchała, 
A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 140; G. Rejman (w:) E. Bieńkowska, B. Ku-
nicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowska, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1997s. 
665–666; SN w uchwale z 4 listopada 1966 r., VI KZP 33/66, OSNKW 19766, z. 12, poz. 127 oraz G. Rejman 
w aprobującej glosie, PiP 1967, z. 10, s. 653 i n.).

42 Por. A. Liszewska, Podżeganie…, s. 60; P. Kardas, Teoretyczne…, s. 848 i n.; uchwała SN z 21 paździer-
nika 2003 r., I KZP 11/03, OSNKW 2003, z. 11–12, poz. 89.
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6.  Przestępstwo udzielenia kobiecie ciężarnej pomocy 
w przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy a zjawiska: 
„turystyki aborcyjnej”, działalności internetowej niektórych 
organizacji „pro choice” oraz publikacji ogłoszeń osób 
świadczących nielegalne usługi aborcyjne w prasie

Przyjmując, że ułatwienie kobiecie ciężarnej przerwania ciąży 
wbrew przepisom ustawy odpowiada w pełni pomocnictwu opisanemu 
w art. 18 § 3 k.k., pojawia się pytanie o definicję pojęcia „pomocy” 
w kontekście karnoprawnej oceny stanów faktycznych pojawiających 
się często w praktyce. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Katowicach 
uznał zachowanie lekarza, do którego zgłosiła się pacjentka chcąca 
usunąć ciążę wbrew przepisom ustawy, polegające na odmówieniu jej 
„usługi” i zapisaniu na kartce numeru telefonu innego lekarza wykonu-
jącego zabiegi przerywania ciąży za realizację znamion 152 § 2 k. k43, 
gdyż „Niewątpliwie pomoc w postaci udzielonego kontaktu telefonicz-
nego, mieści się w znamionach przypisanego przestępstwa z art. 152 
§ 2 k.k. Była to pomoc istotna, gdyż umożliwiała podjęcie dalszych 
działań zmierzających już bezpośrednio do usunięcia ciąży, co w isto-
cie nastąpiło”. W doktrynie pojawiają się poglądy, że także zachowa-
nia polegające na „organizowaniu turystyki aborcyjnej”44 lub sfinanso-
wanie przeprowadzenia zabiegu45 należy uznać za realizację znamion 
152 § 2 k.k. Przeciwny pogląd wyraża jedynie A. Marek wskazując, 
że „sfinansowanie (na prośbę kobiety ciężarnej) zabiegu przerwania 
ciąży i samo organizowanie (choćby za opłatą) wyjazdów do innych 
krajów w celu dokonania takiego zabiegu są wprawdzie ułatwieniami, 
ale zbyt odległymi, by konstruować odpowiedzialność za pomocni-
ctwo do konkretnego czynu popełnionego „z naruszeniem przepisów 
ustawy”.46 Wobec tych przeciwstawnych poglądów należy dokonać 
próby karnoprawnego wartościowania kilku powszechnych zjawisk 

43 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.IX.2008 r. II AKa 231/08 LEX nr 477588.
44 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2000, wyd. II, s. 283 i 284.
45 Por. O. Górniok (w:) S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkie-

wicz, A, Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2005, t. II, s. 120.
46 A. Marek, Kodeks…, art. 152, teza 5, s. 322.
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 związanych z problemem nielegalnego przerywania ciąży. Po pierwsze, 
należy zauważyć, że pełen zakres informacji, także w języku polskim, 
na temat aborcji farmakologicznej, a także możliwość bezpłatnego za-
mówienia środków do jej przeprowadzenia oraz internetowej konsul-
tacji z lekarzem oferują stworzone przez międzynarodowe wspólnoty 
kobiece portale internetowe (np. Women on Web)47. Po drugie, nale-
ży zauważyć, że krajach ościennych (Niemcy, Czechy) powstały przy 
granicy z Polską prywatne placówki medyczne zatrudniające polsko-
języczny personel medyczny i oferujące kobietom zamieszkałym na 
terenie Polski możliwość przerwania ciąży w warunkach szpitalnych48. 
Podobnie sytuacja wygląda w krajach, do których współcześnie często 
podróżują obywatele naszego kraju, np. w Anglii49. Po trzecie, należy 
stwierdzić, że w dziale ogłoszeń popularnych tytułów prasy codziennej 
można znaleźć liczne i niezbyt zawoalowane anonse lekarzy przepro-
wadzających na terenie kraju nielegalne zabiegi przerywania ciąży tak 
drogą chirurgiczną jak i farmakologiczną („Usługi ginekologiczne pe-
łen zakres”, „Przywracanie miesiączki”, „Miesiączka farmakologicz-
nie”, etc). Powstaje zatem pytanie jak kwalifikować zachowania osób 
tworzących tego rodzaju strony internetowe, osób odpowiadających 
za treść ogłoszeń zamieszczanych w prasie, a także lekarzy udzielają-
cych np. w wywiadach prasowych szczegółowych informacji na temat 
swojej pracy w przygranicznym szpitalu zajmującym się przerywaniem 
niechcianych ciąż (oraz osób dopuszczających tego rodzaju materiały 
do publikacji). Praktyka organów ścigania wskazuje na faktyczną de-
kryminalizację tego rodzaju zachowań50. Abstrahując jednak od racji 

47 A. Stanisławska, Niewinne klikanie myszką zamiast wizyty u ginekologa, Rzeczpospolita z dnia 
12.VII.2008.

48 L. Ostałowska, Sąsiadom trzeba pomagać – rozmowa z dr. J. Rudnickim, Wysokie Obcasy, dodatek do 
GW z 18–19.IX.2010.

49 K. Zuchowicz, Czy Polki masowo dokonują na Wyspach aborcji?, Rzeczpospolita z dnia 16.III.2010 r. 
50 Przykładowo z danych resortu zdrowia wynika, że w 2008 r. zarejestrowano 499 aborcji (legalnych). 

Przyczyną 32 zabiegów było zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, 467 przeprowadzono w wyniku wskazania 
eugenicznego. Nie odnotowano żadnego przypadku przerwania ciąży, która byłaby wynikiem czynu zabronio-
nego. W 2009 r. zarejestrowano legalnych 538 aborcji: 510 zabiegów przeprowadzono z powodu upośledzenia 
lub nieuleczalnej choroby płodu, 27 – w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 1 – ze 
względu na to, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Z szacunków Federacji na rzecz Kobiet i Planowa-
nia Rodziny wynika, że rzeczywista ilość aborcji przeprowadzonych przez kobiety zamieszkałe na terytorium 
RP może wynosić nawet 200 000 rocznie, z czego 10–15 procent mogą stanowić zabiegi przeprowadzane za 
granicą (O turystyce aborcyjnej w Sejmie, Rzeczpospolita z dnia 26.VIII.2010).
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polityczno-kryminalnych należy stwierdzić, że jeżeli trzymać się przy-
jętych w doktrynie definicji pojęcia „pomocy”, to nic nie stoi na prze-
szkodzie przyjęciu, że wspomniane zachowania można zakwalifikować 
jako służenie istotną radą i informacją obiektywnie ułatwiającą doko-
nanie czynu zabronionego. Nie są to jednak jedyne przesłanki przyjęcia 
figury pomocnictwa psychicznego. Na przeszkodzie mogą stanąć dwie 
okoliczności: po pierwsze, w doktrynie wskazuje się, że aby można było 
mówić o podżeganiu lub pomocnictwie, należy odnosić tego rodzaju 
zachowania do konkretnego czynu zabronionego oraz skonkretyzowa-
nej osoby lub kręgu osób, nie zaś do bliżej niezindywidualizowanego 
kręgu osób ad incertam personam51. Wydaje się zatem, że publikacja 
ogłoszeń osób przeprowadzających nielegalne aborcje na terenie kraju 
lub wywiadów z osobami przeprowadzającymi zabiegi przerwania cią-
ży poza granicami kraju albo tworzenie portali internetowych zawie-
rających szczegółowe informacje na temat zabiegu i umożliwiających 
zamówienie zestawu aborcyjnego – jest zachowaniem obiektywnie uła-
twiającym i umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu; tym niemniej 
nie jest to zachowanie adresowane do zindywidualizowanej osoby czy 
też kręgu osób. Drugą okolicznością mogącą budzić wątpliwości od-
nośnie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób or-
ganizujących „turystykę aborcyjną” (np. pośredników, osób które ofe-
rują ciężarnej transport na miejsce zabiegu, osób finansujących zabieg), 
jest znamię czynności sprawczej, określonej w art. 152, nie jako „prze-
rwanie ciąży” ale „przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy” 
i odpowiednio ułatwienie i nakłanianie do przerwania ciąży z narusze-
niem przepisów. Z jednej bowiem strony nie podlega sporom fakt, że 
pomocnik czy podżegacz działają w miejscu i czasie wykonania przez 
nich czynności ułatwienia czy nakłaniania, nie zaś w miejscu i czasie, 
w którym działał sprawca. Jednak w sytuacji, w której osoba ułatwiają-
ca przerwanie ciąży popełnia swój czyn na terytorium RP (np. pożycza 
ciężarnej pieniądze na zabieg, wspiera ciężarną psychicznie, odwozi ją 
do szpitala, wyczerpująco informuje o miejscu i warunkach przeprowa-
dzenia zabiegu), zaś sam zabieg ma miejsce w kraju, w którym tego ro-
dzaju zachowanie nie jest czynem zabronionym, to mamy tu wprawdzie 

51 Szerzej P. Kardas, Kodeks…, art. 18, teza 184, s. 328–329; Postanowienie SN z dnia 20 października 
2005, II KK 184/05, OSNKW 2005, z. 12, poz. 120.
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do czynienia z ułatwieniem ciężarnej przerwania ciąży, ale nie wbrew 
przepisom ustawy, co dekompletuje znamiona strony przedmiotowej. 
Do przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy nie dochodzi bowiem 
dlatego, że w miejscu przerwania ciąży, tj. kraju o odmiennej polityce 
antyaborcyjnej zabieg przerwania ciąży „ze względów społecznych” 
jest (oczywiście do określonego momentu ciąży) zabiegiem legalnym 
i zgodnym z prawodawstwem miejsca przerwania ciąży, w którym to 
polska ustawa o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego nie 
obowiązuje. Odmiennie sytuacja wygląda odnośnie możliwości reali-
zacji znamion czynności sprawczej opisanej w art. 153, gdzie mowa 
jest o „przerwaniu” lub „doprowadzeniu” kobiety ciężarnej do prze-
rwania ciąży przy użyciu podstępu, przemocy, groźby bezprawnej lub 
innego sposobu wyłączającego zgodę kobiety. Tu ustawodawca nie for-
mułuje wymogu aby przerwanie ciąży miało miejsce z „naruszeniem 
przepisów ustawy”, ponieważ brak świadomej zgody kobiety zawsze 
wyłącza legalność zabiegu i to nie tylko według polskiego ustawodaw-
stwa. Znamiona czynności sprawczej zrealizuje zatem sprawca, który 
przy użyciu wymienionych w przepisie metod „przerwał” lub „dopro-
wadził” kobietę do przerwania ciąży, bez znaczenia będzie tu zatem 
spełnienie pozostałych warunków legalności zabiegu według przepi-
sów miejsca jego wykonania (także polskich, jeżeli zabieg miał miejsce 
na terytorium kraju) oraz okoliczność czy sprawca dokonał przerwania 
ciąży „własnoręcznie” czy też w spowodował jej usunięcie przez cię-
żarną lub inne osoby. 

W sytuacji, w której osoba ułatwiająca przerwanie ciąży (lub na-
kłaniająca do przerwania ciąży) przebywa wprawdzie poza granicami 
kraju, a więc w miejscu gdzie nie obowiązuje ustawa o planowaniu 
rodziny i ochronie płodu ludzkiego, jednak jej zachowanie polega na 
dostarczaniu środków do aborcji chemicznej wykorzystywanych na te-
renie kraju (lub nakłanianiu kobiety ciężarnej znajdującej się na terenie 
kraju), należy stwierdzić, że miejscem w którym miało miejsce uła-
twienie aborcji jest terytorium RP, a zatem zachowanie było sprzeczne 
z treścią ustawy. Oczywiście możliwość pociągnięcia do odpowiedzial-
ności karnej takiej osoby będzie zależała od uregulowań prawa karnego 
międzynarodowego. W praktyce, z uwagi na obowiązywanie odmiennej 
polityki antyaborcyjnej w znakomitej większości krajów Europy, może 
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to oznaczać brak możliwości pociągnięcia sprawcy do odpowiedzial-
ności karnej, chociażby z uwagi na niezachowanie wymogu podwójnej 
karalności.

Należy dodać, że publikacja ogłoszeń osób oferujących zabiegi 
nielegalnego przerywania ciąży na terenie kraju, a także informacji 
(wywiadów) na temat możliwości przerwania ciąży ze wskazań spo-
łecznych poza granicami RP w polskiej prasie lub w polskojęzycznym 
internecie, nie realizuje znamion występków opisanych w art. 255 k.k., 
dopóki czynność sprawcza nie polega na publicznym „nawoływaniu” 
czy „pochwalaniu” nielegalnego przerywania ciąży. Nadto dla realiza-
cji znamion wspomnianych przestępstw wymagana jest forma zamiaru 
bezpośredniego52. 

Ostatnią kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest odpowiedzial-
ność osób, które wprawdzie ułatwiają przerwanie ciąży wbrew przepi-
som ustawy, jednak osobą korzystającą z takiego ułatwienia nie jest ko-
bieta chcąca się poddać zabiegowi, ale inne osoby (np. osoby zajmującej 
się sprowadzaniem do kraju i rozprowadzaniem wśród lekarzy leków 
mających zostać wykorzystanymi do aborcji chemicznej, osoby udo-
stępniającej zespołowi medycznemu pomieszczenie lub środki w celu 
przeprowadzenia aborcji chirurgicznej, osoby która udostępnia szcze-
gółowe informacje albo pieniądze na zabieg osobie, która następnie 
przekaże je zainteresowanej nielegalnym przerwaniem ciąży kobiecie). 
Tego rodzaju zachowania, po spełnieniu pozostałych przesłanek należy 
uznać za zachowania realizujące znamiona 18 § 3 w zw. z 152 § 2 k.k.53 
Znamiona art. 152 § 2 k.k. są bowiem tak ujęte, że czynność udzielania 
pomocy czy nakłaniania odnosi się jedynie do kobiety ciężarnej.

7.  Podsumowanie

Wydaje się, że odnośnie wielu z opisywanych w niniejszym tek-
ście zachowań, które można opisać jako zachowania realizujące 
znamiona typu czynu zabronionego, nastąpiło zjawisko faktycznej 

52 Wyrok SN z dnia 17 marca 1999 r., IV KKN 464/98, Prok. i Pr. 1999, nr 10, poz. 7.
53 A. Zoll, Kodeks…, art. 152, teza 22, s. 278.
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 dekryminalizacji, czego dowodem jest brak nawet próby szacunkowe-
go określenia liczby nielegalnych aborcji przeprowadzanych w kraju. 
W zależności od źródła wskazuje się, że może być to od kilkudzie-
sięciu tysięcy do nawet 200 tysięcy aborcji rocznie, zaś ze statystyk 
zgromadzonych przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2009 r. 
wszczęto 108 postępowań dotyczących przerwania ciąży za zgodą ko-
biety i 14 postępowań dotyczących aborcji bez zgody kobiety54. Nadto 
należy zauważyć, że w dobie internetu, nowoczesnej medycyny oraz 
swobodnego i szybkiego przepływu dóbr i usług, kryminalizacja nie-
legalnej aborcji, oceniając tę regulację tylko z punktu widzenia wzglę-
dów pragmatycznych – jest anachronizmem. Przypomina nieco sytua-
cję panującą w niektórych obecnie funkcjonujących dyktaturach, gdzie 
kontrolowanie wymiany myśli i informacji nie działa wobec tej części 
obywateli, która wyposażona jest w dostęp do internetu i telefony ko-
mórkowe. Przerwanie ciąży z uwagi na trudną sytuację osobistą czy 
warunki życiowe nie jest nigdy decyzją i rozwiązaniem łatwym i do-
brym, wydaje się jednak, że kryminalizacja nielegalnych aborcji jest 
rozwiązaniem jeszcze gorszym. Zwolennicy takiego ujęcia zdają się 
zapominać, że kobiety zabiegu przerwania „niechcianej” ciąży nie wy-
konują dla przyjemności, że jest to zawsze decyzja trudna, którą podej-
muje się w ostateczności bez względu na światopogląd czy wyznanie. 
Nie jest też tak, że podejmując decyzję o przerwaniu ciąży kobieta „nie 
bierze dobra zarodka w ogóle w rachubę”. Wydaje się, że często taką 
dramatyczną decyzję o unicestwieniu zarodka dyktują właśnie wzglę-
dy odpowiedzialności za swoje przyszłe czy już istniejące potomstwo, 
któremu matka chce zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju (pełna 
rodzina, miłość i czas obojga rodziców, warunki materialne) – nie przez 
kilka miesięcy ciąży, ale przez całe przyszłe życie dziecka, po przyj-
ściu na świat. Nadto wydaje się, że być może większą ilość „dzieci 
poczętych” można by uratować, gdyby kobieta odkrywszy, że znajduje 
się w „niechcianej” ciąży mogła świadomie i rozważnie, po konsultacji 
chociażby z psychologiem i uzyskaniu obszernych informacji na temat 
wszystkich możliwości rozwiązania sytuacji, podjąć decyzję. Obecny 

54 http://www.policja.pl/portal/pol/17/336/Przerwanie_ciazy_za_zgoda_kobiety_art_152.html; http://
www.policja.pl/portal/pol/17/337/Przerwanie_ciazy_bez_zgody_kobiety_art_153.html Por. też amk, Rozbież-
ne dane dotyczące aborcji, Rzeczpospolita z dnia 29.XII.2010 r. 
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stan prawny powoduje, że często kobieta pozostaje w tych bardzo trud-
nych okolicznościach samotna, zaś towarzysząca przerwaniu ciąży at-
mosfera tabu, dodatkowo potęguje stres i skłania ku podjęciu decyzji 
o natychmiastowym „uwolnieniu się” z opresyjnej sytuacji, szczegól-
nie że obecnie nie wymaga to starań ani długotrwałych ani skompliko-
wanych ani kosztownych ani wyjątkowo obciążających i ryzykownych 
z punktu widzenia fizjologicznego funkcjonowania organizmu kobiety. 
Jak bowiem słusznie zauważył niemiecki Trybunał Konstytucyjny, sku-
teczna ochrona dziecka poczętego we wczesnej fazie ciąży jest możli-
wa tylko we współdziałaniu z matką a nie przeciwko niej55.

55 Wyrok Związkowego Trybunału Konstytucyjnego RFN z dnia 12.V.1993 r. w sprawie przerywania 
ciąży, Europaische Grundrechte 1993, z. 9–10, s. 231–237.
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Sterylizacja w prawie angielskim

1. Legalność sterylizacji

Rozwiązania prawne dotyczące sterylizacji kobiet i mężczyzn są na 
świecie zróżnicowane1. Na ogół dopuszcza się sterylizację w ramach za-
biegu leczniczego (sterylizacja terapeutyczna), natomiast inne rodzaje, 
a zwłaszcza przymusowa i dobrowolna, wywołują już poważne kontro-
wersje. Omawiając kwestię legalności sterylizacji w prawie angielskim 
trudno nie poruszyć, chociaż w kilku zdaniach, problemu sterylizacji 
eugenicznej2 i związanej z nim debaty politycznej3. Poparcie dla an-
gielskiego ruchu eugenicznego wyrażono w dwóch raportach: Report 
on Mental Deficiency z 1929 r. (tzw. Wood Report) oraz Report on Ste-
rilisation z 1934 r. (tzw. Brock Report). W Brock Report opowiedzia-
no się za dobrowolną sterylizacją osób upośledzonych. Takie operacje 
miały być przeprowadzane tylko za pisemną zgodą Ministra Zdrowia4. 

1 Zob. E. Zielińska, Warunki dopuszczalności zabiegów sterylizacji, PIP 9/1985, s. 66 i n.; R. Tokarczyk, 
Prawa narodzin, życia i śmierci, wyd. 10, Zakamycze 2010, s. 210 i n.

2 W latach 1905 – 1930 eugenicy amerykańscy ukształtowali dwa zespoły postulatów zmierzających do 
polepszenia cech dziedzicznych populacji ludzkiej. Pierwszy, zwany eugeniką pozytywną, zachęcał do rozwo-
ju pożądanych cech poprzez preferowanie „wartościowego” rodzicielstwa. Sterylizacja należała do drugiego 
zespołu postulatów, zwanego eugeniką negatywną, zmierzającego do eliminowania cech niepożądanych. Jego 
zwolennicy pragnęli zahamować rozmnażanie się ludzi „małowartościowych” poprzez trwałe eliminowanie de-
fektów genetycznych (domagali się wprowadzenia prawnych utrudnień w zawieraniu małżeństw, legalizowania 
sterylizacji i kastracji). R. Tokarczyk, op. cit., s. 154 i n. 

3 Mimo braku regulacji prawnych zezwalających na sterylizację ze względów eugenicznych oraz mimo za-
pewnionej przez prawo ochrony osób upośledzonych umysłowo, zabiegi takie były przeprowadzane. W 1932 r. 
w Leicester na konferencji zorganizowanej przez Committee for Legalising Eugenic Sterilisation przedstawia-
no przypadki, kiedy to osoby niewidome oraz cierpiące z powodu innych dziedzicznych dysfunkcji zostały 
poddane skutecznemu zabiegowi dobrowolnej sterylizacji. Zob. Ch. Webster, Eugenic sterilisation: Europe’s 
shame, tekst dostępny na stronie internetowej: http://groups.csail.mit.edu/mac/users/rauch/nvp/misc/eugenic.
html (dostęp: 15.03.2011r.).

4 Do uzyskania takiej zgody niezbędna miała być oczywiście zgoda pacjenta, a w wypadku, gdy pacjentem 
byłaby osoba niezdolna do wyrażenia świadomej zgody – zgoda jej rodzica, opiekuna bądź współmałżonka. 
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Rekomendacje zawarte w Raporcie spotkały się jednak ze sprzeciwem 
Kościoła katolickiego oraz większości członków Partii Pracy (Labour 
Party) i nie zostały wprowadzone w życie5. Politycy podnosili m. in. 
wątpliwość co do odpowiedniej ochrony praw osób upośledzonych – co 
prawda rekomendacje Komisji dotyczyły dobrowolnej sterylizacji, ale 
czy o takiej rzeczywiście można mówić, skoro pacjentem jest osoba, 
która świadomej zgody na zabieg wyrazić nie może6? 

Wątpliwości pojawiały się także co do legalności sterylizacji prze-
prowadzanych z pobudek innych niż eugeniczne – kiedy zdrowy pa-
cjent poddawał się zabiegowi, by zapobiec ciąży swojej partnerki. 
W 1954 r. w sprawie Bravery v Bravery7 Lord Denning stwierdził, że 
zwyczajna operacja przeprowadzona dla zdrowia mężczyzny po uzy-
skaniu jego zgody jest bezdyskusyjnie zgodna z prawem, jednakże nie 
można tego samego powiedzieć o operacji przeprowadzonej bez właś-
ciwej przyczyny, mimo zgody pacjenta. Tak, zdaniem Lorda Denninga, 
jest w przypadku sterylizacji. Jeśli można wskazać odpowiedni powód, 
dla którego została przeprowadzona, np. by zapobiec narodzinom dzie-
cka obciążonego chorobą dziedziczną, wówczas jest legalna8. Jeśli na-
tomiast sterylizacja jest przeprowadzona dla wygody mężczyzny, by 
mógł czerpać beztroską radość ze stosunków seksualnych, nie obawia-
jąc się o możliwość poczęcia potomka i konsekwencje z tym związane, 
wówczas jest sprzeczna z prawem, szkodliwa dla interesu publicznego. 
Jest poniżająca dla mężczyzny, który się jej poddaje oraz krzywdząca 
dla jego żony. Ponadto skłania do rozwiązłego trybu życia. 

Takie stanowisko wydaje się być jednak odosobnionym. W tej samej 
sprawie Lord Hudson oraz Sir Raymond Evershed MR odrzucili poglądy 
Lorda Denninga. Dziś nie ma wątpliwości co do legalności takich operacji 
– antykoncepcja jest uważana za odpowiedni  powód dla  przeprowadzenia 

5 Zob, E. Kingdom, Consent, Coercion and Consorcium: The Sexual Politics of Sterilisation, Journal 
of Law & Society, vol. 12, n 1, Spring 1985, s. 20 i n.; J. Macnicol, Eugenics, Medicine and Mental Deficiency: 
an introduction, Oxford Review of Education Vol. 9, No 3, 1983 r., s. 177.

6 M. Thomson, The problem of mental deficiency: eugenics, democracy and social policy in Britain, Ox-
ford 1998, s. 66 i n.

7 [1954] 1 WLR 1169.
8 Stanowisko Lorda Denninga sympatyzujące z postulatami eugeniki zostało skrytykowane przez 

M. D. A. Freemana w krótkim zdaniu: „…what it is about sterilization that brings out the worst in great 
judges”. The moral status of children:essays on the rights of child, 1997, s. 359. 
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sterylizacji za zgodą pacjenta9, a podstawę prawną ku temu stanowi art. 8 
załącznika Nr 1 National Health Service Act 200610.

Swego czasu, oprócz zgody pacjenta, powszechnym było uzyskanie 
zgody jego małżonka. Do 1988 r. formularz zgody na wszystkie opera-
cje (w tym na sterylizację), zalecany przez Medical Protection Socie-
ty, przewidywał miejsce na podpis małżonka11. Zgoda ta miała jednak 
charakter fakultatywny. W 1978 r. w Załączniku III do Sterilisation and 
National Health Service stwierdzono, że tylko pacjent może wyrazić 
zgodę na zabieg. Nie ma prawnego wymogu, aby zgodę wyraził także 
współmałżonek, jednak dla zachowania harmonii w małżeństwie pożą-
danym jest, aby taką zgodę uzyskać12. Dziś również nie ma prawnego 
wymogu uzyskiwania zgody małżonka na zabieg sterylizacji. Co wię-
cej, jedna z londyńskich klinik oferuje szybkie zabiegi sterylizacji, kła-
dąc szczególny nacisk na poufność – oferta jest więc skierowana przede 
wszystkim do kobiet, które chcą zachować zabieg w tajemnicy przed 
swoimi partnerami13.

2.  Sterylizacja bez zgody pacjenta. 
Kryterium najlepszego interesu pacjenta

Sterylizację bez zgody osób małoletnich czy pełnoletnich upośledzo-
nych umysłowo uważa się za dopuszczalną tylko w najlepszym intere-
sie tych osób (in the best interests of the patient). Jest to kryterium bez-
względnie przestrzegane i badane w sprawach sądowych. W sprawie F 
v West Berkshire Health Authority and another (Re F)14 Lord Brandon 

9 I. Kennedy, A. Grubb, Medical law, London, Edinburg, Dublin 2000, s. 1152. Por. E. Kingdom, op. cit. s. 20. 
10 S. 8 Schedule 1, NHS Act 2006 stanowi: “The Secretary of State must arrange, to such extent as he 

considers necessary to meet all reasonable requirements, for – (a) the giving of advice on contraception, (b) the 
medical examination of persons seeking advice on contraception, the treatment of such persons, and (d) the 
supply of contraceptive substances and appliances”. Przepis ten zastąpił wcześniejszą regulację zawartą w the 
National Health Service Act 1977. Warto w tym miejscu wspomnieć, że już w the National Health Service 
(Family Planning) Act 1972 zezwolono na dobrowolną sterylizację – dotyczyło to jednak tylko sterylizacji 
mężczyzn. Zob. E Kingdom, op.cit., s. 23, 30.

11 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit. , s. 1153.
12 E. Kingdom, op. cit. s. 24. 
13 J. Pawlicki, Błyskawiczna sterylizacja w porze lunchu, Gazeta Wyborcza z 26.12.2010 r.
14 [1989] 4 BMLR 1.
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stwierdził, że operacja lub jakiekolwiek inne leczenie będzie w najlep-
szym interesie pacjenta tylko wtedy, kiedy ma na celu ratowanie życia 
albo poprawę lub zapobieżenie pogorszeniu fizycznego lub psychicz-
nego stanu zdrowia pacjenta15. W sprawie Re MB16 sędzia Butler-Sloss 
stwierdziła, że „najlepszy interes pacjenta nie ogranicza się do najlep-
szego medycznego interesu pacjenta”, należy go zatem rozumieć szero-
ko, uwzględniając czynniki zarówno medyczne, jak też psychologiczne 
i społeczne. Decyzja o tym czy sterylizacja jest w najlepszym interesie, 
należy do sędziego. Tak orzekł sąd w sprawie Re S, mówiąc, że: „…sę-
dzia, a nie lekarz, ma obowiązek podjęcia decyzji czy takie leczenie jest 
w najlepszym interesie pacjenta”17. W przypadku sterylizacji osób ma-
łoletnich okoliczności, które sąd bierze pod uwagę przy decydowaniu 
o najlepszym interesie pacjenta, określa Children Act 1989. Są to m. in. 
pragnienia i uczucia dziecka (w kontekście jego wieku i rozwoju inte-
lektualnego), jego potrzeby fizyczne i emocjonalne, płeć, wiek, jaka-
kolwiek szkoda, której doznał lub której doznać może. Należy pamię-
tać, że zawarty w ustawie katalog nie jest zamknięty. Ponadto nie każda 
z wymienionych w nim okoliczności musi być odpowiednia w kon-
kretnej sprawie. Sędzia Butler-Sloss w sprawie Re P stwierdziła, że to, 
jak dalece decydującym czynnikiem powinny być pragnienia dziecka, 
różni się w zależności od okoliczności w danej sprawie. Te pragnienia 
sąd musi wziąć pod uwagę i może, ale już niekoniecznie musi, uznać, 
że mają one większe znaczenie, kiedy dziecko jest starsze18. 

2.1. Sterylizacja małoletnich upośledzonych umysłowo

Sprawy tego typu trafiały do sądów w związku z pełnioną przez nie 
funkcją opiekuńczą (wardship jurisdiction), której istotę przedstawił 
sędzia Latey w sprawie Re X19, twierdząc, że władza królewska (the 
Crown) ma obowiązek chronić swoich poddanych, zwłaszcza małolet-
nich, gdyż są oni bezbronni i potrzebują szczególnej opieki – w tym 

15 4 BMLR, s. 8; zob. I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 790.
16 [1997] 38 BMLR 175.
17 Re S (adult: sterilisation) (2000), Times, 26 May CCA- zob. I. Kennedy, A. Grubb, op. cit.,s. 867.
18 [1992] (minors) (wardship: care and control) 2 FCR 681; I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 790–791.
19 [1975] 1 All ER 697.
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zakresie przekazuje ona swoją władzę sądom. Lord Donaldson MR 
w sprawie Re C20 podobnie stwierdził, że wardship jurisdiction ma 
swoje początki w obowiązku władzy królewskiej do ochrony swoich 
poddanych, w szczególności dzieci, które są pokoleniem przyszłości. 
Obowiązek ten spełniają sądy w imieniu władzy królewskiej. Sąd staje 
się opiekunem małoletniego po złożeniu wniosku. Jako taki opiekun 
jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania w odpowiednich 
sprawach decyzji w interesie dziecka21. 

W sprawie Re D22 zwrócono się do sądu o zezwolenie na dokona-
nie sterylizacji u jedenastoletniej podopiecznej sądu z lekkim upośle-
dzeniem umysłowym (zdolności umysłowe dziewczynki odpowiada-
ły zdolnościom dziewięcioletniego dziecka). Dowody wskazywały na 
duże prawdopodobieństwo, że stan D może w przyszłości się poprawić 
i, mimo że nadal w pewnym stopniu byłaby psychicznie upośledzona, 
to jako osoba dorosła mogłaby wyrazić ważną zgodę na małżeństwo. 
Sędzia Heilbron stwierdziła, że sterylizacja nie byłaby w najlepszym 
interesie małoletniej. Decydującym był fakt, iż istniały duże szanse 
na taką poprawę stanu umysłowego dziewczynki, by mogła ona sama 
świadomie zadecydować o dotyczącym jej leczeniu. Heilbron odnio-
sła się do „podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo kobiety 
do rozmnażania” (right to reproduce), twierdząc, że przeprowadzenie 
sterylizacji z powodów nieterapeutycznych byłoby naruszeniem tego 
prawa23.

Przed podobnym problemem stanął sąd w sprawie Re B24. Sprawa ta 
dotyczyła siedemnastoletniej Jeanette dotkniętej upośledzeniem umy-
słowym średniego stopnia. Jej zdolności werbalne odpowiadały zdol-
nościom dwulatka, a zdolność pojmowania rzeczywistości – sześciolat-
ka. Jeanette wykazywała przejawy zainteresowań seksualnych, jednak 
nie była w stanie zrozumieć mechanizmu współżycia dwojga ludzi, 
ciąży i narodzin. Nie miała też instynktu macierzyńskiego. Ciąża była-
by dla niej nieszczęściem. Powstało więc pytanie, jak temu nieszczęś-

20 [1989] 2 All ER 791.
21 Zob. więcej na ten temat I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 776 i n.
22 [1976] 1 All ER 326.
23 M. Davies, Textbook on medical law, Oxford 1998, s. 294 i n.
24 [1987] 2 BMLR 126.
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ciu zapobiec? W związku z tym, że Jeanette była epileptyczką i osobą 
o nieprzewidywalnym nastroju, wykluczono możliwość przyjmowania 
przez nią pigułek antykoncepcyjnych. Jej stan umysłowy nie pozwalał 
również na stosowanie innych mechanicznych środków. Sąd udzielił 
zgody, uznając że, ze względu na jej najlepszy interes, Jeanette powin-
na zostać poddana sterylizacji.

W obu sprawach jedynym kryterium, na jakim opierał się sąd było to, 
co według sądu stanowiło najlepszy interes zainteresowanego. W spra-
wie Re D fakt, że dziecko w przyszłości mogłoby zdawać sobie sprawę 
z tego co się wydarzyło oraz mogłoby być pozbawione wyboru, którego 
ostatecznie byłoby w stanie dokonać, sprawił, że zdaniem sądu poddanie 
dziecka operacji nie byłoby w jego najlepszym interesie. Inaczej było 
w sprawie Re B – tutaj Jeanette nigdy nie zrozumiałaby i nie odczułaby 
utraty płodności. Co więcej, ewentualna ciąża byłaby dla niej katastrofą, 
a sterylizacja stanowiła najbardziej odpowiednią metodę antykoncepcji 
w tym przypadku. Z tych względów sąd jednogłośnie uznał, że w naj-
lepszym interesie Jeanette będzie przeprowadzenie sterylizacji. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o kanadyjskiej sprawie Re Eve25, 
do której wielokrotnie odwoływały się sądy angielskie. W tej sprawie 
kluczowe znaczenie miał podział interwencji medycznych na terapeu-
tyczne i nieterapeutyczne. Sędzia La Forest stwierdził, że poważne na-
ruszenie praw jednostki i pewne szkody fizyczne, które pociąga za sobą 
sterylizacja nieterapeutyczna bez zgody, w porównaniu z wysoce wąt-
pliwymi korzyściami, jakie może przynieść, nie pozwala na stwierdze-
nie, że jest przeprowadzona dla dobra dziecka. W związku z tym sądy 
nie powinny zezwalać na sterylizację nieterapeutyczną. W sprawie Re 
B Izba Lordów uznała uzasadnienie sądu kanadyjskiego w tym zakre-
sie za nieprzydatne i bez znaczenia. Lord Hailsham powiedział nawet, 
że jest ono całkowicie nieprzekonywujące oraz niepokojąco sprzeczne 
z zasadą dobra podopiecznego, która powinna być pierwsza i najważ-
niejsza w sprawach tego typu26. Według Lorda Bridge’a, mówienie, 
że możliwa jest jedynie sterylizacja terapeutyczna, w przeciwieństwie 
do nieterapeutycznej, jest odwróceniem uwagi od naprawdę istotnej 

25 (1986) 31 DLR (4th) 1. 
26 2 BMLR, s. 134.
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 kwestii, a mianowicie, czy potencjalna operacja jest w najlepszym in-
teresie małoletniego, i skierowanie jej w stronę czysto semantycznej 
debaty, gdzie powinna być wytyczona granica pomiędzy terapeutyczną 
a nieterapeutyczną interwencją medyczną27. 

K. McK. Norrie sugeruje, że przyjęte przez kanadyjski sąd kryterium 
terapeutycznej i nieterapeutycznej interwencji medycznej jest niczym 
innym, jak angielskim testem najlepszego interesu pacjenta28. La Forest 
w uzasadnieniu orzeczenia podkreślił, że istniały dwa główne cele pro-
ponowanej operacji: po pierwsze, ochrona Eve przed traumą, jaką może 
u niej wywołać poród oraz przed obowiązkami rodzicielskimi, a po dru-
gie, ochrona matki Eve przed ewentualną koniecznością opiekowania 
się swoim wnukiem i wywołanym tym stresem. Jednak nic nie wska-
zywało na to, by ciąża i poród były dla Eve groźniejsze niż dla innych 
kobiet (inaczej niż w sprawie Re B). Jasnym więc było, że sterylizacja 
zostałaby przeprowadzona nie dla dobra Eve, ale w interesie jej matki 
– w tym sensie określono ją jako nieterapeutyczną, a w konsekwencji 
niedopuszczalną. Można więc stwierdzić, że i w tym przypadku sąd 
kierował się najlepszym interesem pacjentki. Różnica między Re Eve 
a Re B istnieje tylko wówczas, gdy przyjmie się określenie „terapeu-
tyczny” w wąskim znaczeniu, jako leczenie choroby, uzdrawianie. Nie 
ma jej natomiast, jeśli przyjmie się, że w zakres słowa terapeutyczny 
wchodzi zarówno zapobieganie jak i leczenie fizycznych i psychicz-
nych cierpień pacjenta29. 

2.2. Sterylizacja osób pełnoletnich upośledzonych umysłowo 

Sądy angielskie miały trudności w rozstrzyganiu spraw dotyczących 
sterylizacji osób pełnoletnich upośledzonych umysłowo. Żaden przepis 
w prawie angielskim nie pozwalał na wyrażenie zgody w imieniu oso-

27 2 BMLR, s. 135.
28 Kenneth McK Norrie, Sterilisation and the Mentally Disabled, International and Comparative Law 

Quarterly vol. 38 April 1989., s. 389 i 390. Por. I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 1166.
29 Takie podejście przyjęto w sprawie R v. Bourne z 1939. Mr Bourne dokonał aborcji, by uchronić młodą 

dziewczynę przed poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi w przyszłości. Operacja została dokonana w naj-
lepszym interesie dziewczynki, ale to dlatego, że uznano ją za terapeutyczną, była legalna. Jeśli bowiem istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że ciąża i poród wywołają u pacjenta poważne szkody, wówczas za terapeutyczne 
(inaczej mówiąc w najlepszym interesie pacjenta) należy uznać działania mające na celu zapobieżenie tym 
szkodom. Zob. K. McK. Norrie, op. cit., s. 390.
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by dorosłej przez pełnomocnika30. Jednak każdego dnia w całej Anglii 
leczeniu poddawano osoby upośledzone umysłowo, które same zgody 
wyrazić nie mogły. Czy zgodnie z prawem31? 

Sprawa T v T32 dotyczyła aborcji i jednocześnie sterylizacji dziewięt-
nastoletniej ciężarnej kobiety, której wiek umysłowy wynosił trzy lata 
(bez perspektywy poprawy). W związku z tym, że w świetle prawa nikt, 
nawet sąd, nie mógł wyrazić niezbędnej zgody na zabieg33, sędzia Wood 
nawiązał do teorii konieczności (doctrine of necessity)34. K. McK. Nor-
rie wskazuje, że sędzia zrobił to jednak niechętnie, prawdopodobnie 
zdając sobie sprawę z możliwych nadużyć – lekarze bowiem mogli wy-
korzystywać tę teorię, podejmując leczenie zawsze wtedy, kiedy, we-
dług nich, było ono „niezbędne”, nie stosując przy tym obiektywnych 
kryteriów. Sędzia Wood zakończył orzeczenie wnioskiem o szybkie 
przywrócenie sądom kompetencji przyznawania zgody w podobnych 
przypadkach zgodnie z doktryną parens patriae35.

Przed podobnym problemem stanął sąd w cytowanej już sprawie 
Re F36. F była trzydziestosześcioletnią kobietą o rozwoju umysłowym 
cztero-, pięciolatka i umiejętnościach werbalnych dwulatka. Od czter-
nastego roku życia była podopieczną zakładu dla chorych umysłowo. 

30 Jak doszło do powstania takiej luki w prawie, tłumaczą sędziowie w sprawie F v West Berkshire Health 
Authority and another [1989], 4 BMLR 1. Zob. także P. Bartlett, R. Sandland, Mental Health Law: Policy and 
Practice, Oxford 2003, s. 615 i n.

31 K. McK. Norrie, op. cit., s. 391. Autor, próbując odpowiedzieć na to pytanie, zaczyna od analizy oko-
liczności, w których interwencja medyczna bez zgody jest dopuszczalna. Wskazuje na fakt, że jedyną taką oko-
liczność stanowią sytuacje, w których pacjent znajduje się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu i potrzebuje 
nagłej pomocy. Jednak takie sytuacje mogą być szeroko interpretowane. Na przykład, jeśli u osoby upośledzo-
nej umysłowo wykryto wolno rozwijający się nowotwór, oczywistym jest, że leczenie należy podjąć najszybciej 
jak to możliwe, nawet jeśli nie zachodzi nagły wypadek, tzn. rak przez wiele miesięcy może nie zagrażać życiu 
pacjenta. W sprawie R. v. Bourne MacNaghten J stwierdził, że jeśli aborcja jest konieczna, by uratować życie 
matki, to im szybciej się ją przeprowadzi, tym lepiej. W takiej sytuacji prawo nie wymaga, by lekarz czekał aż 
kobieta znajdzie się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Podobnie w przypadku sterylizacji. Jeśli w naj-
lepszym interesie dorosłej pacjentki jest to, by nie zaszła w ciążę, a jedynym sposobem, by takiej ciąży uniknąć, 
jest sterylizacja, to nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż taka sterylizacja jest interwencją niezbędną, co czyni 
ją legalną nawet mimo braku zgody.

32 [1988] 1 All ER 613.
33 Zob. I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 826.
34 Do teorii konieczności odniosła się również Izba Lordów w sprawie Re F. Zob. wywód Lorda Goffa 

4BMLR, s. 23 i n.
35 K. McK. Norrie, op. cit., s. 391–392. Por. M. Davies, op. cit., s. 306 i n.; M. Śliwka, Prawa pacjenta 

w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, wyd. II, Toruń 2010, s. 196 i n.
36 [1989] 4 BMLR 1.
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Podczas pobytu w zakładzie nawiązała relacje seksualne ze współpa-
cjentem. Z psychiatrycznego punktu widzenia ciąża byłaby dla niej 
wielkim nieszczęściem, a ponieważ żadne zwyczajne środki antykon-
cepcyjne nie były w tym przypadku odpowiednie37, stwierdzono, że naj-
lepszym rozwiązaniem jest sterylizacja. Matka F zwróciła się do sądu 
o wydanie deklaracji stwierdzającej, iż sterylizacja nie będzie sprzeczna 
z prawem z powodu braku zgody F. Sąd wydał taką deklarację. Jednakże 
Official Solicitor38 odwołał się do Sądu Apelacyjnego, który podtrzymał 
orzeczenie sądu pierwszej instancji. Sprawa trafiła do Izby Lordów. Jak 
zauważył M. Davies, Lordowie ponownie rozpatrywali kwestie, które 
pojawiły się w sprawie Re B, z tą różnicą, że w Re F pacjentka była peł-
noletnia39. W związku z tym żaden sąd nie miał jurysdykcji do udziele-
nia ani też do odmowy zgody na proponowany zabieg. Sąd mógł jedynie 
zadeklarować legalność takiego zabiegu, jeśli byłby on przeprowadzony 
w najlepszym interesie pacjenta. Taka procedura, mimo że nie jest ko-
nieczna do tego, by zabieg był zgodny z prawem, powinna mieć miejsce 
za każdym razem, kiedy taki zabieg byłby proponowany40. 

Lord Brandon stwierdził, że w obliczu problemu leczenia osoby peł-
noletniej upośledzonej psychicznie, która nie może wyrazić świadomej 
zgody na to leczenie (w tym przypadku na sterylizację), lekarz może 
przeprowadzić operację (lub dokonać innej interwencji medycznej), je-
śli jest ona w najlepszym interesie pacjenta41. Lord Brandon zwrócił też 
uwagę na szczególne czynniki, które przemawiają za tym, że deklaracja 
sądu powinna być wysoce pożądana42. Nie zmienia to jednak faktu, że 

37 Po pierwsze dlatego, że F nie byłaby w stanie prawidłowo z nich korzystać, a po drugie, mogłoby mieć 
to negatywny wpływ na jej zdrowie.

38 Official Solicitor to osoba wyznaczona przez sąd, by reprezentować interesy osób, które same nie są 
w stanie tego robić z powodu niepełnosprawności umysłowej. Zob. http://www.officialsolicitor.gov.uk/os/
offsol.htm (dostęp: 15.03.2011r.).

39 M. Davies, op. cit., s. 307.
40 4 BLMR, s. 4 per Lord Bridge. 
41 4 BMLR, s. 8. Lord Brandon podkreślił też, że jeśli pacjent z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie 

wyrazić zgody na zabieg medyczny, wówczas niezbędnym jest, aby inna osoba lub osoby o niezbędnych kwa-
lifikacjach, podjęły taką decyzję za niego. W przeciwnym razie pacjent zostanie pozbawiony opieki medycznej, 
do której ma prawo. 

42 Są to: 1) fakt, że w większości takich przypadków operacja jest nieodwracalna, 2) ze względu na nieod-
wracalność zabiegu, pozbawienie kobiety jednego z jej podstawowych praw, a mianowicie prawa do rodzenia 
dzieci, 3) związane z pozbawieniem tego prawa względy moralne i obyczajowe, 4) jeśli decyzja, czy zabieg 
jest w najlepszym interesie pacjenta, jest podejmowana bez udziału sądu, wówczas istnieje większe ryzyko, że 
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jej brak nie powoduje bezprawności operacji. Tym samym Izba Lor-
dów „oddała” kompetencję do podejmowania decyzji w przedmiocie 
najlepszego interesu pacjenta (a co za tym idzie, także w przedmiocie 
dokonania sterylizacji) lekarzom, wykorzystując test Bolama43, który 
określa granice obowiązku staranności lekarza, wprowadzając wzorzec 
zwyczajnego, rozsądnego lekarza. Lekarz spełnia ten standard, jeśli 
jego działania są zgodne z przyjętą praktyką, akceptowaną przez bie-
głego (responsible body of medical opinion) 44. A. Grubb i D. Pearl 
wskazują na poglądy Lorda Brandona i Lorda Goffa, zgodnie z którymi 
nieprzyjęcie testu Bolama stawiałoby w sytuacji bez wyjścia lekarza, 
który, mimo braku zgody, podjąłby się leczenia pacjenta (niezdolne-
go do wyrażenia zgody) w jego najlepszym interesie. Z jednej strony 
bowiem, jeśli nie podjąłby leczenia, naruszyłby obowiązek staranno-
ści (duty of care), a tym samym byłby odpowiedzialny za niedbalstwo. 
Z drugiej strony, jeśli podjąłby leczenie, ryzykowałby, że poniesie od-
powiedzialność za naruszenie praw osobistych pacjenta, poprzez doko-
nanie zabiegu bez jego zgody. Autorzy podkreślają jednak, że istnieje 
pewne ryzyko w przyjęciu testu Bolama w omawianym przypadku. 
To nie sąd, lecz sami lekarze decydują o tym, co stanowi najlepszy 
interes pacjenta i określają zakres obowiązku zachowania należytej sta-
ranności w świetle deliktu niedbalstwa45.

Dziś to ustawa wskazuje, co powinno być brane pod uwagę, aby 
prawidłowo określić najlepszy interes pacjenta. Szczegółowe wska-
zówki zawierają przepisy części 4. Mental Capacity Act 2005, zgodnie 
z którymi należy rozważyć nie tylko takie względy jak wiek czy stan 
pacjenta46, które mogłyby prowadzić do nieuzasadnionych  wniosków 
decyzja ta została podjęta błędnie, a przynajmniej może być za taką uznawana, 5) jeśli sprawa nie trafia do sądu, 
istnieje ryzyko, że operacja zostanie przeprowadzona z nieodpowiednich powodów, motywów, 6) udział sądu 
powinien służyć ochronie lekarzy przeprowadzających operację oraz innych osób bezpośrednio związanych 
przed późniejszą krytyką i ewentualnymi skargami czy roszczeniami. 4 BMLR, s. 8–9.

43 Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 BMLR 1; zob. M. Nesterowicz, Prawo 
medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 170–171; M. Śliwka, op. cit., s. 122–123, s. 168 i n. 

44 Takie stanowisko nie zostało w pełni zaakceptowane. Wątpliwości co do zastosowania testu Bolama 
podnosili już w Sądzie Apelacyjnym Lord Donaldson MR, Neill LJ oraz Butler-Sloss LJ. Zob. też I. Kennedy, 
A. Grubb, op. cit., s. 863 i n.

45 A. Grubb, D. Pearl, Sterilisation – courts and doctor as decision makers, C.L.J. 1989, vol. 48, s. 380–382.
46 Dokument nie mówi o „pacjencie”, ale o „osobie”, której postępowanie dotyczy. Postępowanie takie 

może się toczyć bowiem nie tylko w sprawach medycznych, ale także innych sprawach o charakterze majątko-
wym lub osobistym. 
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odnośnie tego, co stanowi najlepszy interes pacjenta, ale także wszyst-
kie inne okoliczności, m. in. fakt, czy istnieje szansa na to, że pacjent 
w przyszłości będzie w stanie sam zadecydować w dotyczącej go spra-
wie i jeśli tak, to kiedy to mniej więcej nastąpi. Należy także, w możli-
wym stopniu, pozwolić i zachęcać pacjenta do uczestnictwa w dotyczą-
cym go postępowaniu.

3. Rola sądu w sprawie sterylizacji

Decyzja o sterylizacji osoby, która sama nie jest w stanie wyrazić 
zgody, jest decyzją bardzo poważną. Jeśli pacjent jest podopiecznym 
sądu, to sąd jest właściwy, by taką zgodę wyrazić (lub nie). Jednak 
nie wszystkie osoby upośledzone umysłowo są dziećmi, nie wszędzie 
też istnieje instytucja opieki. Czy sąd zawsze musi być zaangażowany 
w sprawy tego typu? W Re B Lord Templeman powiedział, że steryliza-
cja kobiety poniżej osiemnastego roku życia powinna być przeprowa-
dzona jedynie za zgodą sędziego Sądu Wyższego (High Court Judge). 
Pogląd ten był odosobniony. Podobnie w sprawie Re F – większość 
sędziów nie przyjęła tego stanowiska, wyjątkiem był Lord Griffiths, 
według którego sterylizacja kobiety niezdolnej do wyrażenia świado-
mej zgody (czy to ze względu na wiek, czy na niesprawność umysło-
wą) jest nielegalna, jeśli została przeprowadzona bez zgody sądu (High 
Court)47. W żadnej późniejszej sprawie angielskiej problem ten nie był 
poruszany48. 

Zdaniem K. McK Norrie, Lord Templeman być może chciał zawęzić 
to ograniczenie do umysłowo upośledzonych kobiet poniżej osiemna-

47 Lord Griffiths zaznaczył przy tym, że jest świadomy, iż w ten sposób tworzy nowe prawo, jednak jego 
zdaniem taka potrzeba istnieje, o czym świadczą wcześniejsze podobne sprawy i brak odpowiedzi Parlamentu 
na wynikły problem. Trzeba też podkreślić, na co już zwracano uwagę, że mimo, iż pozostali Lordowie nie 
zgadzali się w tym przedmiocie z Lordem Griffiths’em, to jednak uważali udział sądu w taki sprawach za 
pożądany.

48 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 842 i n. Podobny problem poruszył australijski sąd w sprawie Secre-
tary, Departament of Health v JWB and SMB (1992) 66 ALJR 300 (HC of A). I. Kennedy i A. Grubb zwracają 
uwagę na trzy główne powody, dla których sąd australijski uznaje zaangażowanie sądu w podobnych sprawach 
za obowiązkowe: po pierwsze ryzyko nadużyć ze strony opiekuna (przedstawiciela), po drugie niebezpieczeń-
stwo, że opiekun podejmie niewłaściwą decyzję, po trzecie ogromne znaczenie i poważne konsekwencje, jakie 
podjęta decyzja może mieć dla pacjenta.
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stego roku życia, jednak w żadnym fragmencie swojego uzasadnienia 
tego nie zrobił49. W Anglii część 8. Family Law Reform Act 1969 po-
zwala każdej w pełni zdolnej osobie powyżej szesnastego roku życia 
udzielić ważnej zgody na jakikolwiek zabieg medyczny. Uprawnienie 
to nie jest ograniczone ani zasadą dobra pacjenta ani też teorią koniecz-
ności. Jeśli chodzi o kobiety poniżej szesnastego roku życia, zastoso-
wanie może mieć orzeczenie Izby Lordów w sprawie Gillick v West 
Norfolk & Wisbech Area Health Authority50, w którym stwierdzono, że 
jeśli dziewczyna jest na tyle dojrzała psychicznie, by móc świadomie 
zadecydować o określonej formie leczenia, to może sama wyrazić waż-
ną zgodę. 

Jak zauważa K. McK Norrie, zwracanie się do sądu z każdym po-
dobnym przypadkiem byłoby w praktyce bardzo uciążliwe i kosztowne. 
W zasadzie trudno powiedzieć, dlaczego taki wymóg, jeśli o wymogu 
w ogóle można mówić, powinien być ograniczony tylko do zabiegu ste-
rylizacji, skoro decyzja oparta byłaby na najlepszym interesie pacjenta, 
a jest to podstawa wszystkich decyzji dotyczących leczenia osób nie-
mogących zadecydować za siebie. W sprawach o dokonanie sterylizacji 
jednak nie zawsze wiadomo, gdzie leży kluczowy „najlepszy interes” 
pacjenta51. 

Przyjęto podział interwencji medycznych na terapeutyczne i nie-
terapeutyczne52 (mimo zaznaczonych wcześniej pewnych zastrzeżeń 
w sprawie Re B). Uznano, że te ostatnie powinny być rozpatrywane 
przez sąd. Prawo jednak, jak już wskazano, nie przewiduje takiego 
obowiązku – takie działanie może być uznane jedynie za pożądane. 
Dobrą praktyką jest też, aby sterylizacja należąca do pierwszej grupy 
zabiegów była rekomendowana przez dwóch lekarzy jako niezbędna 
w celach terapeutycznych i w najlepszym interesie pacjenta53. Komi-
sja Prawa (Law Commission) w 1989 r. rozpoczęła prace nad  reformą 

49 Kenneth McK. Norrie, op.cit., s. 393.
50 Gillick v West Norfolk & Wisbech Area Health Authority [1986] AC 112.
51 Kenneth McK. Norrie, op. cit., s. 394. 
52 Sterylizacja w celach antykoncepcyjnych jest zabiegiem nieterapeutycznym (jak w sprawie Re F), 

w odróżnieniu od zabiegów mających na celu leczenie schorzeń fizycznych, jak np. choroby macicy, lecz rów-
nież skutkujących sterylizacją pacjentki (Lord Griffiths w Re F). Zob. F v F [1991] 7 BMLR 135, Re E [1991], 
7 BMLR 117.

53 F v F [1991] 7 BMLR 135; I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 854 i n., 1205 i n.
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 dotyczącą podejmowania decyzji w imieniu osób nieposiadających 
zdolności do czynności prawnych, upośledzonych umysłowo. W swo-
im Raporcie Nr 231, Mental Incapacity (1995) wyróżniła trzy kategorie 
sterylizacji: 1) sterylizacja mająca na celu leczenie choroby narządów 
rodnych (terapeutyczna), 2) wykonywana w celu uniknięcia lub zła-
godzenia dolegliwości i niedogodności związanych z menstruacją, 3) 
sterylizacja w celach antykoncepcyjnych. Komisja zgodnie przyjęła, że 
zabiegi należące do pierwszej kategorii nie wymagają interwencji sądu, 
droga sądowa jest jednak otwarta, gdy pojawi się spór lub inne trudno-
ści. Komisja podkreśliła, że druga kategoria może być wykorzystywana 
w celu uniknięcia nadzoru sądowego nad zabiegami w celach antykon-
cepcyjnych. Zaleciła jednocześnie, aby każdy zabieg trwale pozbawia-
jący pacjenta płodności był autoryzowany przez sąd. Wyjątki stano-
wią zabiegi terapeutyczne (należące do pierwszej kategorii) i mające 
na celu uniknięcie rzeczywiście występujących szkodliwych skutków 
menstruacji – przy tych ostatnich wymagane jest jednak potwierdzenie 
niezależnego lekarza54.

Długotrwały proces reform55 doprowadził do uchwalenia Mental 
Capacity Act 2005, który wszedł w życie w kwietniu 2007 r. W związ-
ku z wprowadzonymi zmianami powstał nowy sąd Court of Protection 
, zastępujący dotychczasowy o tej samej nazwie. Sąd ten zyskał m. in. 
prawo do wydawania decyzji w imieniu osób upośledzonych psychicz-
nie, niezdolnych do podejmowania decyzji w swoim imieniu, nie tylko 
w sprawach majątkowych (jak było do tej pory), ale także osobistych, 
kierując się kryterium najlepszego interesu zainteresowanego. W punk-
cie 5. Practice Direction E – Applications Relating to serious Medi-
cal Treatment (uzupełniającego część 9. The Court of Protection Rules 
2007) stwierdzono, że do sądu powinny trafiać przypadki dotyczące 
nieterapeutycznej sterylizacji osób, które same nie mogą wyrazić zgody 
na zabieg. 

54 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 1205 i n. I. Kennedy i A. Grubb podkreślają, że Komisja w przedsta-
wionym Raporcie nie zawarła żadnych propozycji zmian w prawie materialnym w odniesieniu do sterylizacji 
upośledzonych osób dorosłych. Zadowolono się istniejących kryterium „najlepszego interesu” pacjenta. Zale-
cenia Komisji ograniczyły się do kwestii proceduralnych, jak konieczność zgody sądu. Rząd angielski zdecy-
dował, że zalecenia Komisji nie znajdą odzwierciedlenia w ustawie (op. cit., s. 1210).

55 Na temat reform zob. P. Bartlett, R. Sandland, op. cit., s. 671 i n.
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4. Przekroczenie zakresu zgody pacjenta

Ważnym zagadnieniem jest przekroczenie zakresu zgody pacjenta. 
M. Nesterowicz wskazuje, że: „Obowiązek lekarza stosowania się do 
zakresu zgody pacjenta traktuje się jako regułę wtedy, gdy lekarz może 
postawić prawidłową diagnozę i w czasie zabiegu nie wystąpią nie-
przewidziane komplikacje. Czasami jednak zdarzają się przypadki le-
karskie wątpliwe, gdy właściwe rozpoznanie postawić można dopiero 
trakcie operacji, występują też niekiedy okoliczności nieprzewidziane. 
W czasie operacji lekarz stwierdza konieczność zoperowania lub wy-
cięcia innego organu aniżeli ten, na który uzyskał zgodę. Czy lekarz 
powinien wówczas ‘obudzić’ pacjenta, aby uzyskać dodatkowo jego 
zgodę i dopiero potem przystąpić do operacji, czy też powinien uznać, 
że działa w interesie pacjenta i poszerzyć zabieg?”56. Podobne wątpli-
wości powstawały w sprawach rozpatrywanych przez sądy angielskie.

W sprawie Breen v Baker Mrs Breen od lat cierpiała na mięśniaki 
macicy. Zgłosiła się do dr Baker, chirurga w Elizabeth Garrett Ander-
son Hospital, po tym, jak w listopadzie 1947 r. doznała krwotoku dróg 
rodnych. Mrs Breen podpisała zgodę na operację, w której jednocześ-
nie pozostawiła lekarzowi decyzję co do sposobu oraz zakresu ope-
racji57. W grudniu 1947 r. po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, dr Ba-
ker zdecydowała się usunąć macicę (total hysterectomy). Mrs Breen 
pozwała dr Baker za naruszenie integralności cielesnej, twierdząc, że 
histerektomia była wykonana bez jej zgody, oraz za dopuszczenie się 
winy (negligence) w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu takiej ope-
racji. Sąd stwierdził, że zgoda powódki nie ograniczała się do zabiegu 
wyłyżeczkowania, w związku z czym zarzut naruszenia integralności 
cielesnej jest bezzasadny. Nadto, jako że dr Baker prawidłowo zdiag-
nozowała zwłóknienie macicy podczas łyżeczkowania, nie można jej 
również zarzucić niedbalstwa w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu 
histerektomii58.

56 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, op.cit., s. 158.
57 Formularz podpisany przez Mrs Baker stanowił swoistą carte blanche, zawierał klauzulę wyrażoną w sło-

wach: „I agree to leave the nature and extent of the operation to be performed to the discretion of the surgeon”.
58 R. Nelson- Jones, F. Burton, Medical Negligence Case Law, London 1990, s. 170.
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W sprawie Cull v Butler and Another z 1932 r. powódka, która miała 
napady padaczki, zaszła w ciążę. Dwie z trzech poprzednich ciąż skoń-
czyły się poronieniem. Powódka zwróciła się do dr Butlera w the Royal 
Surrey County Hospital w Guildford, który zalecił usunięcie macicy. 
Następnie zwróciła się do swojego lekarza, dr Cranstouna, który stwier-
dził, że zamiast wycięcia macicy powinna poddać się aborcji. Dr Cran-
stoun wysłał list do the Royal Surrey County Hospital, w którym za-
znaczył, że w przypadku Mrs Cull pożądana jest aborcja i że pacjentka 
odmawia wycięcia macicy. List dotarł do szpitala, ale nie dołączono 
go do reszty dokumentów powódki. Dr Butler, nie wiedząc o liście, 
przeprowadził histerektomię. Powódka pozwała dr Butlera oraz władze 
szpitala. Sąd stwierdził, że władze szpitala naruszyły umowę poprzez 
niedochowanie należytej staranności wobec pacjentki, a także, że dr 
Butler, z powodu niedbalstwa władz szpitala, naruszył nietykalność 
cielesną powódki. Sterylizacja pozbawiła powódkę szansy posiadania 
więcej dzieci (miała troje) i decydowania o tym59.

W 1969 r. w sprawie Hamilton v Birmingham Regional Hospital 
Board and Another sąd przyjął odpowiedzialność lekarza oraz szpita-
la i przyznał powódce odszkodowanie (general damages) w wysoko-
ści 750 funtów. Powódka była czterdziestoletnią matką trzech synów 
w wieku 11, 8 i 2 lat. Wszystkie dzieci przyszły na świat drogą ce-
sarskiego cięcia. W czerwcu 1966 r., podczas narodzin najmłodszego 
syna, powódkę poddano sterylizacji bez jej zgody. Powódka, katolicz-
ka, twierdziła, że nawet gdyby kolejne ciąże stanowiły ryzyko dla jej 
zdrowia lub życia, nie zgodziłaby się na sterylizację. Wolałaby narazić 
własne życie na niebezpieczeństwo. Sterylizacja pozbawiła ją możli-
wości zdecydowania, czy chce mieć więcej dzieci czy nie60. 

Trzeba też wskazać na sprawę Devi v West Midlands Regina Health 
Authority (1981), gdzie lekarz, który przeprowadził repozycję przebitej 
macicy, jednocześnie dokonał sterylizacji pacjentki, na co nie uzyskał 
jej zgody i nawet o tym z pacjentką nie rozmawiał. Wyjaśniał przed są-
dem, że sterylizacja była w najlepszym interesie pacjentki, która miała 
już czworo dzieci (chciała jednak mieć jeszcze dwoje). Skutkiem tego 

59 Ibidem, s. 192.
60 Ibidem, s. 226.
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czynu pacjentka doznała szoku, histerii i rozstroju zdrowia, całkowicie 
utraciła libido, przestała współżyć z mężem. Sąd uznał, że działanie 
lekarza było bezprawne, z winy umyślnej (battery) i zasądził na rzecz 
pacjentki odszkodowanie w kwocie 6.750 funtów61. 

5. Wrongful conception

Sądy angielskie niejednokrotnie stawały przed niełatwym zadaniem 
odpowiedzi na pytanie, czy można zasądzić odszkodowanie za nie-
chcianą ciążę, która była wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej 
sterylizacji. W szczególności, czy kobieta może żądać zadośćuczynie-
nia za krzywdę (non-pecuniary loss) spowodowaną ciążą i narodzinami 
dziecka i czy wraz z partnerem mogą domagać się również pokrycia 
kosztów wychowania tak narodzonego zdrowego dziecka. Zarówno za-
dośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej oraz odszkodowanie za 
szkodę majątkową (co budziło większe dyskusje) 62 było przyznawane 
do czasu decyzji Izby Lordów w sprawie McFarlane v Tayside Health 
Board63. Początkowo, w sprawie Udale v Bloomsbury AHA64 uznano, 
że pokrycie kosztów wychowania zdrowego dziecka jest sprzeczne 
z porządkiem publicznym (public policy). Odmiennego zdania był sę-
dzia Peter Pain, który w sprawie Thake v Maurice65 zasądził pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka jak i zwrot utraconych zarobków na rzecz 
obojga rodziców, oddalił natomiast roszczenie o zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę, uzasadniając, że ta kompensuje się radością uro-
dzenia zdrowego dziecka. Takie stanowisko podtrzymał Sąd Apelacyj-
ny, uwzględniając jednak roszczenie o zadośćuczynienie66. Podobnie 

61 Ibidem, s. 198; I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 578.
62 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 1559.
63 [2000] 2 AC 59; zob. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful con-

ception, wrongful birth, wrongful life w orzecznictwie europejskim (2000–2005), Prawo i Medycyna 3/2007, 
s. 21–22. 

64 [1983] 2 All ER 522; zob. T. Justyński, Poczęcie i urodzenie dziecka jako źródło odpowiedzialności 
cywilnej, Zakamycze 2003, s. 42 i n.

65 [1984] 2 All ER 513.
66 [1986] QB 644; [1986] 1 All ER 497.
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w sprawie Emeh v Kensington and Chelsea And Westminster Area He-
alth Authority and Others67. 

W maju 1976 r. powódka, kobieta zamężna, matka trojga zdro-
wych dzieci, poddała się aborcji i sterylizacji w St. Stephen’s Hospital. 
W styczniu 1988 r. dowiedziała się, że jest w 18–20 miesiącu ciąży. 
Urodziła dziecko z wadami genetycznymi. Sędzia Park stwierdził, że 
operacja sterylizacji została przeprowadzona niedbale i z naruszeniem 
umowy. Sąd Apelacyjny uznał, że niepoddanie się przez powódkę ko-
lejnej aborcji nie stanowiło novus actus interveniens, jak podnosił po-
zwany. Poza najbardziej wyjątkowymi okolicznościami, sąd nie może 
uznać za bezpodstawną odmowę poddania się aborcji, kiedy nie ma 
ku temu żadnych wskazań medycznych lub psychiatrycznych. Sąd 
nie zgodził się z pozwanym, że powódka nie powzięła odpowiednich 
kroków, by zmniejszyć szkodę. Ponadto według sądu, w konkretnych 
przypadkach nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym domaga-
nie się odszkodowania za narodziny dziecka, przy czym bez znacze-
nia jest fakt, czy dziecko urodziło się zdrowe czy też nie. Sąd zasądził 
na rzecz powódki zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, za przyszły 
ból, cierpienie i pogorszenie jakości życia (loss of amenity), włączając 
w to odpowiednią opiekę nad chorym dzieckiem przez wiele lat, zwrot 
utraconych zarobków oraz koszty utrzymania dziecka i koszty drugiej 
sterylizacji68. Taka linia orzecznictwa pozostawała aktualna przez pięt-
naście lat69 do czasu rozstrzygnięcia w sprawie McFarlane v Tayside 
Health Board, w której Izba Lordów przedstawiła bardziej restrykcyj-
ne podejście do omawianej kwestii70. Stwierdziła bowiem, że koszty 
wychowania zdrowego dziecka są równoważone przez radości, jakie 
niesie ze sobą rodzicielstwo. Według Lorda Milleta prawo musi trakto-
wać narodziny normalnego, zdrowego dziecka jako błogosławieństwo, 
nie jako szkodę. Izba Lordów jednogłośnie oddaliła powództwo o po-

67 [1985] QB 1012.
68 R. Nelson- Jones, F. Burton, op. cit., s. 205.
69 Benarr v Kettering Health Authority [1988] NLJ 179; Allen v Bloomsbury Health Authority [ 1993] 1 

All ER 651; Allan v Greater Glasgow Health Board [1998] SLT 580.
70 zob. B. Golder, From McFarlane to Melchior and beyond: Love, sex, money and commodification in 

the Anglo-Australian law of torts, Torts Law Journal 12/2004, s. 5; I. Kennedy, A. Grubb, op. cit.; A. Maclean, 
McFarlane v Tayside Health Board: a wrongful conception in the House of Lords?, Web Journal of Current 
Legal Issues http://webjcli.ncl.ac.uk/2000/issue3/maclean3.html. (dostęp 15.03.2011r.)
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krycie kosztów utrzymania zdrowego dziecka, przyznała jednak matce 
zadośćuczynienie za ból i cierpienie związane z ciążą i porodem71. 

Warto wskazać na okoliczności, w których sądy podejmowały pró-
by złagodzenia kategorycznych rozstrzygnięć Izby Lordów w sprawie 
McFarlane. Po pierwsze, gdy po nieskutecznej sterylizacji, na skutek 
winy lekarza rodzi się dziecko upośledzone. Taka sytuacja miała miej-
sce w sprawie Parkinson v St James and Seacroft University Hospital 
NHS Trust72. Sąd Apelacyjny nawiązując do orzeczenia Izby Lordów 
w sprawie McFarlane, uznał, że rodzicom należy się odszkodowanie 
jedynie w takim zakresie, w jakim stopień upośledzenia dziecka zwięk-
sza koszty jego utrzymania. Zaznaczył przy tym, że dziecko upośledzo-
ne nie jest mniej warte od zdrowego, lecz po prostu więcej kosztuje73. 
Po drugie są to okoliczności, gdy matką dziecka narodzonego w wy-
niku niechcianej ciąży jest kobieta niepełnosprawna. Przykładem jest 
sprawa Rees v Darlington Memorial Hospital NHS Trust74. Sąd Apela-
cyjny uznał, że powódce należy się odszkodowanie obejmujące koszty 
w wysokości wynikającej z jej niepełnosprawności75. Pozwany szpital 
odwołał się do Izby Lordów, która uwzględniła apelację (większością 
4:3), przyjmując, że decyzja zapadła w McFarlane wyklucza zasą-
dzenie zwrotu dodatkowych kosztów utrzymania dziecka związanych 
z niepełnosprawnością matki76.

W sprawie Goodwill v British Pregnancy Advisory Service77 poru-
szono problem legitymacji do wytoczenia powództwa z tytułu wrong-
ful conception. Wiąże się to nierozerwalnie z odpowiedzią na pytanie 
wobec kogo lekarz ma obowiązek należytej staranności (duty of care). 
Jak wskazują I. Kennedy i A. Grubb, obowiązek taki niewątpliwie wy-
stępuje wobec małżonka lub partnera pacjenta, jeśli wspólnie zgłaszają 
się do lekarza. Można także pokusić się o podobne stwierdzenie wobec 

71 A. Mullis, K.Oliphant, Torts, Palgrave Macmillan, 3rd edn (2003), s. 100 i n.
72 [2002] QB 266.
73 A. Mullis, K. Oliphant, op. cit.
74 [2003] QB 20; [2002] 2 All ER 177. Powódka była dotknięta poważną i postępującą chorobą utraty 

wzroku, co wg niej czyniło ją niezdolną do sprawowania zwykłych obowiązków matki. Zob. M. Nesterowicz, 
Prawo medyczne, op. cit., s. 260–261.

75 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, op. cit., s. 260–261; A. Mullis, K. Oliphant, op. cit., s. 101. 
76 B. Golder, op. cit., s. 10 i n.
77 [1996] 2 All ER 161.
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partnera pacjenta, który jest lekarzowi znany, o którego istnieniu le-
karz wiedział78. Sprawa Goodwill dotyczy jednak kobiety, która rozpo-
częła współżycie ze swoim partnerem po około trzech latach od prze-
prowadzonej wazektomii. Przekonana, że jej partner jest bezpłodny, 
po konsultacjach ze swoim lekarzem, zaprzestała stosowania innych 
form antykoncepcji. Rok później zaszła w ciążę. Sąd Apelacyjny od-
dalił powództwo, twierdząc, że prawo nie może nakładać obowiązku 
względem nieokreślonej liczby partnerów/partnerek, z którymi pacjen-
ta w przyszłości mogą łączyć relacje seksualne. W uzasadnieniu Lord 
Gibson stwierdził, że taki obowiązek istnieje jedynie wobec pacjenta 
– jest też możliwy wobec jego żony (lub partnerki), jeśli zwróciła się 
do lekarza na konsultacje razem z mężem, natomiast Lord Thorpe mó-
wił jedynie o pacjencie i, jeśli jest żonaty (w momencie konsultacji), 
o jego żonie79.

78 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 1582. 
79 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 1582 i n.; A. Mullis, K. Oliphant, op. cit., s. 101–102. 
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Zgoda na zabieg medyczny oraz oświadczenia pro 
futuro w ustawodawstwie i orzecznictwie francuskim 
i belgĳ skim. Część II.1 Postulaty de lege ferenda 
wobec ustawodawcy polskiego

Belgia

Belgia jest zaliczana przez Komitet Zarządzający RE ds. Bioetyki do 
grupy krajów przyznających oświadczeniom pro futuro mocniejsze skutki 
prawne2. Rozwiązania belgijskie były w pewnym zakresie inspiracją dla mo-
delu francuskiego3, dlatego w obu tych systemach znajdujemy rozwiązania 
podobne. Niemniej jednak, jak wykazuję niżej, przepisy belgijskie wykazu-
ją istotne odrębności, które zmieniają charakter i ocenę całości systemu.

Zgoda pacjenta – podstawy normatywne 
oraz charakterystyka systemu

W belgijskiej debacie o prawach pacjenta, przełomowy był rok 20024. Przy-
jęto wówczas trzy bardzo istotne ustawy regulujące omawianą problematykę. 

1 Część I została opublikowana w poprzednim numerze (Prawa i Medycyny przyp. red.) 
2 Raport CDBI, The previously expressed wishes relating to health care. Common principles and differing ru-

les 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 uprzednio 
wyrażonych życzeń w odniesieniu do ochrony zdrowia w ustawodawstwach krajowych), sprawozdawca: R. Andor-
no, stan prawny na czerwiec 2008. Szerzej na ten temat: Syska M. Zgoda na zabieg medyczny oraz oświadczenia 
pro futuro w ustawodawstwie i orzecznictwie francuskim i belgijskim – część I, Prawo i Medycyna, nr 1/2011, str. 59.

3 Rapport n 281, fait au nom de la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale francaise, relative aux droits des malades et à la fin de vie, session ordinaire 2004–2005.

4 Ze względu na ograniczone ramy opracowania geneza oświadczeń pro futuro w systemie belgijskim 
przedstawiona jest dopiero od przyjęcia ustaw z 2002 r.
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Prawa pacjenta, zgoda i jej odmowa – ustawa o prawach 
pacjenta

Po pierwsze, była to ustawa z 22 sierpnia 2002 r. o prawach pacjen-
ta5, której uchwalenie systematyzowało oraz wzmacniało ochronę praw 
pacjenta. Ma ona zastosowanie do wszystkich sytuacji leczniczych, nie-
zależnie od podstawy prawnej dokonania interwencji medycznej6, bez 
względu na miejsce jej zaistnienia czy status lekarza7. Jest zatem pod-
stawową regulacją praw pacjenta w Belgii i ma bardzo szeroki zakres 
zastosowania. Już w jednym z pierwszych przepisów ustawy8, wśród 
podstawowych praw wymieniono: prawo do otrzymania świadczeń 
o odpowiedniej jakości, poszanowania godności ludzkiej oraz autono-
mii woli i niedyskryminację. Pozostałe przepisy przewidują ponadto 
takie prawa jak prawo swobodnego wyboru lekarza9 i prawo do ochro-
ny życia prywatnego10. Ustawa ustanawia także skargę na naruszenie 
praw pacjenta oraz ciekawy, mediacyjny system rozwiązywania spo-
rów w sprawach medycznych11.

W centrum zainteresowania ustawy znajduje się problematyka zgody 
objaśnionej. Przepisy wprost przyznają pacjentowi prawo do informacji 
oraz przewidują wymóg zgody12. Pacjent ma zatem prawo znać wszelkie 
informacje dotyczące stanu swojego zdrowia, a lekarz powinien udzie-
lać informacji w języku zrozumiałym dla pacjenta, na jego żądanie tak-
że na piśmie. Z drugiej jednak strony przewidziano także tzw. wyjątek 
terapeutyczny, a więc sytuację, gdy lekarz wyjątkowo może odstąpić od 

5 Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, która weszła w życie 6 października 2002 r. (Moniteur 
Belge (MB) z 26 września 2002, nr 2002022737, str. 43719). Tekst dostępny na www.ejustice.just.fgov.be, dalej 
„ust. pr. pacj. belg.”.

6 A więc zarówno w przypadkach zgody pacjenta, zgody zastępczej, czy leczenia bez zgody (np. w sytuacji 
niecierpiącej zwłoki).

7 Ustawa odnosi się do wszystkich zawodów medycznych (dokładnie ustawa używa tutaj wyrażenia „Prati-
cien professionnel”), a więc lekarzy, lekarzy dentystów, położnych, farmaceutów etc. (art. 2 ust.3 ust. pr. pacj. belg.).

8 Art. 5 ust.pr. pacj. belg.
9 Art. 6 ust. pr. pacj. belg.
10 Art. 10 ust. pr. pacj. belg.
11 Art. 11 ust. pr. pacj. belg. Szerzej na ten temat: Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient, in-

demnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé: le droit médical en mouvement, Bruxelles, Paris 
2008, str. 251–362.

12 Art. 7 i art. 8 ust. pr. pacj. belg.
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informowania pacjenta, gdy mogłoby to mieć poważne, negatywne kon-
sekwencje zdrowotne13. Pacjent może także zrezygnować z otrzymy-
wania informacji14. W takich przypadkach przepisy przewidują jednak 
szczególną procedurę, która ma zabezpieczać interesy pacjenta15. 

Art. 8 § 1 ust. pr. pacj. belg. przewiduje obowiązek uzyskania zgo-
dy pacjenta na każdą interwencję medyczną. Zgoda taka musi być ob-
jaśniona i – co do zasady – wyrażona w sposób wyraźny16. Brak jest 
bezwzględnego wymogu co do formy. Oczywiście istnieją także sytua-
cje, gdy ochrona autonomii woli doznaje ograniczeń np. ze względu na 
ważny interes społeczny. Rozwiązania belgijskie nie odbiegają w tym 
zakresie od standardów europejskich, przewidując np. obowiązkowe 
szczepienia czy obowiązkowe leczenie niektórych chorób zakaźnych. 

Przepisy definiują zgodę objaśnioną poprzez wskazanie elementów, 
które powinna obejmować informacja na temat proponowanego lecze-
nia udzielona przed jej wyrażeniem17. Chodzi tu zatem o cel, stopień 
konieczności i pilności leczenia, czas trwania, częstotliwość, prze-
ciwwskazania, ryzyka z nim związane, konieczną po leczeniu opie-
kę, alternatywne możliwości leczenia oraz koszty. Informacja powin-
na także obejmować konsekwencje ew. odmowy zgody oraz wszelkie 
wiadomości, które lekarz lub pacjent uzna za stosowne. Co ciekawe, 
informacja dotyczy także aspektów prawnych leczenia18. Wymienienie 
wprost powyższych elementów oraz ich zakres obrazuje powagę, z jaką 
ustawodawca belgijski podszedł do elementu informacji w relacjach 
medycznych. Oczywiście określone ustawowo przesłanki wymagają 
doprecyzowania. I tak np. w odniesieniu do terapii alternatywnych, 
w doktrynie19 wskazuje się, że lekarz jest obowiązany do wskazania 
jedynie „rozsądnych” alternatyw.

13 Art. 7 § 4 ust. pr. pacj. belg.
14 Chyba, że nieinformowanie mogłoby wpływać negatywnie na jego zdrowie lub mieć poważne skutki 

dla osób trzecich. Art. 7 § 3 ust. pr. pacj. belg.
15 Lekarz jest zobowiązany m.in. skonsultować swoją decyzję z innym lekarzem, załączyć uzasadnienie 

swej decyzji do dokumentacji pacjenta oraz poinformować o tym osobę zaufania.
16 Zgoda per facta concludentia może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy po poinformowaniu pacjenta, 

z jego zachowania można rozsądnie wnioskować, że zgadza się na leczenie.
17 Art. 8 § 2 ust. pr. pacj. belg.
18 Istnieje obowiązek poinformowania pacjenta o jego prawach i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych.
19 Cocquéau B., Henry P., L’information et le consentement du patient: les nouvelles balises, str. 51 [w:] 

Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…
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W zakresie informacji o ryzykach przepisy przewidują, że należy 
pacjentowi przedstawić „skutki uboczne i ryzyka związane z interwen-
cją, mające znaczenie dla pacjenta”20. Nie było do końca jasne, czy 
oznacza to przychylenie się przez ustawodawcę do teorii ryzyk zna-
czących, a więc takich, które niekoniecznie muszą być normalnym, 
przewidywalnym następstwem zabiegu, lecz jako kryterium przyjmu-
jącej ocenę, czy ryzyka są poważne21. Orzecznictwo wskazuje jednak 
na taką właśnie interpretację tego przepisu ustawy stwierdzając, że ry-
zyko znaczące powinno być przedstawione także, gdy zachodzi tylko 
wyjątkowo22. 

Działanie bez zgody pacjenta rodzi odpowiedzialność karną i cywil-
ną. Spór w doktrynie i orzecznictwie wywołała kwestia ciężaru dowodu 
poinformowania. Widoczne były zasadnicze rozbieżności w tym zakre-
sie23. Ostatecznie jednak orzecznictwo Sądu Kasacyjnego24 wskazuje, 
że na gruncie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, to na pa-
cjencie spoczywa ciężar dowodu, że lekarz nie wywiązał się ze swoich 
obowiązków.

Ustawa wyraźnie stanowi, że pacjent ma prawo odmówić zgody na 
leczenie lub cofnąć ją. Działanie wbrew takiej woli jest traktowane jak 
działanie bez zgody i skutkuje odpowiedzialnością.

Co do zasady, decyzje w imieniu osób niepełnoletnich podejmują 
ich rodzice lub opiekunowie25. Prawo przewiduje jednak, iż takiego pa-
cjenta należy włączać w proces decydowania, stosownie do jego wieku 
i dojrzałości, a nawet, że może on podejmować decyzje samodzielnie, 
o ile jest w stanie sam rozsądnie ocenić swoje interesy.

20 Art. 8 § 2 ust. pr. pacj. belg.
21 Należałoby w takim przypadku informować także o ryzykach rzadkich, lecz poważnych.
22 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Liège z dnia 27 września 2006 r. (Arrêt de la Cour d’appel, Liège, 

27 septembre 2006, Numéro de rôle: 2004RG1517) oraz Orzeczenie Sądu Kasacyjnego z 26 czerwca 2009 
(Cour de cassation, 26/06/2009, Numéro de rôle: C.07.0548.N).

23 Cocquéau B., Henry P., L’information et le consentement du patient : les nouvelles balises, str. 68 
[w:] Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins 
de santé: le droit médical en mouvement, 2008 oraz powołane tam orzecznictwo.

24 Orzeczenie Sądu Kasacyjnego z 16 grudnia 2004 r. (Cour de cassation, 16/12/2004, Numéro de rôle: 
C030407N). Patrz także późniejsze orzecznictwo: Orzeczenie Sądu Apelcayjnego w Liège z 11 października 
2007 (Arrêt de la Cour d’appel, Liège 11/10/2007 Numéro de rôle: 2006/RG/1065). Dowód związku przyczy-
nowego między brakiem informacji lub zgody a szkodą także spoczywa na pacjencie: Orzeczenie Sądu Kasa-
cyjnego z 12 maja 2006 r. (Arrêt de la Cour de cassation, 12/05/2006 Numéro de rôle: C050021F).

25 Art. 12 § 1 ust. pr. pacj. belg.
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Ustawa z 22 sierpnia ustanawia także, omawiane w dalszej części 
pracy, ważne instytucje deklaracji antycypowanych26, osoby zaufania27 
oraz pełnomocnika ds. zdrowotnych28.

Ustawa o eutanazji

Drugą bardzo istotną ustawą, uchwaloną w 2002 r., była ta z 28 maja 
o eutanazji29. Akt ten zalegalizował w Belgii eutanazję, która w art. 2 
definiowana jest jako „czynność dokonana przez osobę trzecią, która 
umyślnie powoduje śmierć innej osoby, na jej żądanie”30. Dotyczy ona 
zatem eutanazji sensu stricte, określanej też jako czynna, która może 
być przeprowadzona wyłącznie na życzenie pacjenta. Ustawa ta prze-
widuje także możliwość złożenia przez pacjenta deklaracji antycypo-
wanej (déclaration anticipée), wyrażającej wolę poddania się eutanazji 
w przypadku braku możliwości wyrażenia woli bezpośrednio. 

Ostatnią z ustaw odnoszących się do omawianej tematyki jest usta-
wa z 14 czerwca 2002 r. o opiece paliatywnej31, przewidująca prawo do 
korzystania z takiej opieki przez każdego obywatela32. 

Osoba zaufania (personne de confiance)

Instytucja osoby zaufania33 (o.z.) występuje w prawie belgijskim 
w kilku kontekstach i kilku aktach normatywnych. W obszarze za-
interesowania niniejszej pracy pozostają dwie ustawy operujące tym 
pojęciem: ust. pr. pacj. belg. oraz ust. eut. belg. Uważam, że należy 

26 La déclaration anticipée, Art. 8 § 4 ust. pr. pacj. belg. 
27 La Personne de confiance, Art. 7 § 2 ust. pr. pacj. belg.
28 Le mandataire désigné par le patient, Art. 14 § 1 ust. pr. pacj. belg.
29 Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (MB, 22 czerwca 2002 r., nr 2002009590, str. 28515). Usta-

wa weszła w życie 20 września 2002 r. Dalej: „ust. eut. belg.”. Tekst dostępny na www.ejustice.just.fgov.be 
30 Art. 2 ust. eut. belg.
31 Loi du 14 juin 2002 relative au soins palliatifs, weszła w życie 5 listopada 2002 r. (MB, 26 października 

2002 r., nr 2002022868, str. 49160), tekst dostępny: www.ejustice.just.fgov.be
32 Jej szczegółowe postanowienia pozostają jednak poza zakresem niniejszego opracowania.
33 Dalej także jako „o.z.”.
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 wyraźnie rozróżnić te dwie instytucje, ze względu na odmienne role, 
jakie przyznają im poszczególne ustawy.

Osoba zaufania w ustawie o prawach pacjenta

Osoba zaufania jest przewidziana w art. 7 § 2 ust. pr. pacj. belg.34. Na-
leży ją wyraźnie odróżnić od instytucji o tej samej nazwie przewidzianej 
np. w prawie francuskim. O.z. na gruncie ust. pr. pacj. belg. ma do ode-
grania inną rolę i jest związana z realizacją autonomii informacyjnej pa-
cjenta. Co należy podkreślić, działa ona tylko, gdy pacjent jest przytom-
ny i zdolny do decydowania do wyrażenia swej woli. Na wypadek utraty 
takiej świadomości, ustawodawca belgijski przewidział inną instytucję 
– pełnomocnika ds. zdrowotnych, omawianą w dalszej części artykułu. 

Zadaniem o.z. jest współuczestniczenie w czynnościach medycznych 
oraz w przekazywaniu informacji przez lekarza. Pacjent może także po-
stanowić, że swoje prawo do informacji będzie realizował całkowicie 
za pośrednictwem takiej osoby. W takim przypadku, lekarz przekazuje 
wszelkie informacje o.z., a nie pacjentowi. Ponadto lekarz powinien 
powiadomić osobę zaufania w przypadku tzw. wyjątku terapeutyczne-
go, a więc gdy lekarz zamierza nie informować pacjenta o stanie jego 
zdrowia ze względów medycznych35.

Chodzi tu zatem o osobę, która wspomoże pacjenta w odebraniu 
informacji. Motywy powołania o.z. mogą być różne – ciężki stan pa-
cjenta, który utrudnia mu samodzielne odbieranie informacji, wola 
współuczestniczenia w informowaniu przez osobę bliską, potrzeba 
„przedyskutowania” własnych spraw z osobą trzecią czy niechęć albo 
niemożność samodzielnego przyswojenia informacji medycznych. Jak 
wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ust. pr. pacj. belg36, chodzi tu 
o relację opartą na zaufaniu, która realizuje się jedynie w sferze infor-
macyjnej. Ustawodawca był dość lakoniczny, nie ustanawiając żadnych 

34 Oraz znowelizowana ustawą z 13 grudnia 2006 r. o różnych postanowieniach w zakresie zdrowia pub-
licznego. Loi du 13 decembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé (MB, 31 grudnia 2009 r., 
nr 2009024465, str. 82971). Tekst: www.ejustice.just.fgov.be

35 Art. 7 § 3 i 4 ust. pr. pacj. belg.
36 Projet de loi relatif aux droits du patient, 19 février 2002, Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 2001–2002, 

n° 1642/001, str. 21.
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kryteriów wyboru takiej osoby. Jednak lekarz nie ma możliwości sprze-
ciwienia się wyborowi pacjenta37. Brak jest aktualnie szczególnych wy-
mogów co do formy ustanowienia o.z.

Osoba zaufania w ustawie o eutanazji

Ust. eut. belg. także wprowadza instytucję osoby zaufania38. Instytucja 
ta ma bezpośredni związek ze składanymi przez pacjenta deklaracjami 
antycypowanymi, przewidującymi eutanazję39. Ustanowienie jednej lub 
kilku o.z. powinno mieć miejsce w deklaracji antycypowanej. O.z. może 
być tylko osoba dorosła. Członkowie obsługi medycznej, lekarz pierw-
szego kontaktu oraz lekarze konsultowani w sprawie danego pacjenta nie 
mogą zostać ustanowionymi o.z. W przypadku ustanowienia kilku o.z. 
należy określić porządek, w jakim ich opinia będzie brana pod uwagę40. 

O.z. jest swoistym „rzecznikiem”41 pacjenta na wypadek utraty zdol-
ności do samodzielnego wyrażania woli w kwestii eutanazji i powinna 
wtedy wyrażać jego wolę. Po pierwsze, jej zadaniem jest ujawnienie 
lekarzom istnienie złożonej deklaracji antycypowanej42 (d.a.), jeśli nie 
zostało to wcześniej uwzględnione w dokumentacji medycznej. Ponad-
to, w procedurze podejmowania decyzji o eutanazji jest ona pierwszą 
osobą w nią zaangażowaną i lekarz powinien się z nią w tym zakresie 
konsultować. Należy jednak zauważyć, że podstawą do określenie sto-
sunku pacjenta do eutanazji jest d.a. Rola osoby zaufania jest w tym 
przypadku wyłącznie doradcza. Jej zadaniem jest zatem informować 
lekarzy o istnieniu d.a., o życzeniach jakie pacjent wyrażał43 i jego woli. 
Natomiast nie może podejmować wiążących decyzji. 

37 Opinia Rady Krajowej samorządu lekarskiego z 20 lutego 2010 „Wybór osoby zaufania” (Avis du Con-
seil national de l’Ordre des médecins du 20/02/2010 Choix de la personne de confiance, n a129017).

38 Wyraźnie należy podkreślić, że jest to instytucja odrębna od tej przewidzianej w ust. pr. pacj. belg.
39 Art. 4. § 1 ust. eut. belg.
40 Kolejna w hierarchii o.z. zastępuje poprzednią dopiero w przypadku jej śmierci, odmowy wykonywa-

nia swych zadań o.z., niezdolności lub innej przeszkody.
41 Herremans J., Déclarations anticipées: situation juridique en Belgique, „Bulletin de la Société des 

Sciences Médicales du Grand Duché de Luxembourg”, nr 3/2008.
42 Dalej też: “d.a”.
43 Charbonnel A., La personne de confiance dans les lois belges et françaises relatives aux droits des 

patients et à la fin de vie, „Actualités jurisanté”, nr 63/2008.
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Pełnomocnik ds. zdrowotnych44 (mandataire)

Postanowienia dotyczące pełnomocnika ds. zdrowotnych znalazły 
się w rozdziale ust. pr. pacj. belg. zatytułowanym „reprezentacja pa-
cjenta”. Każda osoba dorosła może ustanowić takiego pełnomocnika, 
którego zadaniem jest wykonywanie wszelkich praw, przewidzianych 
ust. pr. pacj. belg., w sytuacji gdy osoba ta znajduje się w stanie wy-
łączającym możliwość ich samodzielnego wykonywania45. Dopó-
ki pacjent ma jakiekolwiek rozeznanie rzeczywistości, powinien być 
włączony w proces decydowania, stosownie do jego możliwości po-
znawczych. Uprawnienia pełnomocnika aktualizują się wraz z utratą 
zdolności przez pacjenta i mogą być wykonywane tak długo, jak długo 
taka niezdolność ma miejsce. Jak wskazuje samorząd lekarski46, brak 
jest przeciwwskazań dla powierzenia jednocześnie funkcji pełnomoc-
nika i osoby zaufania jednej i tej samej osobie. 

Pełnomocnik jest wyposażony w bardzo szerokie uprawnienia. Może 
podejmować wszelkie decyzje i wykonywać wszelkie prawa, które usta-
wa przyznaje pacjentom. Co do zasady, taki pełnomocnik może zatem 
wyrazić zgodę na leczenie lub jej odmówić w pełnym lub określonym 
zakresie. Ma prawo do informacji o stanie zdrowia mocodawcy. Ma 
również prawo dokonywać wyborów sposobu leczenia czy propono-
wanych terapii, na zasadach ogólnych. W szczególnych przypadkach, 
lekarz działając w interesie pacjenta i w celu zapobieżenia zagrożeniu 
życia lub poważnemu zagrożeniu zdrowia może odmówić postępo-
wania zgodnie z decyzją osób reprezentujących niezdolnego pacjenta, 
przy czym jeśli chodzi o decyzję pełnomocnika ds. zdrowotnych, lekarz 
może to uczynić, tylko jeśli pełnomocnik nie może powołać na poparcie 
swej decyzji wyraźnie wcześniej wyrażonych życzeń pacjenta47. Wyda-
je się, że oprócz zadań czysto prawnych, pełnomocnik ma do odegrania 

44 Ust. pr. pacj. belg. posługuje się zwrotem „pełnomocnik” („mandataire”) lub „pełnomocnik ustano-
wiony przez pacjenta” („mandataire désigné par le patient”). Dla wyraźnego rozróżnienia tej instytucji od 
normalnego pełnomocnictwa cywilnoprawnego, będę jednak na potrzeby niniejszej pracy używał zwrotu „peł-
nomocnik ds. zdrowotnych”.

45 Art. 14. § 1 ust. pr. pacj. belg.
46 Opinia Rady Krajowej samorządu lekarskiego z 26 lipca 2003 „ustawa o prawach pacjenta”.
47 Art. 14. § 1 ust. pr. pacj. belg.
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rolę psychologiczną – zarówno wobec pacjenta, który ma świadomość, 
że wraz z utratą zdolności nie staje się tylko przedmiotem procedur me-
dycznych jak i lekarza, dla którego pełnomocnik może być partnerem 
w podejmowaniu decyzji. Ustanowienie pełnomocnika może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnej. Może ono zostać odwołane w każdej 
chwili, z zachowaniem przewidzianej formy.

Deklaracje antycypowane (déclarations anticipées)

Tak jak w przypadku instytucji osób zaufania, tak samo przy dekla-
racjach antycypowanych mamy do czynienia z dualizmem regulacji. 
Podstawę stanowi, jak zawsze, ust. pr. pacj. belg., w której znalazły 
się ogólne przepisy o deklaracjach antycypowanych. Jednak w ust. eut. 
belg. uregulowano szczególny ich rodzaj – te dotyczące życzeń wobec 
eutanazji.

Deklaracje antycypowane w ustawie o prawach pacjenta

1. Pojęcie oraz ważność

Ustawodawca nie użył wprost w ust. eut. belg. wprost zwrotu décla-
rations anticipées czy directives anticipées. W ust. pr. pacj. belg. prze-
widziano prawo do odmowy zgody na wszelkie czynności lecznicze. 
Przepis ten odnosi się także do szczególnej sytuacji, gdy pacjent utracił 
zdolność do wyrażania zgody, odmówiwszy wcześniej zgody na okre-
śloną czynność leczniczą. Wolę pacjenta należy wówczas respektować 
tak długo, jak długo pacjent nie odwoła jej samodzielnie. Jest to zatem 
regulacja ustanawiająca właśnie deklaracje antycypowane.

Deklaracja taka może zostać złożona, co do zasady, przez osobę doro-
słą. Jednak, także pacjent niepełnoletni może podejmować samodzielnie 
decyzje w swym imieniu, jeśli poziom jego dojrzałości pozwala mu na 
rozsądną ocenę sytuacji48. Wydaje się zatem, że przysługuje mu  wówczas 

48 Art. 12 § 2 ust. pr. pacj. belg.
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także kompetencja do odmowy zgody pro futuro. Jeśli chodzi zaś o pacjen-
ta dorosłego, lecz znajdującego się pod opieką innych, to należy uznać, 
że nie może on zredagować takiej dyrektywy. Reprezentacje takiego pa-
cjenta powierzono bowiem jego opiekunom49. Nie może on także ustano-
wić pełnomocnika ds. zdrowotnych50. Przy ocenie zdolności do złożenia 
d.a. mamy zatem do czynienia z kryterium mieszanym – z jednej strony 
odwołującym się do przesłanek natury prawnej (opieka oraz niepełnolet-
ność), z drugiej zaś do przesłanki faktycznej zdolności, która jednak ma 
znaczenie tylko dla pacjenta niepełnoletniego. Takie rozwiązanie może 
budzić wątpliwości z punktu widzenia zastosowania wyraźnego rozróż-
nienia między pacjentem niepełnoletnim a dorosłym, będącym pod opie-
ką. Nie wydaje mi się, by istniały obiektywne argumenty na rzecz przy-
znania dziecku większej autonomii niż dorosłemu pod opieką.

Deklaracja antycypowana wymaga formy pisemnej.

2. Treść oraz skutki prawne

Deklaracja antycypowana aktualizuje się wyłącznie w sytuacji utraty 
zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji. Jest wtedy niejako 
„przedłużeniem” woli pacjenta. Gdy tylko odzyskuje on świadomość, 
odzyskuje także kompetencję do wyrażania zgody. Wówczas lekarz zo-
bowiązany jest odebrać objaśnioną zgodę bezpośrednio.

W powyższych ramach mamy w systemie belgijskim do czynienia 
z dwoma hipotezami, w których może się aktualizować d.a. Po pierw-
sze, chodzi o sytuację niezdolności do decydowania o sobie w sensie 
prawnym, a więc sytuację, gdy dla osoby dorosłej ustanowiono opiekuna 
prawnego na podstawie przepisów k.c. belg. Po drugie zaś, o sytuację 
niezdolności pacjenta w sensie faktycznym, a więc ocenianą w konkret-
nej sytuacji, jako niezdolność do samodzielnego rozeznania sytuacji i po-
dejmowania decyzji51. D.a. są wiążące w obu powyższych przypadkach52. 

49 Nie przewidując jednocześnie kryterium subiektywnej oceny dojrzałości, jak w przypadku osoby nie-
pełnoletniej. Art. 13 § 1–2 ust. pr. pacj. belg

50 Art. 14 § 1 ust. pr. pacj. belg.
51 Nie chodzi zatem tylko o sytuację niemożności samego uzewnętrznienia woli. van Overstraeten M., une 

manifestation… [w:] Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…, str. 88–89.
52 van Overstraeten M., une manifestation… [w:] Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…, 

str. 88–89.
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Jak już wspomniano, ust. pr. pacj. belg., odnosi się do każdej in-
terwencji medycznej wykonywanej przez szerokie spektrum zawodów 
medycznych. Składając deklarację pacjent może zatem dowolnie okre-
ślić leczenie, interwencje czy czynności, którym się sprzeciwia. Jedy-
nym ograniczeniem jest tutaj wymóg określoności interwencji53. Prze-
słanka ta może nastręczać wątpliwości interpretacyjnych.

Można tu przywołać stanowisko Ministerstwa Zdrowia Publiczne-
go54, wyrażone na etapie prac parlamentarnych, że powinien być to 
sprzeciw wobec konkretnej czynności, a więc nie można ważnie sprze-
ciwić się całej kategorii interwencji medycznych, np. ratujących życie, 
takich jak formularze DNR. Należy wyraźnie określić przewidziane 
czynności, przy czym jedna d.a. może oczywiście zawierać ich wiele. 
Nie sądzę, by taki wymóg był zasadny, zwłaszcza, że literalne brzmie-
nie przepisu nie musi implikować takiej interpretacji. Wydaje mi się, 
iż d.a. mogłaby wskazywać określony zbiór czy kategorie czynności 
leczniczych, określając je w sposób kategorialny55.

Kolejne wymaganie podniesione przez MZP obejmuje określenie 
bardzo konkretnych okoliczności faktycznych, w których sprzeciw 
miałby się aktualizować. Należy zgodzić się z M. van Overstraeten56, 
że takie stanowisko nie ma uzasadnienia w ustawie i musiałoby skut-
kować faktycznym paraliżem tego przepisu. Nie sposób sobie bowiem 
wyobrazić, że przeciętny człowiek, składając deklarację antycypowa-
ną, jest w stanie tak precyzyjnie określić zarówno procedury medycz-
ne, którym miałby być poddany, jak i kazuistyczne sytuacje, w których 
miałoby się to zdarzyć.

Deklaracje antycypowane, w wersji belgijskiej, obejmują tylko od-
mowę zgody na leczenie. Nie wydaje się zatem możliwe złożenie zgody 
blankietowej pro futuro57. Przy czym odmowa pro futuro wiąże lekarza 

53 „une intervention déterminée” Art. 8 § 4 al. 4 ust. pr. pacj. belg.
54 Dalej też „m.z.p.”. Projet de loi relatif aux droits du patient, 19 février 2002, Doc. parl., Ch. représ., 

sess. ord. 2001–2002, n° 1642/001.
55 A więc wskazując np. na resuscytację, sztuczne karmienie, oddychanie itp. Nie sposób sobie wyobrazić, 

by pacjent, chcąc się przeciwstawić reanimacji, miał wymieniać wszelkie poszczególne czynności, które mogą 
być przez ratowników zastosowane w jej ramach.

56 van Overstraeten M., une manifestation… [w:] Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…, 
str. 1104–105. 

57 A więc wyrażających życzenia co do zgody, czy czynności, które pacjent chciałby, żeby wobec niego 
podjęto w przyszłości. Projet de loi relatif aux droits du patient, 19 février 2002, Doc. parl., Ch. représ., sess. 
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w sposób bezwzględny, nawet jeśli skutkiem braku leczenia objętego 
d.a., byłaby śmierć pacjenta58. Podniesiono w literaturze59, że mogą ist-
nieć jednak wyjątki od tego absolutnego charakteru. Wskazano na sytu-
ację, gdy istnieją wyraźne oświadczenia odmiennej woli pacjenta, niż ta 
wyrażona w d.a., dostarczone przez pełnomocnika ds. zdrowotnych60. 
Wskazano, iż w takim przypadku lekarz może nie uwzględnić życzeń 
z d.a. Wydaje mi się, że nie jest to na gruncie ustawy belgijskiej do koń-
ca jasne. Podobnie jak w systemie francuskim, d.a. przeważają bowiem 
nad decyzjami podejmowanymi przez osoby reprezentujące pacjen-
ta61. Należy im zatem przyznać pierwszeństwo wobec pełnomocnika 
ds. zdrowotnych i jego życzeń. Z formalnego punktu widzenia to d.a 
winna mieć pierwszeństwo nawet w sytuacji ujawnienia innych życzeń 
przez pełnomocnika. Forma wyrazu woli pacjenta nie spełnia przesła-
nek uznania za d.a., a przepisy nie przewidują kompetencji lekarza do 
uchylenia d.a. Jednak z punktu widzenia zdrowego rozsądku, jeśli ist-
nieje duże czy wręcz graniczące z pewnością prawdopodobieństwo, że 
pacjent zmienił zdanie, to rzeczywiście nie wydaje się celowe ani sen-
sowne uporczywe odwoływanie się do woli wyrażonej w d.a.

Pewna niekonsekwencja ustawodawcy wyłania się także w związ-
ku z zakresem d.a. Skoro zezwala się pacjentowi na bezwzględny 
sprzeciw wobec określonych czynności medycznych, to dlaczego 
nie umożliwić mu symetrycznie, akceptowania z góry, na wypadek 
utraty świadomości, określonego leczenia? Takie rozwiązanie lepiej 
uwzględniałoby różnorodność światopoglądów w społeczeństwie 
i umożliwiało wyrażenie bezwzględnej preferencji dla ratowania ży-
cia ludzkiego. Nie wydaje się, aby przemawiały przeciwko temu ja-
kieś względy etyczne62. 

ord. 2001–2002, n° 1642/001.
58 Herremans J., Déclarations anticipées…, str. 308.
59 van Overstraeten M., une manifestation… [w:] Schamps G. (red.), Evolution des droits du patient…, 

str. 127–128. 
60 Chodzi np. o nagrania, oświadczenia pacjenta w formie ustnej, potwierdzone przez świadków itp. 

Projet de loi relatif aux droits du patient, 19 février 2002, Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 2001–2002, n° 
1642/001, str. 127 i n.

61 Projet de loi relatif aux droits du patient, 19 février 2002, Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 2001–2002, 
n° 1642/001.

62 Jedynym zagrożeniem mogłoby być nadużywanie takiej konstrukcji przez lekarzy, chcących w ten 
sposób uniknąć „kłopotów” związanych ze sprzeciwem pro futuro.
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Zdziwienie może budzić milczenie ustawodawcy w kwestii informo-
wania pacjenta oraz sposobów przechowywania i ujawniania deklaracji. 
Nie przewidziano konieczności obecności świadków przy składaniu d. 
a. ani konsultacji z lekarzem. Przemilczano sprawę informowania leka-
rzy o istnieniu d. a. czy też załączania jej do dokumentacji medycznej. 
Fakt ten dziwi tym bardziej, że w przypadku ust. eut. belg. czy ustawy 
transplantacyjnej utworzono specjalne rejestry d.a. Pacjent sam musi 
się w tym przypadku troszczyć o informowanie lekarzy i bliskich o ist-
nieniu d. a., a w przypadkach nagłych nigdy nie ma gwarancji, że lekarz 
będzie miał do takiej informacji dostęp. Brak jest jakichkolwiek ograni-
czeń czasowych dla ważności takiej deklaracji antycypowanej. 

Warto jeszcze wspomnieć, że jeśli istnieje nagła konieczność przepro-
wadzenia interwencji medycznej, to w razie wątpliwości co do istnienia 
deklaracji lub pełnomocnika ds. zdrowotnych, należy taką  interwencję 
przeprowadzić, rozstrzygając na rzecz ratowania zdrowia i życia63.

Deklaracje antycypowane w ustawie o eutanazji

Pojęcie oraz przesłanki

Zasadnicza problematyka ustawy ust. eut. belg. pozostaje poza zain-
teresowaniem niniejszej pracy. Jak wspomniano, podstawą dokonania 
eutanazji może być wyłącznie „żądanie pacjenta”. Ustawa przewiduje 
dwa różne przypadki takiego żądania eutanazji: żądanie bezpośrednie64 
oraz deklarację antycypowaną65. Jest to zatem odrębna regulacja szcze-
gólnej kategorii oświadczeń pro futuro, odnoszących się do jednej kon-
kretnej czynności medycznej.

Każda dorosła osoba66 może złożyć, na wypadek, gdy nie będzie 
w stanie wyrazić woli samodzielnie, d. a., obejmującą życzenie podda-
nia się eutanazji. Taka d. a. może być złożona w każdym czasie. Co do 
wymogów formalnych, to wymagana jest forma pisemna, obecność 

63 Jest to tzw. zasada in dubio pro vita humana. 
64 Art. 3 ust. eut. belg.
65 Rozdział III „o deklaracji antycypowanej” (Chapitre III – De la déclaration anticipée), art. 4 ust. eut. belg.
66 Lub niepełnoletni, który uzyskał zdolność na podstawie przepisów szczególnych.
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dwóch dorosłych świadków, z których co najmniej jeden nie może mieć 
żadnego interesu majątkowego w ewentualnej śmierci składającego67 
oraz osoby zaufania, jeśli ją ustanowiono68. W deklaracji można usta-
nowić osoby zaufania, odpowiedzialne za informowanie lekarzy o ży-
czeniach pacjenta69.

D.a. mogą być w każdym czasie odwołane. W ust. eut. belg., w prze-
ciwieństwie do regulacji ogólnej, ustawodawca przewidział także 
termin ważności d.a., który wynosi 5 lat. Po każdorazowym upływie 
pięcioletniego terminu d.a. mogą być przedłużone, na okres kolejnych 
pięciu lat. 

Na podstawie ustawy wydano akt wykonawczy70 precyzujący sposoby 
redagowania, potwierdzania, zmiany i cofnięcia d.a. Przewidziano wiążą-
cy wzór d.a., przy czym może mieć ona formę odręczną lub drukowaną.

Skutki prawne

Omawiana d. a. może zostać złożona tylko na wypadek szczególnych 
okoliczności faktycznych. Zgodnie z ustawą71, ten wyraz woli pacjenta 
aktualizuje się tylko, jeśli lekarz stwierdzi, że pacjent znajduje się w sy-
tuacji bez wyjścia (a więc choroba jest nieuleczalna) i podlega cierpieniu 
psychicznemu lub fizycznemu, które jest nie do zniesienia. Dodatkowo 
przepis określający przesłanki dla realizacji eutanazji w przypadku d.a., 
różni się nieco od przepisu ogólnego, wprowadzając przesłankę „nieod-
wracalności” stanu pacjenta72. Ze względu na redakcję tego przepisu nie 
wiadomo, czy dotyczy ona stanu zdrowia pacjent czy jego świadomości73 
czy też obu, co z kolei może powodować poważne wątpliwości interpreta-

67 Taką osobą nie może być zatem, jak sądzę, spadkobierca składającego.
68 Deklaracja musi być opatrzona datą i podpisami składającego i świadków. Art. 4 §1 al. 3 ust. eut. belg.
69 Instytucję tę omówiono wyżej: por. podrozdział 2.2.
70 Arreté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à 

l’euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée. Tekst dostępny na www.ejustice.just.fgov.be
71 Art. 4 ust. eut. belg zamiast określenia, iż pacjent znajduje się w sytuacji „bez wyjścia” w sensie me-

dycznym (jak to kreślono w art. ust. eut. belg. – le patient se trouve dans une situation médicale sans issue), 
przewiduje jako przesłankę, że „ta sytuacja jest nieodwracalna według aktualnego stanu nauki” (que cette situ-
ation est irréversible selon l’état actuel de la science).

72 A więc nieco odmiennie określono przesłanki dopuszczalności eutanazji, gdy decyduje o niej pacjent 
bezpośrednio i w sytuacji, gdy zgoda na nią wynika ze złożonej uprzednio d.a. Art. 4 § 1 ust. eut. belg. 

73 Jako dotyczący świadomości pacjenta interpretuje go Herremans J., Déclarations anticipées…, str. 306.
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cyjne. Można sobie wyobrazić np., że pacjent choruje na poważną choro-
bę nieuleczalną, spełnia kryteria ustawy, utracił świadomość lecz nie ma 
pewności iż jest to utrata bezpowrotna. Wówczas pozostaje on w swoistym 
zawieszeniu. Gdyby odnieść przesłankę nieodwracalności do stanu świa-
domości, to d.a. nie aktualizowałaby się w tym przypadku. Wydaje się, że 
ustawodawca przewidział tę regulację na wypadek postępujących chorób 
nieuleczalnych, gdy w pewnym momencie stan pacjenta staje się tak zły, że 
traci bezpowrotnie świadomość i na taki przypadek właśnie przewidziano 
d.a. Uważam jednak, że wskazany obszar niepewności wymaga doprecy-
zowania, w interesie pacjentów i lekarzy74.

D.a. (tak jak i w ogóle żądanie eutanazji) nie ma mocy wiążącej75. Le-
karze nie mają obowiązku wykonywania zabiegu eutanazji. Na lekarzu, 
który zamierza odmówić wykonania eutanazji, ciąży jedynie  powinność 
poinformowania osób zainteresowanych76 i podania powodu swej de-
cyzji oraz ew. przekazania dokumentacji medycznej innemu lekarzowi, 
wskazanemu przez pacjenta.

W 2008 r. weszły w życie przepisy77 wprowadzające rejestr d.a. oraz 
regulujące sposób informowania o nich lekarzy. Wprowadzono proce-
durę rejestracji d.a., której dokonuje się w administracji gminnej. Jej 
zadaniem jest także weryfikacja przesłanek formalnych d.a. Zgłosze-
nia przekazywane są do ogólnokrajowej bazy danych, dostępnej leka-
rzom za pośrednictwem sieci Internet. Informacje w rejestrze obejmują 
wszystkie dane zarejestrowanych w nim d.a.78 W sytuacji utraty zdol-
ności przez pacjenta, lekarz powinien zweryfikować dotyczące go in-
formacje w rejestrze79. Rejestr jest dostępny przez całą dobę, zapewnia 

74 Co ciekawe przepisy dotyczące DA i stanu wyłączonej świadomości, nie warunkują dokonania eutanazji, 
cierpieniem pacjenta. Wynika to z niepewności, czy pacjenta nieświadomego można uznać za cierpiącego. Usta-
wodawca, chcąc zapewnić jednak skuteczność d.a. postanowił wyeliminować tę przesłankę. Adams M., Nys H., 
Comparative reflections on the Belgian Euthanasia Act 2002, Medical Law Review, nr 11/2003 str. 369.

75 Art. 14 ust. eut. belg.
76 Pacjenta, jeśli jest przytomny, oraz osoby zaufania.
77 Arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en matičre d’euthanasie est 

enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés (MB, 7 czerwca 
2007 r., nr 2007022806, str. 30952). Wszedł w życie 1 września 2008 r. Tekst dostępny na www.ejustice.just.
fgov.be

78 W tym m.in. daty ich złożenia, ich zakres, dane osób zaufania itp.
79 Procedura przewiduje także zabezpieczenia związane z ochroną prywatności pacjentów. Polegają one 

m.in. na każdorazowej weryfikacji lekarzy korzystających z rejestru oraz konieczności podania pełnych danych 
pacjenta. Wszelkie wizyty w rejestrze są rejestrowane i okresowo sprawdzane przez odpowiednią administrację.
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to aktualność danych oraz możliwość sprawnego przepływu informa-
cji. Takie rozwiązanie zasługuje na aprobatę. Pozwala bowiem unik-
nąć podstawowych problemów związanych z rozpowszechnieniem d.a. 
oraz informowaniem lekarzy.

Podsumowanie

System belgijski jest oparty na szerokim poszanowaniu autonomii 
woli pacjenta. Zapewnia wiele gwarancji jej realizacji, od przepisów 
regulujących zgodę i odmowę zgody na zabieg, poprzez regulację de-
klaracji antycypowanych, osób zaufania i pełnomocników ds. zdrowot-
nych, aż po problematykę eutanazji.

Pozytywnie trzeba ocenić wyraźne rozróżnienie problematyki eu-
tanazji i oświadczeń pro futuro w szerokim znaczeniu. Ustawodawca 
belgijski nie odnosi się wyłącznie do sytuacji związanych z ratowaniem 
życia czy decyzjami skutkującymi śmiercią pacjenta. Reguluje oświad-
czenia pro futuro w szerokim rozumieniu. Uregulowanie tych różnych 
kwestii w oddzielnych aktach normatywnych zapobiega konfuzji i po-
zwala na ich efektywniejszą regulację oraz przypisanie im odrębnych 
przesłanek, innych procedur realizacji. Jest to zrozumiałe i zasadne ze 
względu na szczególną wagę i specyfikę problematyki eutanazji.

Wśród niedostatków regulacji można wymienić skomplikowanie sy-
stemu, operowanie podobnymi pojęciami w różnych kontekstach (de-
klaracje antycypowane, osoby zaufania), co z kolei może być niezro-
zumiałe i nieprzejrzyste z punktu widzenia obywateli. Nie ma, moim 
zdaniem, przekonujących argumentów na rzecz regulowania wyłącznie 
d.a., wyrażających sprzeciw pro futuro. W tym zakresie przepisy belgij-
skie są niesymetryczne. Ewidentnym niedostatkiem jest także niejed-
nolity system przechowywania i informowania o złożonych d.a. Bardzo 
dobrze zaprojektowany rejestr d.a. na gruncie ust. eut. belg. mógłby 
przecież z powodzeniem zostać zaadaptowany na potrzeby „klasycz-
nych” d.a., pełnomocnictw ds. zdrowotnych czy osób zaufania, co nale-
ży postulować de lege ferenda. Belgijskie rozwiązanie w zakresie reje-
stru i bazy danych d.a. może stanowić świetny wzorzec dla pozostałych 
ustawodawstw krajowych.
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Trzeba przyznać, że regulacja ust. eut. belg. w zakresie d.a. jest peł-
niejsza, bardziej przemyślana i pozwala na lepszą ochronę pacjentów 
i lekarzy. Ust. pr. pacj. belg. natomiast w kilku obszarach budzi wąt-
pliwości. Za jednoznacznie zasadne uważam także przyznanie klasycz-
nym d.a. mocy wiążącej.

W zakresie pełnomocnictw ds. zdrowotnych i osób zaufania regula-
cje belgijskie również są bardzo ciekawe. Wyraźnie rozpoznaje się dwie 
funkcje takich osób. Po pierwsze, oczywiście, jako wyrazicieli woli nie-
przytomnego pacjenta i jego swoistych agentów. Z drugiej jednak, co 
nie mniej ważne, osób służących mu wsparciem, pomocą i radą. W ten 
sposób relacje medyczne kształtują się jako bardziej upodmiotowione, 
oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Zaangażowanie, wedle woli 
pacjenta, osób trzecich pozwala zaś na lepsze wyważenie decyzji za-
równo po stronie pacjenta, jak i lekarza, który nawet w wypadku utraty 
świadomości przez pacjenta ma po jego stronie partnerów do dialogu.

Podsumowując, na aprobatę zasługuje podejście ustawodawcy bel-
gijskiego do problematyki pro futuro. Ogólne zasady, takie jak wiążący 
charakter d.a., kompleksowość regulacji i odniesienie się do różnych 
postaci tych oświadczeń, a także wyraźne rozgraniczenie problematy-
ki eutanazji i zgody na leczenie, powinny być ocenione jednoznacznie 
pozytywnie. Niedostatki ujawniają się zaś głównie w zakresie d. a., na 
gruncie ust. pr. pacj. belg., która zasługuje, według mnie, na ponowne 
przemyślenie i nowelizację80.

Fundamentem rozwiązań belgijskich jest poszanowanie prawa do 
decydowania o samym sobie, widziane jako aspekt ochrony godności 
człowieka81. Regulacja sprzyja także partnerskiemu ułożeniu relacji 
między pacjentem a lekarzem oraz zachęca do wzajemnego szacunku 
i dialogu82. Wbrew temu, co czasem podnosi się w polskiej debacie spo-
łecznej, system belgijski jest, moim zdaniem, raczej systemem umiar-
kowanym, dążącym do równowagi, a nie jakoś szczególnie uprzywile-
jowującym pacjenta. 

80 Nie zgadzam się jednak, z przedstawionym przez M. van Overstraeten’a poglądem, iż wzorcem mo-
głyby być rozwiązania francuskie. Por. van Overstraeten M., [w:] Schamps G. (red.), Evolution des droits du 
patient, str. 143–144.

81 Delfosse M-L., Directives anticipées: quels choix éthiques en Belgique?, „Bulletin de la Société des 
Sciences Médicales du Grand Duché de Luxembourg”, nr 3/2008.

82 M.in. ustanawiają system mediacji, jako podstawowy dla rozwiązywania sporów medycznych.
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Stanowisko własne oraz postulaty de lege ferenda wobec 
ustawodawcy polskiego

Kwestia dopuszczalności i skuteczności oświadczeń pro futuro 
w obecnym stanie prawnym wywołuje kontrowersje. Nawet jeśli przy-
jąć, że są one dopuszczalne i wiążą lekarza, to nadal nierozstrzygnięte 
pozostaje wiele wątpliwości, które negatywnie wpływają na bezpie-
czeństwo wszystkich stron relacji medycznych83. 

Problem, ze względu na swoją aktualność i rosnącą świadomość 
społeczną w tym zakresie, wymaga zatem regulacji w ustawie. Podobne 
postulaty są powszechne w piśmiennictwie. Trzeba natomiast wyraźnie 
wskazać, że ustawodawca, projektując odpowiednie rozwiązania praw-
ne, powinien zwrócić uwagę na istniejące w krajach europejskich roz-
wiązania oraz wyciągnąć wnioski z ich funkcjonowania, czego do tej 
pory nie czynił84. Na podstawie tez z doktryny polskiej, doświadczeń 
zagranicznych oraz własnych przemyśleń można zatem sformułować 
wskazania co do możliwych rozwiązań w tym zakresie.

Jeśli chodzi o dopuszczalność de lege ferenda, zarówno dyrektyw 
antycypowanych, jak i pełnomocnictw ds. zdrowotnych, to trzeba opo-
wiedzieć się za ich szeroką akceptacją. Moim zdaniem, argumenty na 
rzecz tej konstrukcji przeważają na każdym poziomie analizy. Więk-
szość wątpliwości daje się rozwiać lub przynajmniej znacznie ograni-
czyć poprzez wprowadzenie, w regulacji szczegółowej, konkretnych 
mechanizmów zapobiegających nieprawidłowościom.

Brak pełnej jednolitości stanowisk doktrynalnych, zróżnicowanie 
etycznych ocen oświadczeń pro futuro oraz dotychczasowe prace nad 
projektami prawa w tym zakresie, są przykładem typowych dla współ-
czesnej bioetyki dylematów relacji prawa i moralności. Problem tego, 
czy w ogóle oraz ewentualnie, w jaki sposób regulować prawnie kwestie 
bioetyczne – jest dyskutowany. M. Safjan, podejmując refleksje wokół 

83 Por. np. Syska M., O charakterze prawnym oraz dopuszczalności oświadczeń pro futuro, Prawo i Me-
dycyna, Nr 1/2010, 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.

84 Na temat prób regulacji oświadczeń pro futuro w Polsce: Syska M., Próby regulacji oświadczeń pro 
futuro w prawie polskim, Przegląd legislacyjny, nr 4/2010, str. 66–86.
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tego tematu podnosi, że prawo pozytywne ma charakter autonomiczny 
i jest jedynie jednym z wielu systemów normatywnych. Nie stanowi 
„automatycznej przekładni reguł moralnych i światopoglądowych na 
nakazy i zakazy prawne”85. Rolą demokratycznego państwa prawnego, 
zapewniającego swobodę wyznania i światopoglądu, jest przyjęcie pew-
nych uniwersalnych, wspólnych wartości etycznych. Powinno to jed-
nak następować z poszanowaniem wolności jednostek, w ramach mini-
mum aksjologicznego, niezbędnego do zapewnienia ochrony godności 
ludzkiej oraz możliwości rozwoju przez obywateli własnej  osobowości 
i postępowania zgodnie z własnym sumieniem. W szczególności, przy-
woływanie stanowiska etycznego danej religii czy grupy wyznaniowej, 
nie może stanowić rozstrzygającego argumentu w świeckim, demo-
kratycznym państwie prawa86. Wolność, swoboda wyboru oraz korzy-
stania z własnych praw limitowanych prawami innych ludzi, stanowią 
fundament ustrojów państw Zachodu i ich społeczeństw. Z wolnością 
łączy się jednak także odpowiedzialność za własne działania. Nikt nie 
może nikogo zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazu-
je. Oczekuje się jednak, iż dorosłe, świadome osoby podejmować będą 
decyzje odpowiedzialnie, przewidując ich konsekwencje i licząc się 
z nimi. Rozwiązania prawne powinny zatem unikać skrajności i auto-
matycznego transponowania na grunt pozytywno-prawny reguł innych 
porządków normatywnych87. Choć, oczywiście, nie można pomijać ak-
sjologii przyjętej przez dany system prawny, z ustawą zasadniczą na 
czele. M. Safjan postuluje odrzucenie „maksymalizmu aksjologiczne-
go”88. Zamiast tego proponuje autor podejście pragmatyczne i poszuki-
wanie kompromisu w tych obszarach zagadnienia, w których zbliżenie 
stanowisk jest możliwe i pożądane, ze względu na interes społeczny89. 
Z tym stanowiskiem należy się w pełni zgodzić. 

85 Safjan M., Jakiego prawa bioetycznego potrzebujemy? [w:] Bosek L., Królikowski M., Współczesne 
wyzwania bioetyczne, str. 1–2.

86 Por. Dukiet-Nagórska T., O potrzebie wypracowania standardów postępowania dotyczących niepodję-
cia terapii i jej zaprzestania, Prawo i Medycyna, nr 2/2008, str. 23.

87 Por. Safjan M., Jakiego prawa…, str. 2.
88 Wyrażającego się wstrzemięźliwością prawnego regulowania problemów niejednolicie ocenianych 

etycznie przez różne grupy społeczne.
89 Safjan M., Jakiego prawa…, str. 10–11. Mamy tu, jak się wydaje, do czynienia z nawiązaniem do filo-

zofii I. Kanta, według której nie każdy czyn negatywnie oceniany etycznie musi być zabroniony przez prawo. 
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Jakie wynikają z tego wnioski dla prawa medycznego i regulacji prob-
lematyki zgody na zabieg i oświadczeń pro futuro? Otóż, należy zaak-
ceptować i podkreślić szerokie kompetencje lekarza i jego profesjonalne 
przygotowanie do prowadzenia badań, diagnozowania czy proponowa-
nia najlepszych medycznie metod leczenia. Lekarz działa w tym zakre-
sie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i realizuje swoje doniosłe powo-
łanie. Rola lekarza jest zatem niesłychanie ważna. Relacje medyczne są 
jednak relacjami dwustronnymi i należy analizować je kompleksowo. 
Pacjent nie może być sprowadzony jedynie do przedmiotu czynności 
medycznych. Jest pełnoprawnym uczestnikiem tych procedur, gdyż to 
jego fundamentalnych dobra stanowią przedmiot ochrony. Pacjentowi 
należy zatem zapewnić maksymalny dostęp do informacji, które mają 
stanowić podstawową przesłankę dla podjęcia decyzji, którą, co do za-
sady, może podjąć tylko on. Informowanie i ochrona autonomii pacjenta 
stanowią warunek humanitarności interwencji medycznych i nie mogą 
być systemowo naruszone. Zgoda jest fundamentem i warunkiem sine 
qua non wszelkich relacji medycznych. Lekarz powinien mieć swobo-
dę i kompetencję do diagnozowania i proponowania najlepszych me-
dycznie rozwiązań. Autoryzowanie jednak wszelkiej interwencji musi 
należeć do pacjenta. Kompetencja lekarzy w tym zakresie powinna być 
ograniczona do minimum, za które należy uznać podjęcie uzasadnionej 
interwencji90 w sytuacji nagłej, niecierpiącej zwłoki i istotnie zagrażają-
cej zdrowiu lub życiu. Zastosowanie ma zatem zasada in dubio pro vita 
humana, przy czym owe „wątpliwości” należy interpretować wąsko.

Dla oświadczeń pro futuro ma to takie znaczenie, iż regulacja tej in-
stytucji powinna jak najpełniej chronić autonomię pacjenta, zapewniać 
mu swobodę rozsądnego, przemyślanego wyboru oraz cofnięcia decyzji. 
Należy uwzględnić mechanizmy chroniące tę procedurę przed możli-
wymi nieprawidłowościami. Interes lekarza powinien, z kolei, być za-
bezpieczony w ten sposób, by miał on czytelne procedury postępowania 
z takimi oświadczeniami, a możliwość narażenia się na odpowiedzial-
ność w ramach stosowania się do nich, ograniczona była do minimum.

Niezbędnym minimum, w świetle regulacji międzynarodowych 
i konstytucyjnych, jest wprowadzenie krajowych przepisów, które za-

90 Chodzi tu o uzasadnienie wskazaniami medycznymi.
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pewnią gwarancje proceduralnej skuteczności oświadczeń pro futuro. 
To znaczy, że podmiot kompetentny do podjęcia decyzji (sąd, lekarz, 
przedstawiciel) będzie zobowiązany do wzięcia ich pod uwagę, jako 
jednej z podstawowych przesłanek dla ostatecznej decyzji. Przy czym 
nie ma uzasadnienia91 dla ograniczania dopuszczalności tych oświad-
czeń jedynie do któregoś ich typu92.

Uważam jednak, że polska regulacja mogłaby być zdecydowanie 
bardziej rozwinięta i ustanawiać wyższe standardy ochrony, wzoru-
jąc się przy tym na najnowszych osiągnięciach europejskich93.  Przede 
 wszystkim należy uregulować szeroki zakres dyrektyw antycypo-
wanych, zarówno tzw. testamenty życia94, jak i klasyczne dyrekty-
wy antycypowane95. Nie widzę przy tym zasadniczych przeszkód dla 
uregulowania zarówno dyrektyw upoważniających, jak i dyrektyw-
sprzeciwów. D.a. wyrażające zgodę pro futuro mogą w pewnych wa-
runkach naruszać zakaz formułowania tzw. zgody blankietowej96. Nie 
mniej można sobie wyobrazić mechanizmy zabezpieczające w tym 
zakresie97. Taka konstrukcyjna symetria mogłaby się przyczynić do 
większej popularności i wykorzystania konstrukcji d.a. Mogłyby 
w niej znaleźć użyteczny instrument także osoby, wyrażające szero-
ką preferencję ratowania życia czy kontynuowania terapii w stanach 
terminalnych98. 

91 Moim zdaniem, ani etycznego, ani prawnego, na gruncie obowiązujących regulacji prawnomiędzyna-
rodowych i konstytucyjnych.

92 Odrębnie natomiast można oceniać problem przedmiotu takich oświadczeń – np. w zakresie dopusz-
czalności oświadczeń eutanatycznych.

93 Jeśli chodzi o kompleksowość podejścia do problemu, czy regulacje samej konstrukcji oświadczeń pro 
futuro, można tu wskazać przede wszystkim ustawodawstwo belgijskie, angielskie, czy szwajcarskie.

94 Tzn. dyspozycje na wypadek utraty zdolności odnoszące się jedynie do zaprzestania terapii w stanach 
terminalnych lub także eutanazji.

95 Np. na wzór belgijski czy angielski.
96 Na temat zgody blankietowej np. Sobolewski P., Zgoda na zabieg medyczny, Warszawa 2009, str. 168–

170 (praca doktorska, niewydana na razie drukiem, dostępna w bibliotece WPiA UW).
97 W postaci np. obowiązku informacyjnego, jeśli prawdopodobieństwo wykonania określonej interwencji 

daje się przewidzieć, czy odpowiedniego ukształtowania przesłanek d.a., jako obejmujących jedynie przypadki, 
gdy konieczność danej interwencji nie zaktualizowała się jeszcze. Warto także wyraźnie określić, iż dyrektywa 
antycypowana aktualizuje się i wywiera skutek tylko w przypadku utraty zdolności do wyrażania zgody.

98 Przy czym należy pamiętać, że miałaby to być zgoda, a nie nakaz pro futuro. Zatem wykonanie okre-
ślonych czynności objętych treścią takiego upoważniającego oświadczenia pro futuro, warunkowane byłoby 
ich legalnością oraz wskazaniami medycznymi. Nie można by takim oświadczeniem zobowiązać lekarza do 
dokonywania czynności nielegalnych lub sprzecznych z przyjętymi zasadami sztuki lekarskiej.
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Jeśli chodzi o przedmiot dyrektyw antycypowanych, to opowiadał-
bym się za szerokim ujęciem możliwych do podjęcia w ten sposób decy-
zji. Mogłyby one określać wolę pacjenta wobec konkretnych zabiegów 
(jak np. transfuzja krwi, amputacja), kategorii czynności (np. terapia 
uporczywa), jak i wyrażać ogólny zakaz lub upoważnienie99. W przy-
padku jednak sprzeciwu na czynności ratujące lub podtrzymujące życie, 
treść dyrektywy antycypowanej powinna uwzględniać wyraźne stwier-
dzenie, że pacjent wyraża sprzeciw, pomimo możliwych konsekwen-
cji w postaci śmierci100. Jeśli chodzi o eutanazję, to w obecnym stanie 
prawnym nie jest możliwe wprowadzenie skutecznych d.a. eutanatycz-
nych101. Wymagałoby to nowelizacji przepisów kodeksu karnego, a na-
wet być może, Konstytucji.

Należy przyznać ważnie złożonym dyrektywom moc wiążącą i pełną 
skuteczność oraz stwierdzić, że wyłączają one kompetencje podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów ustawy do podejmowania de-
cyzji zastępczych. Dla wywarcia wiążącego skutku treść d.a. powinna 
jednak wyrażać wolę składającego w sposób stanowczy102. Nie wyklu-
czałoby to możliwości złożenia d.a. o „miękkim skutku”, które stanowi-
łyby jedynie wskazówkę dla decyzji o zgodzie zastępczej103. Wówczas 
decyzję podejmowałby podmiot przewidziany ustawą, ważąc zarówno 
stanowisko lekarza w zakresie wskazań medycznych, jak i preferencje 
pacjenta.

Kompetencję do składania wiążących d.a. powinny mieć wyłącz-
nie osoby, które ukończyły 18 lat104. Osoby młodsze lub ubezwłasno-
wolnione105 mogłyby natomiast formułować d.a. niewiążące, będące 
wskazówką dla ich przedstawiciela, opiekuna lub kuratora. Jednak 
w przypadku, kiedy przepisy przewidują tzw. zgodę kumulatywną pa-

99 Czyli postanowienie, iż zainteresowany nie zgadza się na jakiekolwiek czynności medyczne. Możli-
wość zgody lub odmowy blankietowej pro futuro jest jednak wyłączona np. w systemie angielskim.

100 Tak np. w regulacji angielskiej.
101 Chodzi tu wyłącznie o tzw. eutanazję czynną.
102 Np. „zgadzam się”, „nie zgadzam się”, „sprzeciwiam się”, „upoważniam do interwencji” itp.
103 Takie d.a. mogłyby być złożone np. poprzez użycie sformułowań takich jak „proszę wziąć pod uwagę” 

lub opis poglądów pacjenta, bez wyraźnego określenia woli stanowczej.
104 Ustawy zagraniczne często łączą kompetencję do składania d.a. z osiągnięciem lat 18. Por. np. 

Anglia.
105 Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy DA miałaby być złożona już po orzeczeniu ubezwłasno-

wolnienia.
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cjenta i innej osoby, a pacjent złożył wcześniej sprzeciw pro futuro, 
wówczas zastosowanie powinien znaleźć analogicznie art. 32 ust. 6 ust.
lek.106. Ostateczna decyzja należałaby zatem do sądu. Takie rozwiąza-
nie korespondowałoby z przepisami o zgodzie klasycznej i pozwalało 
zachować koherentność regulacji. Skuteczność każdej d.a zależałaby 
także od zachowania w chwili jej składania zdolności do wyrażania 
zgody, ocenianej tak samo jak w przypadku zgody klasycznej, a więc 
poprzez zastosowanie kryterium faktycznego107. Mogą mieć tu zastoso-
wanie, odpowiednio, także przepisy o wadach oświadczeń woli. Nale-
ży jednak ustanowić domniemanie, że d.a. została złożona skutecznie. 
W razie wątpliwości lekarz lub osoba bliska mogłaby wystąpić do sądu 
o stwierdzenie nieważności lub nieskuteczności d.a.

Zabezpieczeniu interesu pacjenta poprzez ocenę zdolności, jak 
i zapewnienie, iż decyzja zostanie złożona rozważnie, powinny słu-
żyć przepisy o formie i procedurze składania tego typu oświadczeń. 
D.a. o skutku stanowczym, powinny być składane wyłącznie w formie 
pisemnej. W przypadku, gdy konsekwencją zastosowania d.a. może 
być śmierć pacjenta, powinna być ona złożona w obecności świadka, 
przy czym na wypadek braku możliwości samodzielnego spisania d.a., 
można przewidzieć procedurę nieco podobną do zwykłego testamen-
tu ustnego. Pacjent mógłby zatem wyartykułować swoją wolę ustnie, 
w obecności co najmniej 2 świadków108, którzy następnie spisywali-
by jego wolę, opatrując ją datą, podpisami oraz opisem okoliczności 
uzasadniających brak możliwości samodzielnego spisania d.a. przez 
świadka109.

Dodatkowym obowiązkiem służącym rozwadze, mógłby być obo-
wiązek spisania d.a. po poinformowaniu przez lekarza o konsekwen-
cjach danej decyzji. 

Należy ograniczyć ważność dyrektyw antycypowanych w cza-
sie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności 

106 W przypadku zgody na zabieg art. 34 ust. 5 ust. lek. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty.

107 Ocenie „zdolności” służą wymagania formalne omówione dalej.
108 Liczba świadków podlega oczywiście dyskusji. Dla zapobieżenia nieprawidłowościom, wzorując się 

na przepisach belg. ust. eut., można by wprowadzić wymóg, by przynajmniej jeden ze świadków nie mógł mieć 
interesu majątkowego w ewentualnej śmierci składającego d.a.

109 Takie rozwiązanie przewiduje belg. ust. eut.
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oświadczeń pro futuro, mógłby być to termin w przedziale 2–5 lat. 
Stanowczo zbyt krótki był 6-miesięczny termin przewidziany projek-
tem ustawy bioetycznej110. Skuteczność d.a. mogłaby także ustawać 
ze względu na zasadniczą zmianę okoliczności; istotną zmianę po-
glądów pacjenta, zmianę wyznania, przekonań etycznych, które były 
motywacją dla danej d.a., lub istotny rozwój medycyny, który powo-
duje, iż sytuacja pacjenta staje się zasadniczo odmienna niż w chwili 
składania oświadczenia111.

Szczególnie istotne, dla efektywnej realizacji woli pacjentów, którzy 
złożyli d.a., jest powołanie centralnego rejestru takich oświadczeń. Do-
skonałą inspirację mogą stanowić tu rozwiązania belgijskie112. Dzięki 
temu lekarz przed interwencją mógłby sprawdzić, czy i ew. w jakim 
zakresie ma do niej zastosowanie d.a. Szczegóły techniczne wymagają 
oczywiście refleksji113.

Jeśli chodzi o pełnomocnictwo ds. zdrowotnych, to ustawodawca 
polski mógłby pójść drogą najnowszych tendencji europejskich w tym 
zakresie i uregulować szerokie pełnomocnictwo cywilnoprawne na 
wypadek niezdolności114. Mogłoby ono ustanawiać pełnomocnika do 
czynności majątkowych, jak i osobowych, w tym decydowania o le-
czeniu. Wyznaczenie zakresu upoważnienia należałoby do mocodaw-
cy. Z aprobatą trzeba się także odnieść do instytucji osób zaufania, 
których zadaniem jest pomoc pacjentowi nadal zdolnemu do decy-
dowania115. Mogłaby ona uczestniczyć w procedurach medycznych, 
służyć pacjentowi radą i konsultacją, a także realizować jego auto-
nomię informacyjną. Oczywiście taka relacja opiera się na zaufaniu 
pacjenta do danej osoby i przeświadczeniu, iż najlepiej ochroni ona 
jego interes116.

110 Chodzi tu o projekt ustawy opracowany przez zespół posła J. Gowina. Por. Syska M., Próby re-
gulacji…

111 Np. choroba wcześniej nieuleczalna, dzięki rozwojowi medycyny, stała się uleczalna.
112 Chodzi tu o przepisy wykonawcze do ust. eut. belg., przewidujące utworzenie rejestru.
113 System należycie chroniący daje się jednak opracować – wskazują na to doświadczeni belgijskie. 

Składający oświadczenie mógłby rejestrować swoją d.a. np. w urzędzie gminy, szpitalach itp. 
114 Brytyjskie LPA, francuskie Mandat de protection future, czy szwajcarskie Mandat pour cause 

d’inaptitude.
115 Taka jest np. rola francuskiej personne de confiance, dopóki pacjent pozostaje przytomny.
116 Moim zdaniem wykluczony z kręgu pełnomocników powinien być lekarz zaangażowany w terapię. 

Groziłoby to bowiem konfliktem interesów.
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W przypadku prawnej regulacji zarówno d.a., jak i pełnomocnictw, 
trzeba także rozstrzygnąć ew. konflikty między wolą pacjenta wyrażoną 
w d.a., a decyzją pełnomocnika, jeśli nie są one ze sobą zgodne. Opo-
wiadam się w tym przypadku za przyznaniem pierwszeństwa wiążącej 
d.a., ze względu na fakt, że pochodzi ona bezpośrednio od pacjenta117.

Oczywiście, powyższe przemyślenia są jedynie propozycjami, wy-
magają pogłębienia i dalszej analizy. Być może mogłyby jednak stano-
wić przyczynek do dyskusji. Sama zaś ewentualna regulacja wymaga 
pogłębionej debaty publicznej. Debata taka prędzej czy później z pew-
nością nas czeka. Pytanie tylko, czy nie utknie w typowych dla polskiej 
klasy politycznej sporach ideologicznych. Najważniejsze bowiem, to 
dać pacjentom możliwość wyboru i skorzystania z pozytywnych aspek-
tów oświadczeń pro futuro, minimalizując jednocześnie prawdopodo-
bieństwo nieprawidłowości. 

117 Inaczej jednak może się przedstawiać sytuacja, gdy pacjent np. wyraźnie przewidział, że ustanawia 
pełnomocnika ds. zdrowotnych na okoliczność danej, konkretnej czynności np. przerwania terapii uporczywej. 
Zastosowanie mogłaby wówczas mieć zasada, że postanowienie przedmiotowo szczegółowe ma pierwszeństwo 
przed ogólnym.
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Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej – 
nowa dyrektywa Unii Europejskiej

Słowa kluczowe:
Transgraniczna opieka zdrowotna – oznacza opiekę zdrowotną 
świadczoną lub przepisaną w innym państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej niż państwo, w którym pacjent jest ubezpieczony (państwo 
ubezpieczenia).
Rozporządzenie – akt prawny o charakterze ogólnym i wiążącym 
w całości (prawo krajowe nie może być sprzeczne z rozporządze-
niem), skierowane do wszystkich państw członkowskich. Stosuje się 
je bezpośrednio, czyli ustanawia prawa, które zaczynają obowiązy-
wać z efektem natychmiastowym we wszystkich państwach człon-
kowskich na takiej samej zasadzie jak przepisy prawa krajowego, 
bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań przez władze 
krajowe.
Dyrektywa – wyznacza cele, jakie mają osiągnąć państwa człon-
kowskie, pozostawiając im wybór środków służących do osiągnięcia 
tych celów. Może być skierowana do jednego, kilku lub wszystkich 
państw członkowskich. Aby zasady określone w dyrektywie mogły 
wywołać skutki na poziomie obywatela, prawodawca krajowy musi 
przyjąć akt dokonujący jej transpozycji do prawa krajowego, który 
dostosowuje prawo krajowe pod względem wymogów określonych 
w dyrektywie. Dyrektywa przewiduje określony termin transpozycji 
do prawa krajowego.
Parlament Europejski – 736 europosłów reprezentujących wszystkich 
obywateli Unii
Rada Unii Europejskiej – główny organ decyzyjny, którego skład 
stanowią ministrowie państw członkowskich, zmieniający się w za-
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leżności od tematyki. Każde państwo członkowskie reprezentuje je-
den minister.
Rada Europejska – szefowie państw lub rządów państw członkow-
skich obradujących najczęściej dwa razy w roku na tzw. szczytach Unii 
Europejskiej.
Komisja Europejska – przygotowuje propozycje aktów prawnych, 
które następnie są dyskutowane w Parlamencie Europejskim i Radzie 
Unii Europejskiej. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu każ-
dego państwa członkowskiego. 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 kwietnia 2011 
roku opublikowana została nowa dyrektywa dotycząca transgranicznej 
opieki zdrowotnej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011 
/ 24 / UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjenta 
w transgranicznej opiece zdrowotnej.1

Artykuł 21 w/w dyrektywy nakłada na państwa członkowskie, naj-
później do dnia 25 października 2013 r., obowiązek wprowadzenia 
przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych nie-
zbędnych do wykonania dyrektywy.

Dotychczasowe uregulowania prawne w zakresie 
transgranicznej opieki zdrowotnej

Pierwsze regulacje prawne dotyczące zasad korzystania z opieki 
zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż pań-
stwo ubezpieczenia, zostały zapisane w rozporządzeniu EWG nr 1408 
/ 712 oraz rozporządzeniu nr 574 / 72 3, które stanowiły przepisy wyko-
nawcze. W 1999 r. rozporządzeniem WE 307 / 1999 rozszerzono zakres 

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z 04..04.2011, str. 45 – 65
2 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408?71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 

zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich 
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 71.149.2)

3 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia 
(EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, 
osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. 
UE L 72. 74.1)
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w/w rozporządzeń o studentów i członków ich rodzin4. Obowiązywały 
one do dnia 1 maja 2010 r.

Od dnia 1 maja 2010 r. obowiązują dwa nowe rozporządzenia o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie (WE) 
nr 883 / 20045 oraz przepisy wykonawcze, rozporządzenie (WE) nr 987 
/ 20096. Tekst obu rozporządzeń dotyczy także Szwajcarii i państw Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) niebędących członkami 
Unii Europejskiej – Norwegii i Islandii. Wspólnotowe przepisy o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą wyłącznie osób 
posiadających ubezpieczenie w powszechnym systemie ubezpieczenia 
zdrowotnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie 
z tymi przypisami leczenie za granicą, w innym państwie członkow-
skim, możliwe jest tylko w dwóch przypadkach:

• w stanach nagłych, w trakcie czasowego pobytu, leczenie przysłu-
guje na podstawie posiadanej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdro-
wotnego (EKUZ). W takich przypadkach osoba korzystająca z leczenia 
traktowana jest identycznie jak ubezpieczeni obywatele tego państwa, 
co najczęściej związane jest z poniesieniem części kosztów (tzw. 
współpłacenie, które obowiązuje w większości państw członkowskich 
Unii Europejskiej). Brak EKUZ skutkuje koniecznością zapłacenia za 
świadczenia zdrowotne, z możliwością ubiegania się o zwrot ponie-
sionych kosztów przez własną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego. 
Zwrot kosztów nie obejmie kwoty, którą stanowi współpłacenie.

• leczenie planowe, na które dana osoba została wysłana przez włas-
ną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to uzyskanie zgody 
instytucji ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie za granicą. W takich 
przypadkach instytucja ubezpieczenia zdrowotnego ponosi wszystkie 
koszty związane z procesem leczenia, a niekiedy także koszty podróży 
(zależnie od przepisów ustawodawstwa krajowego państwa wydającego 
zgodę na leczenia za granicą). Zapis artykułu 20 ust. 2 rozporządzenia 

4 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 307/1999 z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające Rozporządzenie (EWG) \nr 
1408/71 oraz Rozporządzenie (EWG) Nr 574/72 w celu rozszerzenia zakresu ich stosowania na studentów.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166/1)

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. do-
tyczące wykonywania Rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz. Urz. UE L 284/1))
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WE nr 883 / 204 brzmi : „… Zezwolenie zostaje wydane, jeżeli przed-
miotowe leczenie należy do świadczeń przewidzianych przez usta-
wodawstwo Państwa Członkowskiego, w którym zainteresowany ma 
miejsce zamieszkania oraz jeżeli nie może on uzyskać takiego leczenia 
w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia, z uwzględ-
nieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz prawdopodobnego przebie-
gu choroby”. Każde państwo członkowskie ustanawia własną procedu-
rę wydawania zezwoleń na leczenie zagranicą. Uzyskanie zezwolenia 
potwierdzone jest wydaniem pacjentowi formularza E – 112, który jest 
gwarancją pokrycia wszystkich kosztów leczenia przez instytucję, któ-
ra go wydała.

Nowa dyrektywa dotycząca praw pacjentów w transgranicznej opie-
ce zdrowotnej ma stanowić uzupełnienie obowiązujących regulacji 
prawnych wynikających z w/w rozporządzeń.

Geneza prac nad dyrektywą dotyczącą praw pacjenta 
w transgranicznej opiece zdrowotnej

Jedną z głównych przyczyn rozpoczęcia prac mających uregulować 
transgraniczną opiekę zdrowotną były liczne orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który przyznawał pacjentom prawo 
do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej otrzymanej w innym państwie 
członkowskim pomimo faktu, że nie uzyskali oni uprzedniej zgody na 
podjęcie leczenia za granicą.

Jedną z pierwszych głośnych spraw, które spowodowały zmiany 
w ustawodawstwie wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, była 
sprawa Deckera7 i Kohll’a8. Byli to obywatele Luksemburga, z których 
jeden otrzymawszy receptę na okulary zrealizował ją w Belgii, a dru-
gi leczenie ortodontyczne córki (co przewiduje luksemburski koszyk 
świadczeń) przeprowadził w Niemczech. Luksemburski system opieki 
zdrowotnej nie chciał dokonać zwrotu kosztów. Sprawa trafiła do ETS, 
który w obu przypadkach, kierując się zasadą swobodnego przepływu 

7 ETS w sprawie Decker (C-120/95 z dnia 28 kwietnia 1998 r.)
8 ETS w sprawie Kohll (C-158/96 z dnia 28 kwietnia 1998 r.)
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usług (Art.60 Traktatu o Unii Europejskiej), nakazał zwrot kosztów, 
do wysokości jakie poniósłby luksemburski system ochrony zdrowia, 
gdyby świadczenia te zrealizowano na miejscu, czyli według stawek 
obowiązujących w Luksemburgu. Uzasadnienie wyroku zawierało tak-
że następujące stwierdzenie: „Jeżeli korzystanie ze świadczeń w innym 
państwie nie powoduje poważnego zagrożenia równowagi finansowej 
systemu zabezpieczenia społecznego – nie ma konieczności starania się 
o formularz E 112”. Tego rodzaju konkluzja oznaczała w praktyce moż-
liwość korzystania, bez uzyskania wcześniejszej zgody, ze wszystkich 
świadczeń ambulatoryjnych, ograniczając konieczność uzyskania zgo-
dy na leczenie w innym państwie wyłącznie do świadczeń szpitalnych. 
Potwierdzeniem praw pacjentów do świadczeń ambulatoryjnych bez 
wstępnej zgody był wyrok w sprawie Muller – Fauré i Van Riet9. 

Inną głośną sprawą była sprawa Geraets – Smits i Peerbooms10. Do-
tyczyła Holenderki z chorobą Parkinsona, która leczyła się w Niem-
czech metodą niestosowaną w Holandii oraz Holendra w śpiączce po 
wypadku samochodowym, leczonym metodą eksperymentalną (neuro-
stymulacji) w Austrii. Osobom tym odmówiono zwrotu kosztów, po-
nieważ procedury te nie były refundowane w Holandii. W obu przy-
padkach ETS stwierdził, że świadczenia jakich mają prawo domagać 
się pacjenci, powinny być określone w krajowym prawie. Ponieważ 
w prawie holenderskim zapisane jest, iż dopuszczalne sposoby leczenia 
mają spełniać warunek „uznanych za normalne przez środowisko me-
dyczne”, a „uznanie” to nie może zostać ograniczone tylko do danego 
kraju, ale powinno brać pod uwagę profesjonalną, światową literatu-
rę na dany temat. W orzeczeniu stwierdzono ponadto, że hospitaliza-
cja jest usługą taką jak konsultacja ambulatoryjna oraz, że generalnie 
nie można odmówić wydania zgody na leczenie za granicą, jeżeli czas 
oczekiwania na dane świadczenie w kraju może być zagrożeniem dla 
zdrowia i życia pacjenta. 

Kolejną głośną sprawą była sprawa Ioannidisa11. Grecka instytucja 
ubezpieczenia zdrowotnego (IKA) odmówiła przysłania formularza E- 
112 greckiemu emerytowi, który w trakcie czasowego pobytu w Niem-

9 ETS w sprawie Fauré & van Riet (C-385/99 z dnia 13 maja 2003 r.)
10 ETS w sprawie Geraets – Smith & Peerbooms (C-157/99 z dnia 12 lipca 2001 r.)
11 ETS w sprawie Ioannidis v. IKA (C-326/00 z dnia 25 lutego 2003 r.)
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czech przeszedł operację tętnic wieńcowych z powodu zaostrzenia 
choroby wieńcowej, na którą chorował od dawna. W uzasadnieniu od-
mowy IKA argumentowała, że operacje tego typu wykonuje się w Gre-
cji, a pacjent mógł poddać się operacji przed wyjazdem. Pan Ioannidis 
zapłacił za operację, ale zaskarżył ubezpieczyciela. ETS w sentencji 
wyroku nakazującego zwrot kosztów leczenia stwierdził: „Emeryt po-
siada uprawnienia do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych za granicą 
własnego kraju nie tylko w przypadkach nagłych, które powstały nie-
spodziewanie w trakcie jego pobytu za granicą, ale również w takich, 
które są skutkiem zaostrzenia stanów przewlekłych. W takich przypad-
kach nie ma potrzeba ubiegania się o formularz E112”.

Wszystkie w/w orzeczenia ETS, a także wyroki w sprawach Van-
braekel12, Leichtle13oraz Watts14, powodowały konieczność stworzenia 
czytelnych ram transgranicznej opieki zdrowotnej , zapewniających do-
stateczną jasność w zakresie praw do zwrotu kosztów opieki zdrowot-
nej świadczonej w innych państwach członkowskich, tak aby umożli-
wić korzystanie z tych praw w praktyce.

Już na początku 2004 r. wniosek Komisji Europejskiej w sprawie 
dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym zawierał przepisy 
kodyfikujące wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w spra-
wie stosowania zasad swobodnego przepływu usług w odniesieniu do 
usług zdrowotnych. Parlament Europejski i Rada nie zaakceptowały ta-
kiego podejścia. Usługi zdrowotne nie zostały włączone w zakres przy-
jętej w 2006 r. dyrektywy usługowej15 ze względu na swoją specyfikę, 
znaczenie dla opinii publicznej, znaczne zaangażowanie środków pub-
licznych oraz złożoność pod względem technicznym. Wyłączenia usług 
zdrowotnych z dyrektywy usługowej domagali się ministrowie zdrowia 
państw członkowskich obawiając się utraty kontroli nad wydatkami po-
noszonymi na zagraniczne świadczenia zdrowotne przez publicznych 
ubezpieczycieli. Jednocześnie uznano, że istnieje potrzeba uregulowa-
nia zasad korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej. W rezultacie 

12 ETS w sprawie Vanbreakel (C-368/99 z dnia 12 lipca 2001 r.)
13 ETS w sprawie Leichtle (C-8/02 z dnia 18 marca 2004 r.)
14 ETS w sprawie Watts (C-327/04 zdnia 16 maja 2005 r.)
15 Dyrektywa 2006/123 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie usług 

na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z dnia 27 grudnia 2006 r. s.36)
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Komisja podjęła inicjatywę dotyczącą konkretnie usług zdrowotnych 
jako wyodrębnionej kwestii.

Prace nad nową dyrektywą dotyczącą transgranicznej opieki 
zdrowotnej

W okresie od września 2006 r. do stycznia 2007 r. przeprowadzo-
no szereg konsultacji w sprawie działań Wspólnoty dotyczących usług 
zdrowotnych. 15 marca 2007 r. Parlament Europejski uchwalił rezolucję 
dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej16, zobowiązując przewod-
niczącego Parlamentu do przekazania jej: Radzie Unii Europejskiej, 
Komisji Europejskiej oraz rządom i parlamentom państw członkow-
skich. Po kolejnych konsultacjach i długotrwałych uzgodnieniach Ko-
misja Europejska przedstawiła w dniu 2 lipca 2008 r. projekt dyrekty-
wy17. Zapisy projektu wzbudziły wiele kontrowersji. Niektóre państwa 
członkowskie, w tym również Polska, zgłaszały szereg zastrzeżeń, pro-
ponując liczne zmiany. Najwięcej kontrowersji wzbudził zapis art. 8, 
który zobowiązywał Komisję do ustanowienia wykazu świadczeń szpi-
talnych i specjalistycznych, co do których państwa członkowskie będą 
mogły wprowadzić konieczność uzyskania przez pacjentów zgody in-
stytucji ubezpieczenia zdrowotnego na leczenia za granicą (tzw. system 
uprzedniej zgody – wprowadzony na wniosek Wielkiej Brytanii już na 
etapie początkowych konsultacji). Wskazywano, że tego rodzaju zapis 
jest zbyt daleko idącą ingerencją Unii Europejskiej w organizację syste-
mu ochrony zdrowia państw członkowskich i jest sprzeczny z zapisami 
art. 152 Traktatu Amsterdamskiego, który mówi, że państwa członkow-
skie, a nie Unia Europejska, są odpowiedzialne za organizację i dostar-
czanie świadczeń zdrowotnych. Tym samym złamana została tzw. za-
sada pomocniczości, zgodnie z którą działania Unii Europejskiej mogą 
i powinny jedynie uzupełniać działalność państw członkowskich w za-

16 Transgraniczna opieka zdrowotna. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań wspólnoto-
wych dotyczących świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej (Dz.Urz. UE C 301E/202 z dnia 13.12.2007 r.) 

17 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w trans-
granicznej opiece zdrowotnej {SEK(2008) 2163,2164,2183}(przedstawione przez Komisję). Komisja Wspól-
not Europejskich KOM (2008) 414 wersja ostateczna. 2008/0142 (COD). 
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kresie opieki zdrowotnej. Taką samą argumentację wskazywano konte-
stując zapis art. 5, który zakładał podział kompetencji między Komisję 
i państwa członkowskie w zakresie określania standardów świadczenia 
usług zdrowotnych. Sprzeciw niektórych państw członkowskich budził 
również zapis rozszerzający zasady zwrotu kosztów świadczeń zdro-
wotnych za usługi uzyskane przez pacjentów u krajowych świadcze-
niodawców działających poza państwowym (publicznym) systemem 
ochrony zdrowia, tzn. świadczeniodawców prywatnych niemających 
kontraktów z płatnikiem usług zdrowotnych. Wszystkie zastrzeżenia 
zgłaszane do projektu dyrektywy przez państwa członkowskie, jak rów-
nież opinie zgłoszone przez Komitet Ekonomiczno– Społeczny z dnia 
4 grudnia 2008 r.18, Komitet Regionów z dnia 12 lutego 2009 r.19 oraz 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 2 grudnia 2008 r.20 
spowodowały, że Parlament Europejski w dniu 23 kwietnia 2009 r. za-
twierdził w pierwszym czytaniu 122 poprawki do pierwotnego teks-
tu przedstawionego przez Komisję Europejską21. W dniu 13 września 
2010 r. Rada Unii Europejskiej po kolejnych konsultacjach z państwami 
członkowskimi, jak również po ustosunkowaniu się do poprawek wpro-
wadzonych przez Parlament Europejski, przedstawiła kolejną wersję 
projektu dyrektywy22, przedstawiając jednocześnie uzasadnienie swo-
jego stanowiska23. Ta wersja projektu również nie uzyskała akceptacji 
wszystkich państw członkowskich. 

W dniu 19 stycznia 2011 r. Parlament Europejski, po wprowadzeniu 
niewielkich zmian do proponowanego przez Radę Europejską tekstu, 
przyjął w drugim czytaniu projekt dyrektywy, która w dniu 28 lute-
go 2011 r. zastała większością głosów zaakceptowana przez Radę Unii 
Europejskiej. W dniu 9 marca 2011 r. Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady nr 2011 / 24 / UE w sprawie stosowania praw pacjentów 
do transgranicznej opieki zdrowotnej została ostatecznie uzgodniona 

18 Dz. Urz. UE C 175 z dnia 28 lipca 2009 r. s.116
19 Dz. Urz. UE C 120 z dnia 28 maja 2009 r. s.65
20 Dz. Urz. UE C 128 z dnia 6 czerwca 2009 r. s.20
21 Dz. Urz. UE C 184 z dnia 8 lipca 2010 r. s. 368
22 Dz. Urz. UE C 275 E z dnia 12 października 2010 r. 
23 Uzasadnienie Rady. Dotyczy: Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. 
Bruksela 13 września 2010 r. 11038/2/10 REV 2 Add 1
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i uchwalona, a w dniu 4 kwietnia 2011 r. opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Przedstawiona powyżej procedura powstawania i uzgadniania 
ostatecznej wersji dyrektywy ukazuje jak skomplikowany jest system 
tworzenia prawa w Unii Europejskiej oraz jak „drażliwej” i „delikat-
nej” kwestii dotyczyła. Prace nad dyrektywą trwały praktycznie 7 lat 
(2004–2011). Pierwotna jej koncepcja dotyczyła usług zdrowotnych. 
W trakcie prac zmieniono pierwotne założenia i w wersji ostatecz-
nej dyrektywa dotyczy praw pacjenta w transgranicznej opiece zdro-
wotnej. Należy zaznaczyć, że przyjęty w marcu 2011 r. ostateczny 
tekst dyrektywy zdecydowanie różni się od projektu przedstawionego 
w lipcu 2008 r.

Zapisy nowej dyrektywy – skutki dla pacjentów, 
świadczeniodawców i polskiego systemy ochrony zdrowia 

Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicz-
nej opiece zdrowotnej dotyczy wyłącznie opieki planowanej, czyli 
wyjazdu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej celem 
uzyskania świadczeń zdrowotnych. Jest ona uzupełnieniem przepisów 
obowiązujących dotychczas, tzn. rozporządzeń w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. Nie obejmuje ona świadczeń 
z zakresu opieki długoterminowej, świadczonych zarówno w domach 
opieki społecznej jak i placówkach opiekuńczo– leczniczych. Nie do-
tyczy także przeszczepów narządów oraz programów powszechnych 
szczepień przeciw chorobom zakaźnym.

Zapisy ostatecznej wersji dyrektywy zapewniają państwom człon-
kowskim możliwość znacznej kontroli transgranicznych świadczeń 
zdrowotnych oraz związanych z nimi kosztów . Treść artykułu 1 ust. 4: 
„Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustawowych ani wyko-
nawczych państw członkowskich dotyczących organizacji i finanso-
wania opieki zdrowotnej w sytuacjach niezwiązanych z transgraniczną 
opieką zdrowotną. W szczególności żaden przepis niniejszej dyrektywy 
nie zobowiązuje państwa członkowskiego do zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej przez świadczeniodawców działających na 
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jego terytorium, jeżeli tacy świadczeniodawcy nie są częścią systemu 
zabezpieczenia społecznego lub publicznego systemu opieki zdrowot-
nej tego państwa członkowskiego” – w sposób jednoznaczny stano-
wi, że dyrektywa będzie miała zastosowanie wyłącznie do świadczeń 
uzyskanych przez ubezpieczonego w innym państwie, a nie także do 
świadczeń uzyskanych we własnym państwie u świadczeniodawców 
działających poza systemem (niemających kontraktu z NFZ). Problem 
zwrotu kosztów świadczeń udzielanych ubezpieczonym przez świad-
czeniodawców „bezkontraktowych” na terytorium własnego państwa 
podnoszony był przez Polskę, Słowację, Portugalię i Rumunię. W osta-
tecznej wersji dyrektywy świadczenia uzyskane przez ubezpieczonych 
danego państwa u świadczeniodawców prywatnych państwa ubezpie-
czenia zostały wyłączone z zakresu jej działania.

Dyrektywa stanowi również, że obowiązek zwrotu kosztów trans-
granicznej opieki zdrowotnej powinien być ograniczony wyłącznie do 
opieki, do której jest uprawniona osoba ubezpieczona zgodnie z prze-
pisami państwa członkowskiego ubezpieczenia (preambuła pkt.13). 
Skonstruowanie przez płatnika świadczeń (w Polsce NFZ) odpowied-
niego „koszyka świadczeń gwarantowanych”, do których ubezpieczeni 
są uprawnieni, umożliwi wyłączenie części świadczeń z zakresu dzia-
łania dyrektywy. 

Znaczna możliwość kontrolowania świadczeń transgranicznych 
wynika z zapisów artykułu 8, dotyczącego opieki zdrowotnej, która 
aby mogła zostać zrealizowana za granicą, może wymagać uzyskania 
uprzedniej zgody instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Szczególnie 
ustęp 2 punkt a pozwala ograniczyć dostęp do świadczeń. Brzmi on 
następująco: 

„Opieka zdrowotna, która może wymagać uprzedniej zgody, jest 
ograniczona do opieki zdrowotnej, która: 

podlega wymogom planowania w celu zapewnienia wystarczające-
go i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu leczenia wysokiej 
jakości w danym państwie członkowskim lub dotyczącym woli kon-
trolowania kosztów i uniknięcia, na ile jest to możliwe, marnotrawstwa 
zasobów finansowych technicznych i ludzkich oraz: 

(i) obejmuje pobyt danego pacjenta w szpitalu przez co najmniej 
jedną noc lub 
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(ii) występuje konieczność użycia wysoce specjalistycznej i kosz-
townej infrastruktury medycznej lub aparatury medycznej.
Zapis ten zezwala na wprowadzenie w praktyce systemu uprzedniej 

zgody w stosunku do wszystkich świadczeń szpitalnych oraz niektó-
rych pozaszpitalnych, ponieważ podpunkt (ii) pozwala na daleko idącą 
dowolność interpretacji. Każde państwo członkowskie ma możliwość 
ustanowienia własnego zakresu świadczeń ambulatoryjnych, które 
będą wymagały uzyskania zgody na realizację za granicą. Wydaje się, 
że możliwe są dwa scenariusze, enumeratywne wyliczenie tych świad-
czeń lub wyznaczenie granicy cenowej. Świadczenia, których cena 
przekracza wyznaczoną granicę, będą traktowane jako świadczenia, 
które wymagają uzyskania uprzedniej zgody płatnika. Ponadto, pań-
stwo członkowskie możne odmówić wydania zgody, jeżeli dana opieka 
zdrowotna może być świadczona na jego terytorium w odpowiednim 
dla danego pacjenta terminie z uwzględnieniem jego aktualnego stanu 
zdrowia i prawdopodobnego przebiegu choroby (art. 8 ust. 6 pkt d).

Wszystkie w/w zapisy powodują, że państwa członkowskie mają 
bardzo duże możliwości kontrolowania transgraniczej opieki zdrowot-
nej oraz kosztów z nią związanych. W praktyce może oznaczać to, że 
pacjenci mają prawo, bez zgody ubezpieczyciela, wyłącznie do trans-
granicznych świadczeń ambulatoryjnych, które nie zostały objęte sy-
stemem uprzedniej zgody.

Zapis dyrektywy dotyczący wysokości zwrotu kosztów transgra-
nicznej opieki zdrowotnej (art. 7 ust. 4) brzmi: „Koszty transgranicznej 
opieki zdrowotnej są zwracane lub płacone bezpośrednio przez pań-
stwo członkowskie ubezpieczenia do poziomu, na którym koszty były-
by pokryte przez państwo członkowskie ubezpieczenia, gdyby ta sama 
opieka zdrowotna była świadczona na jego terytorium i w takiej wy-
sokości, aby nie przekroczyć rzeczywistego kosztu otrzymanej opieki 
zdrowotnej”. Tak więc dla płatnika (w Polsce NFZ) koszt świadczenia 
transgranicznego będzie taki sam jak świadczenia w kraju. 

Zapis ten ma bardzo duże znaczenie dla polskich pacjentów. W prak-
tyce będzie oznaczał konieczność zapłacenia za świadczenie w pań-
stwie gdzie było zrealizowane, a następnie ubieganie się o zwrot kosz-
tów w NFZ. Biorąc jednak pod uwagę znaczne różnice w wysokości 
kosztów świadczeń zdrowotnych w Polsce w porównaniu do większo-
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ści państw członkowskich Unii Europejskiej, uzyskanie świadczeń za 
granicą będzie wiązało się z pokryciem tej różnicy z kieszeni pacjenta. 
Tak więc wydaje się, że w przypadku polskich pacjentów, z możliwości 
transgranicznej opieki zdrowotnej będą korzystali przede wszystkim 
pacjenci, których stać będzie na pokrycie różnicy kosztów lub bardzo 
zdeterminowani.

Po wejściu w życie dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej nie należy spodziewać się znaczą-
cego wzrostu wyjazdów Polaków. Ewentualny wzrost wyjazdów celem 
leczenia za granicą może dotyczyć regionów przygranicznych oraz pa-
cjentów, którzy będą chcieli skorzystać z leczenia w państwie, w któ-
rym mieszka ich rodzina. W znacznej mierze będzie to także zależało 
od tego, jakie świadczenie będą dostępne za granicą bez konieczności 
ubiegania się o zgodę oraz jak znacząca będzie kwota, którą trzeba bę-
dzie dopłacić z własnej kieszeni. 

Uzyskanie uprzedniej zgody na leczenie poza granicami kraju obo-
wiązuje także obecnie w ramach rozporządzeń dotyczących koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wejście w życie oma-
wianej dyrektywy spowoduje natomiast jasność odnośnie świadczeń 
zdrowotnych, co do których wymagane będzie uzyskanie uprzedniej 
zgody, wysokości zwrotu kosztów leczenia za granicą oraz procedur 
z tym związanych. Dyrektywa nakłada bowiem na państwa członkow-
skie obowiązek podania do publicznej wiadomości, jaki rodzaj opieki 
zdrowotnej podlegać będzie obowiązkowi uzyskania uprzedniej zgo-
dy, a także wszelkie istotne informacje dotyczące procedur ubiegania 
się o taką zgodę. Ponadto, każde państwo członkowskie ma obowią-
zek otworzenia co najmniej jednego punktu kontaktowego do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej, w którym pacjent uzyska informa-
cje o krajowych punktach kontaktowych w innych państwach człon-
kowskich. Punkt kontaktowy państwa, w którym pacjent będzie chciał 
podjąć leczenie, udzieli mu wszelkich informacji dotyczących świad-
czeniodawców, a także informacji o prawach pacjenta, procedurach re-
klamacyjnych oraz mechanizmach dochodzenia środków naprawczych 
obowiązujących w tym państwie. 

Wejście w życie dyrektywy nie wpłynie w znaczący sposób na 
wzrost liczby obywateli polskich, którzy będą chcieli leczyć się poza 
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granicami kraju. Dyrektywa natomiast wyjaśnia i reguluje wiele kwe-
stii związanych z transgraniczną opieką zdrowotną. Należy mieć na-
dzieję, że w miarę zwiększania nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, 
zmniejszania różnicy kosztów świadczeń pomiędzy państwami człon-
kowskimi, płatnik – NFZ będzie stopniowo zmniejszał liczbę procedur, 
co do których wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody. Tym samym 
główny cel dyrektywy, ułatwienie Europejczykom równego dostępu do 
opieki zdrowotnej, zarówno publicznej jak i prywatnej na terytorium 
innego państwa członkowskiego, będzie dotyczyło także obywateli 
polskich.

Trudno natomiast przewidzieć, jaki wpływ będzie miało wejście 
w życie przepisów dyrektywy na świadczeniodawców w Polsce, a prze-
de wszystkim, jak wielu obywateli państw członkowskich oraz w jakich 
dziedzinach medycyny będzie chciało korzystać ze świadczeń zdrowot-
nych w Polsce. Obecnie najwięcej obcokrajowców korzysta w Polsce 
ze świadczeń stomatologicznych oraz z zakresu chirurgii estetycznej. 

Pozostałe zapisy dyrektywy

Oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z korzystaniem z trans-
granicznych świadczeń zdrowotnych, dyrektywa podejmuje szereg in-
nych kwestii. Do najważniejszych należy tworzenie europejskich sieci 
referencyjnych skupiających świadczeniodawców państw członkow-
skich, zwłaszcza w zakresie chorób rzadko występujących. Ponadto, 
Unia Europejska wspiera i ułatwia współpracę państw członkowskich 
oraz wymianę informacji w ramach sieci skupiającej krajowe instytu-
cje odpowiedzialne za e – Zdrowie, czyli stosowanie w sektorze zdro-
wia technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK), szczególnie 
telemedycyny. Usługi telemedyczne wiążą się z przesyłaniem danych 
i informacji medycznych (jako tekstu, obrazu, dźwięku lub w innej 
formie), które są konieczne do działań prewencyjnych, diagnozy, le-
czenia lub kontroli stanu zdrowia pacjenta. Telemedycyna może być 
świadczeniem transgranicznym w przypadkach, gdy pracownik służ-
by zdrowia i pacjent (lub dwaj pracownicy służby zdrowia) znajdują 
się w różnych państwach członkowskich. Dyrektywa podejmuje także 
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problematykę związaną ze współpracą państw członkowskich w zakre-
sie oceny technologii medycznych, a także uznawaniem recept wysta-
wionych w innym państwie członkowskim. Wszystkie w/w działania 
wymienione w dyrektywie z pewnością przyczynią się do zwiększenia 
współpracy państw członkowskich w zakresie szeroko pojętej ochro-
ny zdrowia oraz ułatwią pacjentom korzystanie ze świadczeń zdrowot-
nych poza granicami państwa ubezpieczenia. Tym niemniej w artyku-
le 1 dyrektywy zatytułowanym: „Przedmiot i zakres zastosowania”, 
czytamy: „Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ułatwiające dostęp 
do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości 
i promuje współpracę w zakresie opieki zdrowotnej między państwa-
mi członkowskimi, z pełnym poszanowaniem kompetencji krajowych 
w zakresie organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej. …”

Tak więc ponownie podkreślono fakt, że państwa członkowskie od-
powiadają za organizację i świadczenia opieki zdrowotnej na swoim 
terytorium, a działania Unii Europejskiej, w ramach zasady pomocni-
czości, dotyczą wyłącznie uzupełniania działalności w tym zakresie.
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Recenzja książki pod red. M. Safjana „Prawo 
wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń 
z komentarzami”, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2011, s. 474.

W ostatnich latach zaobserwować można rosnące zainteresowanie 
prawem medycznym, a tym samym wzrost jego roli. Różnorodne prob-
lemy z zakresu tej dziedziny stają się coraz częściej kanwą orzeczeń 
sądowych. Dyscyplina ta jest lub zaczyna być także przedmiotem wy-
kładów w ośrodkach akademickich, co świadczy o kształtowaniu się 
jej odrębności. Problemy z zakresu prawa medycznego coraz częściej 
stają się przedmiotem opracowań naukowych. Podejmowane są także 
prace mające na celu doprowadzenie do nowelizacji przepisów z tego 
zakresu – jak chociażby niedawny projekt nowelizacji ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz inicjatywy, których za-
mierzeniem jest doprowadzenie do uregulowania określonych kwestii 
– na przykład zapłodnienia in vitro oraz tzw. testamentu życia. Coraz 
większa jest świadomość społeczna, skutkująca wzrostem nastawienia 
na realizację praw jednostki, a tym samym większą liczbą postępowań 
sądowych dotyczących problematyki prawa medycznego. Nie sposób 
także nie zauważyć, że rozstrzygnięcia sądowe poddawane są często 
ocenie społecznej, dokonywanej z punktu widzenia moralności. Skut-
kuje to prowadzeniem ożywionych dyskusji dotyczących zagadnień 
powstających na styku prawa i medycyny. Coraz częściej informacje 
dotyczące postępowań sądowych z zakresu prawa medycznego stają 
się przedmiotem żywych komentarzy medialnych. Zdarza się również 
tak, że decyzje zapadłe w poszczególnych sprawach – a właściwie ich 
ocena, również w kontekście moralnym – stają się bodźcem do wpro-
wadzenia w poszczególnych systemach prawnych odpowiednich prze-
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pisów (jak w przypadku prokreacji medycznie wspomaganej) lub prób 
nowelizacji przepisów. Tego rodzaju działania nie pozostają z kolei nie 
zauważone przez społeczeństwo, a ze względu na olbrzymią siłę od-
działywania medium, jakim jest Internet odzew ten przybiera często 
niespotykaną wcześniej skalę.

W konsekwencji nie budzi już dziś wątpliwości zarówno to, iż prawo 
medyczne przekształca się w klasyczną dyscyplinę badawczą, jak i fakt, że 
jego rola w praktyce społecznej – a co za tym idzie również orzeczniczej 
– stale rośnie. Wiąże się to między innymi z postępem medycyny i rosną-
cą zdolnością na przykład podtrzymywania funkcji życiowych organizmu 
ludzkiego (co aktualizuje zagadnienie postępowania wobec osób w stanie 
wegetatywnym, kwestie tzw. uporczywej terapii czy roli oświadczeń pro 
futuro) czy z rozwojem prokreacji medycznie wspomaganej oraz – z dru-
giej strony – często z brakiem wyraźnych regulacji ustawowych odno-
szących się do konkretnych kwestii. Poszerzenie się katalogu świadczeń 
potencjalnie możliwych ze względu na umiejętności współczesnej medy-
cyny przy równoczesnej niemożności zaspokojenia potrzeb wszystkich 
oczekujących powoduje, że aktualizuje się pytanie o ustalanie kryteriów 
dostępności tych świadczeń oraz o standard możliwej do żądania inter-
wencji medycznej. W przypadku transseksualizmu problemy dotyczące 
poszczególnych kwestii prawnych rozwiązywane są do tej pory poprzez 
dokonywanie określonej wykładni polskich przepisów prawa o aktach sta-
nu cywilnego. Na założeniach wypracowanych przez orzecznictwo w wie-
lu państwach opierają się koncepcje dotyczące roszczeń z tytułu wrongful 
conception, wrongful life i wrongful birth. W przypadku zagadnień praw-
nomedycznych częściej niż w innych dziedzinach prawa rozwiązania usta-
wowe i deontologiczne sformułowane są w sposób bardzo ogólny. Niejed-
nokrotnie rozstrzygnięcie konkretnego przypadku wymaga odwołania się 
do podstawowych założeń i wartości systemu prawnego, sformułowanych 
w normach wyższego stopnia. Powoduje to, że rola orzecznictwa sądowe-
go w tej dziedzinie jest niepomiernie wysoka. Rozważań teoretycznych 
często nie sposób prowadzić w oderwaniu od okoliczności konkretnego 
przypadku, a tym samym praca badacza czy praktyka zajmującego się 
konkretną sprawą jest wyjątkowo silnie związana z case-law. Olbrzymia 
rola  orzecznictwa sądowego w sprawach prawno medycznych dostrzeżo-
na została przez autorów recenzowanego opracowania.
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Jak wynika z Wprowadzenia1, zamierzeniem autorów było odzwier-
ciedlenie ewolucji orzecznictwa prawnomedycznego, zdeterminowanej 
nie tylko rozwojem nowoczesnej medycyny i biotechnologii, ale także 
zachodzącej w sferze analizy prawnej, w tym w szczególności w za-
kresie odpowiedzialności cywilnoprawnej – jej przesłanek, zasad i za-
kresu. W tym celu autorzy dokonali wyboru orzeczeń2 z okresu ostat-
nich kilkudziesięciu lat, które uznali a charakterystyczne, odgrywające 
istotną rolę lub posiadające przełomowe znaczenie. Podkreślono, że ze 
względu na swoją specjalizację autorzy skoncentrowali się na orzecz-
nictwie z zakresu prawa cywilnego, wybierając orzeczenia karnopraw-
ne jedynie wówczas, gdy w orzecznictwie cywilnym nie znaleziono 
przykładów odzwierciedlających określone zagadnienia występujące 
w prawie medycznym (na przykład związane z tajemnicą psychiatrycz-
ną, zakresem obowiązku udzielenia pomocy, czy problemem zgody na 
tle subsydiarnej funkcji prawa karnego). Redaktor niniejszej publikacji 
stwierdził, że ze względu na wiodącą rolę orzecznictwa konstytucyj-
nego dla zagadnień prawnomedycznych, zamierzeniem było możliwie 
wyczerpujące przedstawienie orzecznictwa polskiego Trybunału Kon-
stytucyjnego w tej sferze. Natomiast prezentacja orzecznictwa między-
narodowego i zagranicznego w założeniu miała zostać dokonana tylko 
poglądowo, gdyż publikacja nie ma charakteru prawnoporównawcze-
go. Autorzy wybrali orzeczenia, które uznali za istotne na tle prowadzo-
nych w Polsce dyskusji i problemów występujących w orzecznictwie 
krajowym. M. Safjan podkreślił, że komentarze autorskie do poszcze-
gólnych orzeczeń z założenia nie miały posiadać formy typowych glos 
do orzeczeń sądowych. „Ich zasadniczym celem jest oczywiście iden-
tyfikacja najważniejszych problemów rozstrzygnięcia, umiejscowienie 
orzeczenia w relacji do dotychczasowych kierunków orzecznictwa, za-
akcentowanie nowych elementów i argumentacji, pokazanie głównych 
punktów spornych”3.

1 M. Safjan, w: red. M. Safjan, Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, 
Warszawa 2011, s. 13.

2 W zbiorze komentowane są orzeczenia i uchwały – dalej określane w recenzji zwrotem „orzeczenia” 
z uwagi na dążenie do zapewnienia zwięzłości wypowiedzi.

3 M. Safjan, op. cit., s. 14.
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Recenzowana praca4 składa się z siedmiu rozdziałów, z których 
każdy zawiera powiązane tematycznie orzeczenia i uchwały sądowe 
– w tym Sądu Najwyższego i sądów niższych instancji, orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każde 
z orzeczeń zostało ujęte w osobny punkt opatrzony tytułem sygnali-
zującym problematykę, której dotyczy. W podtytule wymienione zo-
stały ponadto hasłowo zagadnienia powiązane z danym orzeczeniem 
lub uchwałą – na przykład w odniesieniu do klauzuli sumienia, są nimi 
wolność sumienia, godność ludzka, etyka lekarska, efekt horyzontalny 
praw i wolności człowieka, aborcja, dziecko poczęte i eutanazja. Każ-
dy punkt rozpoczyna się od podania orzeczenia, będącego jego przed-
miotem, a następnie jego tezy – oryginalnej bądź sformułowanej przez 
autora poszczególnego komentarza. Następnie zwięźle przytaczany jest 
stan faktyczny, niekiedy z wyróżnieniem podniesionych roszczeń i roz-
strzygnięć sądowych w danej sprawie bądź zarzutów (w przypadku wy-
roków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), motywy orzeczenia 
lub uchwały (wybór) ewentualnie z wyróżnieniem zdania odrębnego, 
a następnie zamieszczany jest komentarz i informacje dodatkowe. 
Wśród tych ostatnich podane jest miejsce publikacji danego orzeczenia 
lub uchwały, wybrane odniesienia do nich w literaturze bądź glosy oraz 
polecana literatura.

W zbiorze skomentowano 74 orzeczenia, w tym 38 orzeczeń sądów 
polskich, 10 orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 14 orze-
czeń sądów i trybunałów konstytucyjnych państw obcych, 6 orzeczeń 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i 6 orzeczeń Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka. 

Rozdział pierwszy poświęcony został standardom konstytucyjnym. 
W jego ramach przedstawione zostały orzeczenia dotyczące takich za-
gadnień, jak klauzula sumienia, etyka lekarska, eksperyment badawczy 
na człowieku, status dziecka poczętego, problem informacji o stanie 
zdrowia, konstytucyjne prawo ochrony zdrowia, przedawnienie rosz-
czeń, ochrona osób ubezwłasnowolnionych oraz filiacja dziecka.

4 Niniejsza recenzja odnosi się wyłącznie do komentarzy do orzeczeń, nie stanowiąc oceny aksjologii, na 
jakiej są one oparte. 
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Na uwagę zasługuje podkreślenie wpływu, jaki uchwała TK z dnia 
17 III 1993 r5 odnosząca się do treści art. 29 i 30 Konstytucji, powinna 
wywrzeć na wykładnię i praktykę stosowania ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty6 oraz ustawy prawo farmaceutyczne7. L. Bosek 
zadał pytanie o poprawność obowiązujących przepisów dotyczących 
eksperymentu medycznego, wyrażając równocześnie zdanie o potrze-
bie ich gruntownej nowelizacji.

W odniesieniu do potrzeby zapewnienia wymaganego przez Kon-
stytucję minimalnego poziomu ochrony podmiotowości nasciturusa 
w kontekście braku wyraźnej eksplikacji posiadanej przez niego zdol-
ności prawnej, wyrażony został postulat zmiany przepisu art. 8 kodeksu 
cywilnego przy równoczesnym podkreśleniu, że postulat by expressis 
verbis odzwierciedlić w przypisach fakt przysługiwania dziecku poczę-
temu zdolności prawnej realizuje projekt części ogólnej nowego kodek-
su cywilnego8.

Rozdział drugi zatytułowany „Standardy europejskie” podzielony 
został na dwie części, w ramach których osobno ujęto orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwo Trybuna-
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spośród orzeczeń Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka wybrano te, które dotyczą zagadnienia 
transseksualizmu, wspomaganego samobójstwa, instytucji substytucyj-
nej zgody, kwestii odpowiedzialności cywilnej za urodzenie dziecka, 
aborcji i medycznie wspomaganej prokreacji. Natomiast w ramach 
drugiego podrozdziału przedstawione zostały orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej poświęcone zagadnieniom aborcji 
w kontekście swobody przepływu usług, kompetencji prawodawczych 
w sferze ochrony zdrowia, finansowaniu transgranicznych świadczeń 
zdrowotnych, orzeczenia odnoszące się do dyrektywy biotechnologicz-
nej, prawa do refundacji kosztów leczenia zagranicznego oraz refunda-
cji kosztów takiego leczenia bez zgody ubezpieczyciela.

5 W 16/92, OTK 1993, nr 1, poz. 16.
6 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996, tj. Dz. U. 2008, Nr 136, poz. 857 z późn. zm.
7 Ustawa z dnia 6 września 2001, Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.
8 L. Bosek, w: red. M. Safjan, Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, 

Warszawa 2011, s. 45 i nast.
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W kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 11 VII 2002 r9 i jego znaczenia dla prawa polskiego wyrażo-
ny został pogląd, że jeżeli uznaje się, iż Europejska Konwencja Praw 
Człowieka samodzielnie chroni interes jednostki dotyczący uznania 
przynależności do płci odmiennej niż płeć genetyczna oraz wymaga 
uznania trwałego upośledzenia zdolności prokreacyjnych jednostki za 
wyłączny sposób ochrony tego interesu, to właściwa implementacja 
wyroku do polskiego porządku prawnego wymagałaby zmian ustawo-
wych. Przywołano zwłaszcza art. 156 kodeksu karnego, kryminalizu-
jący spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała niezależnie od zgo-
dy wyrażonej przez ofiarę. L. Bosek wyraził pogląd, że skoro nie jest 
jasne, czy przepis ten znajduje zastosowanie w przypadku interwencji 
chirurgicznych „służących usunięciu niektórych objawów transseksu-
alizmu”, wskazane jest kompleksowe uregulowanie przedmiotowego 
zagadnienia w odrębnej ustawie10.

Na uwagę zasługuje określenie wpływu, jaki wywarł wyrok Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 III 2007 r11 na pol-
ski porządek prawny. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta wskazana została jako realizująca zalecenia legislacyjne za-
warte w wyroku (w kontekście procedury odwołania od orzeczenia 
lekarskiego, uregulowanej w rozdziale ósmym ustawy zatytułowanym 
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 
lekarza)12.

Cenne jest także skomentowanie i wskazanie znaczenia wyroku Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 X 1991 r13 dla dok-
tryny oraz jego skutków w politycznych (uzupełnienie traktatu z Maa-
stricht o protokół dodatkowy nr 17, przywoływanie wyroku w związku 
z pierwszym referendum w Irlandii w sprawie traktatu z Lizbony, wpływ 
oceny tego wyroku na decyzję władz Polski o podpisaniu i ratyfikacji 
Protokołu nr 7 do traktatu z Lizbony).

9 Skarga nr 28957/95, Goodwin v. Zjednoczone Królestwo, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.
asp?skin=hudoc-en.

10 L. Bosek, op. cit., s. 96.
11 Skarga nr 5410/03, Tysiąc v. Polska, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en.
12 L. Bosek, op. cit., s. 120 i nast.
13 C-159/90, The Society for the Protection of Unborn Children Irleand Ltd v. Grogan i inni, Rec. 1991, 

p. I-04685.
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Na uwagę zasługuje także przywołanie odmiennego stanowiska pol-
skiego Trybunału Konstytucyjnego, niż przyjęte przez Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 VII 2001 r14 w kwe-
stii, czy publiczna opieka zdrowotna może być uznawana za działalność 
gospodarczą, objętą swobodami traktatowymi.

Wartościowe jest także wskazanie wątpliwości doktryny dotyczących 
oceny tzw. dyrektywy biotechnologicznej15 dokonanej przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 9 X 2001 r16. Wy-
rok dotyczył problemu traktowania ciała ludzkiego w różnych stadiach 
jego formowania się i rozwoju jako wynalazku posiadającego zdolność 
patentową (w kontekście należytego poszanowania godności ludzkiej).

Niewątpliwie stymulujące do dyskusji jest zadane pytanie czy w kon-
tekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
5 X 2010 r17 możliwa jest zgodna z nim interpretacja przepisów ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych18 czy też niezbędna jest jej nowelizacja19.

Rozdział trzeci poświęcony został zagadnieniu autonomii. W jego 
ramach poruszone zostały kwestie dotyczące względnych wskazań do 
zabiegu oraz w szerokiej mierze odnoszące się do zakresu obowiązku 
informacyjnego, a także zagadnienia zgody na zabieg. Odnośnie zakre-
su obowiązku informacyjnego jaki spoczywa na lekarzu przytoczone 
zostały orzeczenia odnoszące się do zakresu obowiązku informacyjnego 
w przypadku zabiegów leczniczych i estetycznych. Niektóre orzecze-
nia dotyczyły także kwestii odpowiedzialności cywilnej za niewłaści-
we wywiązanie się z obowiązku udzielenia pacjentowi informacji oraz 
ciężaru dowodu jego dopełnienia. Podjęty został także problem zabiegu 
dokonanego z użyciem środków niedopuszczonych do obrotu. Kilka 
orzeczeń dotyczyło tak fundamentalnej kwestii, jak zgoda na dokona-
nie określonych czynności medycznych. Podjęte zostało zagadnienie 

14 L. Bosek, op. cit., s. 147.
15 Dyrektywa 98/44 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 VII 1998 r w sprawie ochrony prawnej 

wynalazków biotechnologicznych.
16 C-377/98, Królestwo Niderlandów v. Parlament Europejski i Rada, Rec. 2001, s. I-07079.
17 C-173/09, Ełczinow przeciwko Nacjonałnej zdrawnoosiguritełnej kasie, http://eur-lex.europa.eu/LexU-

riServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0173:PL:HTML.
18 Ustawa z dnia 27 VIII 2004 r, tj. Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
19 L. Bosek, op. cit., s. 177.
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ważności zgody na operację udzielonej bez zachowania formy pisem-
nej, kwestia zgody blankietowej, problem odmowy zgody na zabieg 
w kontekście obowiązku informacyjnego oraz rola obowiązku informa-
cyjnego w kontekście zaniechania zabiegu, a także odpowiedzialność 
karna za leczenie bez zgody.

W ramach rozdziału poświęconego autonomii z natury rzeczy klu-
czowym pojęciem jest zgoda na dokonanie zabiegu – udzielona po uzy-
skaniu odpowiednich informacji, przekazanych we właściwy sposób, 
wyrażona przez legitymowany do tego podmiot niekiedy w stosownej 
formie. Wydaje się, że – niezależnie od poglądów autorów komentarzy 
w kwestii charakteru prawnego zgody – w tym miejscu znaleźć się mo-
gło chociażby sygnalizacyjne wspomnienie o wyrażanych w tym przed-
miocie w doktrynie dwóch stanowiskach, traktujących zgodę bądź jako 
czynność prawną bądź jako działanie prawne podobne do oświadczenia 
woli. Korespondowałoby to z wskazywanymi wielokrotnie w poprzed-
nich rozdziałach odesłaniami do literatury. Choć i w tym przypadku 
na początku rozdziału oraz po każdym z komentarzy wskazana została 
literatura (podstawowa i polecana).

Najobszerniejszy rozdział poświęcony został odpowiedzialności cy-
wilnej. Orzeczenia dotyczące tej problematyki pogrupowane zostały 
w cztery podrozdziały, dotyczące zasad i podstaw odpowiedzialności, 
problematyki ustalania związku przyczynowego i szkody, standardu 
świadczeń zdrowotnych, jakiego można wymagać oraz kwestii dopusz-
czalności traktowania urodzenia dziecka jako źródła odpowiedzialności. 
W ramach podrozdziału dotyczącego zasad i podstaw odpowiedzialno-
ści cywilnej zgrupowano orzeczenia dotyczące odpowiedzialności na 
zasadzie słuszności, zbiegu odpowiedzialności, winy organizacyjnej 
szpitala oraz podstaw jego odpowiedzialności, a także odpowiedzialno-
ści ubezpieczyciela oraz podstaw i przesłanek roszczenia o zadośćuczy-
nienie. W odniesieniu do zagadnień ustalania związku przyczynowego 
i szkody przytoczone zostały orzeczenia poświęcone przyczynieniu 
się poszkodowanego w kontekście odmowy zgody na operację, prze-
słankom zadośćuczynienia w związku z brakiem odczuwania krzywdy 
oraz zagadnieniom dowodowym w procesach lekarskich. Kilka orze-
czeń dotyczyło problematyki zgody hipotetycznej, a konkretnie jej re-
lacji w odniesieniu do szkody prawnie relewantnej, zakresu obowiązku 
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 informacyjnego oraz nieudzielenia informacji. Podjęto także zagadnie-
nie związku między obowiązkiem informacyjnym a prawnie relewantną 
szkodą. W ramach podrozdziału poświęconego standardowi świadczeń 
zdrowotnych przedstawione zostały dwa orzeczenia stanowiące wyraz 
przeciwstawnych poglądów. W pierwszym z nich za właściwy standard 
uznano najwyższy z dostępnych20, w drugim natomiast przeciętny21. 
Analiza tych orzeczeń, jako początkujących pewną linię orzeczniczą, 
pozwala zapoznać się ze zmianą stanowiska Sądu Najwyższego w tej 
kwestii. W komentowanych orzeczeniach dotyczących problemu trak-
towania faktu urodzenia dziecka jako źródła odpowiedzialności pod-
jęto zagadnienia urodzenia dziecka upośledzonego, odpowiedzialności 
w zakresie kosztów utrzymania dziecka, problem konstytucyjności 
kwalifikowania dziecka jako szkody, a także uważania za szkodę kosz-
tów utrzymania dziecka oraz faktu urodzenia się dziecka.

W odniesieniu do komentarza dotyczącego wyroku SN z dnia 29 V 
2007 r22 – w którego tezie roszczenie o zadośćuczynienie przewidzia-
ne w art. 445 § 1 k.c. oraz roszczenie o zadośćuczynienie będące na-
stępstwem zawinionego naruszenia praw pacjenta (art. 19 a ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej23) uznano za mające odrębny charakter 
jeśli chodzi o określenie zasady odpowiedzialności sprawców za od-
rębne czyny bezprawne – nie sposób nie zauważyć, że autor komen-
tarza w ogóle nie odniósł się do tej kwestii. Wydaje się, że stanowi-
sko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym zasięg art. 19 a przywołanej 
ustawy wykracza poza sferę deliktową i mieści się również w sferze 
kontraktowej, a ponadto, że uznanie niezależności obu roszczeń, okre-
ślających odpowiedzialność za oddzielne czyny bezprawne wyklucza 
możliwość traktowania art. 19 a ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej jako przepisu szczególnego wobec regulacji kodeksu cywilnego 
zasługuje na komentarz. Z uwagi na to, że punkt poświęcony temu 
wyrokowi zatytułowano „Podstawy i przesłanki roszczenia o zadość-
uczynienie”, uzasadnione jest oczekiwanie czytelnika na odniesienie 
się do tej kwestii.

20 Wyrok SN z dnia 28 X 1983 r, II CR 358/83, OSP 1984, z. 9, poz. 187.
21 Wyrok SN z dnia 01 XII 1998 r, III CKN 741/98, OSNC 1999, nr 6, poz. 112.
22 V CSK 76/07, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 91.
23 Ustawa z dnia 30 VIII 1991 r, Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.
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Rozdział piąty poświęcony został zagadnieniom związanym z pro-
kreacją. W jego ramach zgrupowano orzeczenia odnoszące się do ste-
rylizacji osób upośledzonych, sztucznej inseminacji heterologicznej, 
statusu ludzkiego ciała, problematyki zastępczego macierzyństwa, gra-
nic obowiązku ochrony godności osoby ludzkiej, statusu gamet oraz 
prawnokarnej ochrony rodzącego się dziecka.

Przedostatni rozdział dotyczy zagadnień związanych z zakończeniem 
życia. Przytoczone w tym miejscu orzeczenia odnoszą się do testamen-
tu życia, lekarskiego i ogólnoludzkiego obowiązku udzielenia pomocy, 
a także do takich kwestii jak uporczywa terapia i możliwość przerwania 
odżywiania osób w stanie wegetatywnym. Podjęto także temat wspo-
maganego samobójstwa oraz rozdzielenia sióstr syjamskich w sytuacji, 
gdy brak takiej czynności doprowadziłby do śmierci ich obu, natomiast 
jej skutkiem był zgon jednej z nich.

Niektóre orzeczenia wraz z komentarzem dostarczają obszernych in-
formacji dotyczących sposobu traktowania danego zagadnienia w ob-
cym porządku prawnym – tak jest w odniesieniu do katalogu odstępstw 
od wymogu zgody na leczenie w Wielkiej Brytanii, zagadnienia zabój-
stwa na żądanie w tym kraju oraz angielskich wytycznych dotyczących 
postępowania w stanie wegetatywnym24.

W ostatnim rozdziale, zatytułowanym „Inne sprawy”, zgrupowano 
orzeczenia odnoszące się do takich kwestii jak transseksualizm, finan-
sowanie ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych, dopuszczalność 
eksperymentu na osobie podtrzymywanej sztucznie przy życiu oraz ta-
jemnica psychiatryczna. W ramach orzeczeń odnoszących się do trans-
seksualizmu wybrano takie, które dotyczą możliwości sprostowania 
aktu urodzenia transseksualisty i jej ewentualnej podstawy prawnej, do-
puszczalności traktowania przynależności do płci jako dobra osobiste-
go oraz zagadnienia ustalania płci transseksualisty w drodze procesu.

Oceniając wszystkie komentarze zamieszczone w recenzowanym 
opracowaniu – niezależnie od rozdziału, w którym się znajdują – należy 
stwierdzić, że niektóre z nich są szczególnie rozbudowane, dostarcza-
ją wielu informacji na temat kontekstu prawnego danego orzeczenia, 

24 Wyrok Izby Lordów z dnia 4 II 1993 r, Airedale NHS Trust v. Bland, http://www.bailii.org/uk/cases/
UKHL/1992/5.html z komentarzem M. Boratyńskiej w: red. M. Safjan, Prawo wobec medycyny i biotechnolo-
gii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011, s. 417 i nast.
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powiązanego orzecznictwa i stanowiska doktryny co do kwestii będą-
cych przedmiotem danego orzeczenia (w tym w szczególności komen-
tarze autorstwa L. Boska25, B. Janiszewskiej26 czy M. Boratyńskiej27). 
Umożliwia to czytelnikowi nie tylko zapoznanie się z motywami pre-
zentowanego orzeczenia, ale także ułatwia samodzielne przeprowadze-
nie pogłębionej analizy dorobku dotyczącego danego zagadnienia, co 
należy uznać za szczególnie cenne. Niektóre komentarze zamieszczo-
ne w zbiorze pozostawiają natomiast czytelnikowi pewien niedosyt ze 
względu na swe zbyt syntetyczne ujęcie.

Jako stymulujące do pogłębionej analizy ocenić wypada sygnalizo-
wanie przez poszczególnych autorów pewnych niekonsekwencji w ko-
mentowanych orzeczeniach, czy też ich mankamentów28. Cenne jest 
także wskazanie w komentarzach powiązań merytorycznych z innymi 
orzeczeniami, prezentowanymi w recenzowanej publikacji29 bądź nie30. 
Umożliwia to uzyskanie szerszego wyobrażenia na temat linii orzecz-
niczej w danej kwestii.

Istotną rolę odgrywa wyjaśnianie przez autorów komentarzy ewolu-
cji jakiej podlegało uregulowanie danej kwestii, stanowiącej przedmiot 
orzeczenia, w ustawodawstwie obcym (ze wskazaniem odpowiednich 
przepisów prawa i niekiedy także motywów, które spowodowały zmia-
ny ustawowe)31. Wartościowe jest także wskazanie, jak określone za-
gadnienie uregulowane jest w systemie prawnym innego państwa ob-
cego niż to, w którym zapadło orzeczenie32.

W przypadku komentowania orzeczeń zagranicznych lub między-
narodowych ważne jest również wskazywanie przez autorów jak dane 
zagadnienie stanowiące przedmiot orzeczenia należałoby ocenić na 

25 Na przykład: L. Bosek, op. cit., s. 33 i nast.; tenże, op. cit., s. 56 i nast.; tenże, op. cit., s. 282 i nast.
26 Na przykład: B. Janiszewska, w: red. M. Safjan, Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orze-

czeń z komentarzami, Warszawa 2011, s. 259; taż, op. cit., s. 263 i nast.
27 M. Boratyńska, op. cit., s. 449.
28 Na przykład: L. Bosek, op. cit., s. 46; tenże, op. cit., s. 51; tenże, op. cit., s. 70; tenże, op. cit., s. 82; 

B. Janiszewska, op. cit., s. 216.
29 Na przykład: L. Bosek, op. cit., s. 46; tenże, op. cit., s. 146; W. Borysiak, w: red. M. Safjan, Prawo 

wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011, s. 306.
30 Na przykład: L. Bosek, op. cit., s. 119 i nast.; tenże, op. cit., s. 146; B. Janiszewska, op. cit., s. 259; taż, 

op. cit., s. 265; W. Borysiak, op. cit., s. 322; tenże, op. cit., s. 333.
31 Na przykład: W. Borysiak, op. cit., s. 108 i nast.; tenże, op. cit., s. 363.
32 L. Bosek, op. cit., s. 376.
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gruncie prawa polskiego. Takie wyjaśnienie znalazło się między inny-
mi w komentarzu do wyroku francuskiego Sądu Kasacyjnego z dnia 
31 V 1991 r33 – uznającego umowę o zastępcze macierzyństwo za na-
ruszającą zasadę nierozporządzalności ciałem ludzkim oraz nierozpo-
rządzalności statusem osobowym człowieka. Umowy takie na gruncie 
prawa polskiego uznano za sprzeczne z zasadami współżycia społecz-
nego, a w konsekwencji nieważne (art. 58 § 2 k.c. w zw. z art. 353¹ 
k.c.), a ponadto podkreślono, że traktowania człowieka jako przedmio-
tu umowy nie sposób pogodzić z chronioną konstytucyjnie oraz w ko-
deksie cywilnym wartością, jaką jest godność34. Za cenne należy uznać 
wskazanie przepisów prawa polskiego, odnoszących się do kwestii po-
ruszonych w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – na 
przykład w kontekście kompetencji lekarza i przedstawiciela ustawo-
wego w przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych małoletnim 
i ubezwłasnowolnionym35. Niekiedy rozważania jak daną kwestię nale-
żałoby ocenić na gruncie prawa polskiego są szczególnie prowokujące 
do przemyśleń – odnosi się to do orzeczenia dotyczącego rozdzielenia 
sióstr syjamskich36.

Należy zwrócić także uwagę na formułowane przez autorów po-
stulaty de lege ferenda, choćby wyrażane za komentowanym orzecze-
niem sądowym – na przykład w kwestii potrzeby stworzenia podstawy 
prawnej dla świadczeń na rzecz kobiet, które pomimo istnienia prze-
słanek przerwania ciąży (min. stanowiącej wynik gwałtu) podjęły de-
cyzję o urodzeniu i wychowaniu dziecka37, czy też wprowadzenia peł-
nej prawnokarnej ochrony życia ludzkiego od momentu, gdy dziecko 
poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem 
kobiety ciężarnej38.

Dobór orzeczeń wydaje się realizować zamierzenia autorów – 
zwłaszcza jeśli chodzi o prezentację kluczowych orzeczeń Trybunału 

33 No. 90-20105, Bulletin des arrets de la Court de cassation. Chambres civiles 1991, Assemblee pleniere, 
no. 4, s. 5.

34 W. Borysiak, op. cit., s. 364.
35 P. Sobolewski, w: red. M. Safjan, Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komen-

tarzami, Warszawa 2011, s. 104.
36 M. Boratyńska, op. cit., s. 441 i nast.
37 P. Sobolewski, op. cit., s. 315.
38 W. Borysiak, op. cit., s. 385.
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 Konstytucyjnego, które doprowadziły do nowelizacji przepisów kodek-
su cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego39 oraz ujęcie w publikacji orzeczeń, które uznać 
można za „kamienie milowe” w zakresie prawa medycznego. Choć 
oczywiście – jako niemożliwe – w zbiorze nie znalazły się wszystkie 
zasługujące na uwagę orzeczenia.

Niewątpliwie odbiór ułatwia czytelnikowi stosowane niekiedy eks-
ponowanie w formie pogrubionej czcionki najważniejszych w ocenie 
autora komentarza fragmentów omawianego orzeczenia.

W publikacji znaleźć można niekiedy drobne omyłki natury języko-
wej40. Można też zwrócić uwagę na to, że na stronie 185, w toku – jak 
się wydaje sformułowanych generalnie, a nie w odniesieniu do komen-
towanej sprawy – uwag dotyczących obowiązku lekarza przekazania in-
formacji zatajonych przez pacjentem w sytuacji, gdy lekarz jest upraw-
niony do ich nieprzekazania pacjentowi na mocy art. 31 ust. 4 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pominięto to, że wówczas le-
karz ma obowiązek przekazania zatajonych przed pacjentem informacji 
upoważnionej przez niego osobie lub przedstawicielowi ustawowemu 
pacjenta. Ponadto na stronie 243 znalazło się błędne stwierdzenie, że 
przepisy ustawy z dnia 17 VI 2004 r o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw41 stosuje się do zdarzeń i stanów 
prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Za niezwykle cenną uznać należy technikę stosowaną przez M. Bo-
ratyńską, polegającą na krótkim sygnalizowaniu w komentarzach do 
poszczególnych orzeczeń stanowisk glosatorów, jakie wyrażone zostały 
przez nich w literaturze42. Umożliwia ona czytelnikowi z jednej strony 
uzyskanie informacji jak dane orzeczenie przyjęte zostało w doktrynie, 
z drugiej natomiast ułatwia znalezienie powiązanej literatury. Choć nie 
sposób nie dostrzec, że mimo iż w komentarzu do uchwały SN z dnia 

39 Na przykład: Wyrok TK z dnia 1 IX 2006 r, SK 14/05, OTK-A 2006, nr 8, poz. 97; wyrok TK z dnia 
7 III 2007 r, K 28/05, OTK-A 2007, nr 3, poz. 24; wyrok TK z 16 VII 2007 r, SK 61/06, OTK-A 2007, nr 7, 
poz. 77.

40 Na przykład: s. 69, 119, 283, 428.
41 Dz. U. Nr 162, poz. 1692 ze zm.
42 M. Boratyńska, począwszy od komentarza do uchwały SN z dnia 22 VI 1989 r, III CZP 37/89, OSNC 

1989, nr 12, poz. 188 – op. cit., s. 449 i nast.
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22 VI 1989 r43 zasygnalizowano i pokrótce przedstawiono stanowi-
ska do tej uchwały pięciu jej glosatorów (co pozwala uzyskać szersze 
spojrzenie na ocenę uchwały w literaturze i jest niezwykle przydatne), 
w informacjach dodatkowych zawierających między innymi wskazanie 
wybranych odniesień do uchwały w literaturze przywołano wyłącznie 
cztery glosy, co pozostawia czytelnikowi pewien niedosyt.

Podsumowując – prezentowany zbiór orzeczeń wraz z komentarza-
mi realizuje założenie autorów, jakim było przedstawienie ewolucji, 
której podlegało orzecznictwo dotyczące problematyki prawnome-
dycznej, zdeterminowanej rozwojem nowoczesnej medycyny i bio-
technologii oraz zmianami, jakie dokonały się w sferze analizy praw-
nej. W komentarzach zasygnalizowane zostały najważniejsze zdaniem 
autorów problemy poszczególnych rozstrzygnięć, wskazana została 
relacja danego orzeczenia do dotychczasowych kierunków orzeczni-
ctwa, zaakcentowano także nowe sposoby argumentacji. Niektóre ko-
mentarze dostarczają wielu informacji na temat kontekstu prawnego 
danego orzeczenia, powiązanego orzecznictwa i stanowiska doktryny 
w danej kwestii, umożliwiając czytelnikowi nie tylko zapoznanie się 
z motywami prezentowanego orzeczenia, ale także ułatwiając samo-
dzielne przeprowadzenie pogłębionej analizy dorobku dotyczącego 
danego zagadnienia. Do dalszego zgłębiania tematu przez czytelni-
ka zachęca sygnalizowanie przez autorów pewnych niekonsekwencji 
w komentowanych orzeczeniach, czy też ich mankamentów. Za cenne 
uznać należy także formułowanie przez autorów wniosków de lege 
ferenda. Tym samym recenzowana publikacja jest niewątpliwie war-
tościową i godną polecenia pozycją poświęconą orzecznictwu doty-
czącemu prawa medycznego.

43 III CZP 37/89, OSNC 1989, nr 12, poz. 188.
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1. Jeżeli zabieg usunięcia kamieni nerkowych metodą PCNL spo-
wodował poważne, nietypowe obrażenia, to konieczne było objęcie 
pacjentki specjalnym nadzorem pooperacyjnym. Zaniechanie po-
trzebnych badań USG, badań urograficznych i opóźnienie leczenia 
zachowawczego, co doprowadziło do usunięcia nerki, stanowi winę 
szpitala. 

2. Jeżeli poszkodowany dochodząc renty uprawdopodobnił w znacz-
nym stopniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy błędem sztuki 
lekarskiej a szkodą (niezdolnością do pracy), to okoliczności podważa-
jące istnienie związku przyczynowego w tym zakresie powinien udo-
wodnić szpital.

Z uzasadnienia

(…) W sprawie niniejszej powódka dochodziła zasądzenia zadość-
uczynienia, odszkodowania i renty od pozwanego szpitala w związku 
z szkodą odniesioną wskutek usunięcia powódce nerki w dniu 7 lipca 
2004 r. Konieczność usunięcia nerki była następstwem winy personelu 
medycznego pozwanego szpitala. Błąd wynikał z następujących oko-
liczności. 
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W dniu 13 kwietnia 2004 r. przeprowadzono u powódki zabieg 
PCNL w celu usunięcia powódce kamieni nerkowych. W trakcie za-
biegu wystąpiły powikłania z przyczyn niezawinionych przez perso-
nel medyczny pozwanego. Operację dokończono metodą klasyczną. 
Jednakże wskutek zaniedbań personelu medycznego pozwanego szpi-
tala polegających na zaniechaniu dalszego leczenia powódki, co ob-
jawiało się nieprzeprowadzeniem badań USG i badań urograficznych 
operowanego organu, doszło do opóźnienia w leczeniu naprawczym 
przetoki i przepukliny pooperacyjnej powstałej na skutek uszkodzeń 
organu w dniu 13 kwietnia 2004 r. Badania te wykonała powódka sama 
i z własnej inicjatywy, w okresie późniejszym od zalecanego według 
wskazań sztuki medycznej. W konsekwencji doszło do opóźnienia le-
czenia naprawczego u powódki, co miało wpływ na rozległość wytwo-
rzenia się zmian zapalnych, a w konsekwencji utrudniało skuteczne 
przeprowadzenie zabiegu naprawczego i doprowadziło do usunięcia 
powódce nerki w dniu 7 lipca 2004 r. 

Z tych względów Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację powódki od 
wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 r. odda-
lającego powództwo – uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do 
ponownego rozpoznania, uznając za uzasadnione zarzuty apelacji kwe-
stionujące ustalenie przez Sąd pierwszej instancji, że brak jest podstaw 
do przypisania pozwanemu szpitalowi odpowiedzialności za powstałą 
szkodę. (…).

Sąd Okręgowy uznał, że zasada odpowiedzialności pozwanego szpi-
tala przesądzona została przez Sąd Apelacyjny. 

Natomiast ustalając wysokość szkody powódki i należnego jej za-
dośćuczynienia, odszkodowania i renty Sąd Okręgowy zważył, że po-
wódka nie udowodniła wielkości szkody, której naprawienia dochodzi-
ła na podstawie art. 444 § 2 k.c. (…). Oceniając zasadność roszczenia 
o zasądzenie renty Sąd zważył, że zgodnie z art. 444 § 2 k.c., jeżeli 
poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy za-
robkowej, lub zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki 
powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do napra-
wienia szkody odpowiedniej renty.

W okresie od dnia 20 września 2004 r. do dnia 14 września 2005 r. 
powódka otrzymywała świadczenie rehabilitacyjne (decyzja ZUS z dnia 
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29 marca 2005 r., decyzja ZUS z 17 grudnia 2004 r). Świadczenia reha-
bilitacyjne zostały jej przyznane z uwagi na rozpoznanie u niej: kamicy 
nerek, stanu po lewostronnej nefroktomii z powodu kamicy, przewle-
kłego zapalenia dróg moczowych, astmy oskrzelowej, dyskopatii, prze-
wlekłego alergicznego nieżytu nosa, zaburzeń lękowo-depresyjnych. 
Świadczenie zostało przyznane w wysokości 75% wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę do przyznania zasiłku chorobowego. Orzeczeniem 
z dnia 16 września 2005 r. lekarz orzecznik ZUS orzekł o częściowej 
niezdolności powódki do pracy, zaś decyzją z dnia 11 października 
2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał powódce rentę z tytu-
łu częściowej niezdolności do pracy od dnia 15 września 2005 r. do dnia 
30 września 2006 r. Okres ten został przedłużony do dnia 31 paździer-
nika 2008 r. Obecnie powódka otrzymuje rentę w wysokości 443,58 zł. 
Z orzeczeń lekarza orzecznika ZUS nie wynika, z jakiego powodu orzekł 
o istnieniu częściowej, okresowej niezdolności do pracy powódki. Po-
wódka podała, że powodem orzeczenia częściowej niezdolności do pra-
cy były zaświadczenia od nefrologa, psychiatry, ortopedy, neurologa, 
gastrologa. Orzeczenie zaś zostało wydane na podstawie badania do-
kumentacji medycznej i wyników badań dodatkowych kręgosłupa oraz 
tarczycy, które to badania wykazały schorzenia tych organów.

W tym stanie Sąd pierwszej instancji uznał, że powódka nie udo-
wodniła, że przypadłości związane z usunięciem lewej nerki były choć-
by współprzyczyną orzeczenia niezdolności do pracy, nie wynika to 
również z akt rentowych. To, że jedną z współprzyczyn przyznania 
świadczenia rehabilitacyjnego była choroba lewej nerki u powódki nie 
uprawnia do wyciągnięcia wniosku, że mając na uwadze wielość dole-
gliwości, jakie ją trapią, właśnie choroba nerki i jej usunięcie stanowiły 
przyczynę orzeczenia o niezdolności do pracy. Nawet gdyby przyjąć, że 
również usunięcie nerki było taką współprzyczyną, to zauważyć nale-
ży, że powódka, jak sama wskazała, cierpi na wiele innych poważnych 
chorób, które były brane pod uwagę przy orzekaniu o niezdolności do 
pracy. Mając to na uwadze nieuprawniony jest wniosek, że to schorze-
nie lewej nerki spowodowało tę niezdolność i byłaby ona orzeczona 
również przy braku u powódki pozostałych schorzeń, a jednocześnie 
przy ich istnieniu nie zostałaby orzeczona, gdyby powódka nie miała 
usuniętej lewej nerki. (…).



Prawo i Medycyna 2/2011 (43, vol. 13) 131

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2009 r. …

Nie jest pewne to, czy gdyby pracownicy pozwanego szpitala zacho-
wali należytą staranność doszłoby do usunięcia nerki. Nawet przyjmu-
jąc, że do tego by nie doszło poza wszelką wątpliwością jest fakt, że 
nie można uznać, że przyczyną dolegliwości (stanowiących przyczynę 
orzeczenia niezdolności do pracy): alergologicznych, ortopedycznych 
w postaci dyskopatii, choroby tarczycy jest właśnie usunięcie lewej 
nerki. Również kamica drugiej nerki nie została spowodowana usunię-
ciem lewej nerki. (…).

Wobec braku udowodnienia przez powódkę związku skutkowo-
przyczynowego między orzeczeniem niezdolności do pracy oraz nie-
zachowaniem należytej staranności przy leczeniu powódki po operacji 
i usunięciem lewej nerki, Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania 
przez powódkę renty w wysokości 700 zł miesięcznie. 

W przedmiocie żądania zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie 
art. 445 § 1 k.c. Sąd zważył, że celem zadośćuczynienia jest złagodzenie 
doznanej przez poszkodowanego krzywdy, ma ono charakter kompen-
sacyjny, jego wysokość powinna więc przedstawiać jakąś odczuwalną 
ekonomicznie wartość.

Wysokość zadośćuczynienia nie może być jednak nadmierna w sto-
sunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych spo-
łeczeństwa, powinna być utrzymana w rozsądnych granicach (orzecz. 
SN z 26 II 1962 r., IV CR 902/61, OSNCP 1963/5/107; wyrok SN z 22 
III 1978 r., IV CR 79/78).

Sąd uwzględnił opinię biegłego, który wskazał, że na skutek prze-
prowadzonego u powódki zabiegu PCNL wystąpiły poważne uszko-
dzenia nerki, co wyklucza możliwość przyjęcia, że obrażenia te stano-
wiły normalnie spotykane obrażenia przy zabiegu PCNL. Obrażenia te 
uznać należało za samoistną przyczynę uszkodzenia ciała powódki.

W takich okolicznościach, skoro przeprowadzony zabieg spowo-
dował tak poważne, nietypowe obrażenia, konieczne było objęcie po-
wódki specjalnym nadzorem po operacji, czego zaniechano, to z kolei 
spowodowało opóźnienia w przeprowadzeniu potrzebnych badań, co 
zaś prowadziło do opóźnienia w leczeniu zachowawczym i pozbawiło 
możliwości podjęcia leczenia zachowawczego, powodując ostatecz-
nie konieczność usunięcia nerki. Skoro metoda PCNL, jak wskazują 
biegli, jest metodą mało inwazyjną, to wszelkie powikłania w czasie 
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jej  zastosowania powinny niepokoić personel medyczny. Obfitość 
krwawienia powódki w czasie tego zabiegu, powodująca konieczność 
przeprowadzenia operacji, świadczyć może o tym, że powikłania były 
znaczne. W takich okolicznościach powódka winna być objęta szcze-
gólnym nadzorem, objawiającym się w szczególności w zleceniu prze-
prowadzenia dodatkowych badań USG i urograficznych. Badania te 
powódka wykonała na własną rękę. Pracownicy pozwanego zaś zanie-
chali zlecenia przeprowadzenia tych badań. Brak przeprowadzenia tych 
badań nastąpił więc na skutek niezachowania przez pozwanego nale-
żytej staranności przy leczeniu pooperacyjnym powódki i ostatecznie 
doprowadziło do usunięcia nerki. 

Pozwany szpital ponosi odpowiedzialność deliktową na zasadzie 
art. 430 k.c. jako powierzający wykonywanie czynności leczniczych za-
trudnionym u niego lekarzom, którzy przy ich wykonaniu podlegają jego 
ogólnemu kierownictwu. Pozwany nie udowodnił, aby zachodziły oko-
liczności wyłączające jego odpowiedzialność na zasadzie art. 430 k.c.

Zaniedbania pracowników pozwanego doprowadziły do usunię-
cia lewej nerki powódki, co stanowi uszkodzenie ciała w rozumieniu 
art. 445 k.c., a więc mając na uwadze powyższe uwagi wskazujące na 
odpowiedzialność pozwanego za czyn niedozwolony uzasadnione jest 
jej żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie powódki uzasadnione jest treś-
cią art. 445 § 1, a odpowiedzialność pozwanego szpitala treścią art. 430 
k.c. Za odpowiednią w okolicznościach niniejszej sprawy sumę, jaką 
należy przyznać tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez powódkę 
krzywdę uznał kwotę 75.000 zł. 

Powódka pozbawiona została jednego z mających bardzo istotne 
znaczenie w funkcjonowaniu człowieka narządu. Prawidłowe działa-
nie jednej nerki zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całego orga-
nizmu nie ograniczając jednocześnie w żaden sposób chorego (fakty 
powszechnie znane).

Powódka wprawdzie posiada jeszcze prawą nerkę, ale jednocześnie 
cierpi na kamicę. Okoliczność ta usprawiedliwia zwiększenie zadość-
uczynienia, bowiem przy chorobie prawej nerki i związanymi z tym 
obawami tym bardziej istotne dla powódki było posiadanie również le-
wej nerki. 
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Powódka jest osobą młodą, ma 40 lat. Pozbawienie już w tym wie-
ku organu w postaci jednej nerki powinno powodować zdaniem Sądu 
istotne zwiększenie zadośćuczynienia. Powódka jeszcze przez długie 
lata będzie musiała zmagać się z myślą konieczności życia tylko z jed-
ną nerką, choćby nie powodowało to żadnych dla niej dolegliwości i nie 
utrudniało w żaden sposób jej życia.

Powódka jest osobą wrażliwą, czuje się zagrożona, boi się, że z uwa-
gi na kamicę prawej nerki, lub jakieś inne nieoczekiwane zdarzenie, 
straci również drugą nerkę. Stan psychiczny powódki spowodował, 
że podjęła ona leczenie psychiatryczne. Jak wskazał biegły czasokres 
pomiędzy operacją usunięcia nerki oraz pierwszą wizytą u psychiatry, 
świadczy o tym, że między tymi zdarzeniami istnieje związek skutko-
wo-przyczynowy. Powódka cierpi na depresję, miewa stany lękowe. 
Nie można określić przybliżonego czasu trwania tych dolegliwości. 

Sąd wziął również pod uwagę cierpienia fizyczne towarzyszące powód-
ce po zabiegu i operacji z dnia 13 kwietnia 2004 r., spowodowane niepod-
jęciem odpowiednich czynności nadzorczych przez pozwanego. Również 
cierpienia fizyczne związane z przeprowadzoną operacją usunięcia nerki 
uzasadniają podwyższenie wysokości zadośćuczynienia, bowiem są one, 
jak wykazano, skutkiem zaniedbań w leczeniu pooperacyjnym. Z pew-
nością leczenie naprawcze byłoby dużo mniej bolesne dla powódki niż 
leczenie operacyjne, do którego ostatecznie lekarze byli zmuszeni.

Żądane przez powódkę zadośćuczynienie w kwocie 200.000 zł Sąd 
uznał za rażąco wygórowane. Życie z jedną nerką obecnie możliwe 
i w zasadzie nie różni się od życia osoby posiadającej dwie zdrowe ner-
ki. Powódka nie udowodniła, aby w jakikolwiek sposób była obecnie 
ograniczona z powodu usunięcia lewej nerki. (…).

Apelację od tego wyroku wniosła powódka zaskarżając wyrok 
w części dotyczącej oddalenia dalej idących jej roszczeń o zasądzenie 
zadośćuczynienia, odsetek od zadośćuczynienia od daty doręczenia od-
pisu pozwu oraz w części oddalenia powództwa o rentę. (…).

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje. Apelacja jest częściowo uza-
sadniona. Sąd Apelacyjny w całości przyjmuje za własne ustalenia 
Sądu Okręgowego dotyczące skutków dla zdrowia błędu w sztuce, 
jakiego dopuścili się pracownicy pozwanego szpitala. Wszystkie oko-
liczności udowodnione przez powódkę Sąd Okręgowy – jak wynika 
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z  uzasadnienia wyroku – miał na uwadze dokonując ustaleń faktycz-
nych w sprawie. Jednakże wnioski Sądu Okręgowego tak co do wiel-
kości krzywdy powódki, a co za tym idzie, ustalenie wielkości pienięż-
nego zadośćuczynienia, jak i co do nieudowodnienia przez powódkę 
przesłanek uzasadniających zasądzenie na jej rzecz renty, nie są w oce-
nie Sądu Apelacyjnego prawidłowe.

Sąd orzekając o kwocie pieniężnego zadośćuczynienia za szkodę 
niemajątkową na podstawie art. 445 § 1 k.c. ma pewien dopuszczal-
ny margines dowolności w zależności od okoliczności faktycznych 
konkretnego przypadku, jednakże nie może zapominać, że zasądzona 
kwota zadośćuczynienia ma przede wszystkim spełniać funkcję kom-
pensacyjną. Tymczasem przyznana przez Sąd Okręgowy kwota zadość-
uczynienia odbiega na niekorzyść od kwot zasądzanych w okolicznoś-
ciach zbliżonych do sprawy niniejszej (por. wyrok SN w sprawie IV 
CSK 80/05, LEX nr 182892). Wprawdzie takie okoliczności jak fakt 
usunięcia powódce z winy pracowników szpitala jednego z istotniej-
szych organów oraz młody wiek powódki i skutki psychiczne, jakie 
zdarzenie to wywołało dla zdrowia powódki zostały uwzględnione, 
jednakże przyznana kwota w ocenie Sądu Apelacyjnego nie odpowia-
da kompensacyjnemu charakterowi zadośćuczynienia. W ocenie Sądu 
Apelacyjnego adekwatną do stopnia krzywdy powódki i wielkości 
cierpień oraz następstw dla zdrowia powódki będzie kwota 100.000 zł 
ustalona na dzień orzekania przez Sąd pierwszej instancji, tj. 5 grudnia 
2008 r. Dalej idące roszczenia powódki z tego tytułu należy uznać za 
nieuzasadnione.

Fakt, że renta przyznana (przez ZUS w kwocie 443,58 zł – przyp. 
M.N) została powódce między innymi z tego względu, że usunięto jej 
lewą nerkę, w świetle ustaleń Sądu pierwszej instancji nie może budzić 
wątpliwości. Orzeczenie jej niezdolności do pracy i przyznanie renty 
powódce pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z błędem 
w sztuce, za który odpowiada pozwany. Wątpliwości Sądu pierwszej in-
stancji przedstawione w uzasadnieniu wyroku nie są przekonujące, tym 
bardziej że nie są poparte żadnymi dowodami, które w tym wypadku 
winna przedstawić w sprawie strona pozwana. Skoro bowiem powódka 
w znacznym stopniu uprawdopodobniła, iż w związku z chorobą nerek 
i usunięciem nerki lewej przyznany jej został zasiłek rehabilitacyjny 
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(na co wskazują same decyzje ZUS), a następnie orzeczono o niezdol-
ności do pracy powódki, to okoliczności podważające istnienie związ-
ku przyczynowego w tym zakresie winien udowodnić pozwany szpital. 
W tym zakresie pozwany nie wykazał żadnej inicjatywy dowodowej, 
a ocena dokonana przez Sąd i rozważania w tym zakresie mają wyłącz-
nie charakter spekulacyjny.

Powódka w sprawie udowodniła, że istnieje związek przyczynowy 
pomiędzy błędem w sztuce lekarskiej, jakiego dopuścili się pracowni-
cy pozwanego szpitala a orzeczoną niezdolnością do pracy i koniecz-
nością zaprzestania wykonywanej pracy. Przedstawiony jednak przez 
nią materiał dowodowy nie pozwala na orzeczenie renty za cały okres 
wskazany przez powódkę i w żądanej przez nią wysokości.

Od 15 września 2005 r. do chwili obecnej powódka, nie mogąc świad-
czyć pracy, którą wykonywała przed chorobą, pobiera rentę w kwocie 
niższej od osiąganych przez nią zarobków o 257 zł. Zatem do chwi-
li orzekania przez Sąd Apelacyjny jej szkoda z tytułu utraconych za-
robków odpowiadała powyższej kwocie przemnożonej przez okres od 
15 września 2005 r. do 28 lutego 2009 r., a zatem przez okres 41,5 mie-
siąca. Ostatecznie zamknęła się kwotą 10.666 zł. Natomiast począwszy 
od 1 marca 2009 r. powódce należy się renta miesięczna w wysoko-
ści po 257 zł miesięcznie. Orzekanie o rencie za okres poprzedzający 
15 września 2005 r. nie było możliwe wobec nieudowodnienia przez 
powódkę wysokości szkody w tym zakresie. 

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny uwzględnił częściowo 
apelację powódki w ten sposób, że na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmie-
nił zaskarżony wyrok i podwyższył kwotę zadośćuczynienia pienięż-
nego do kwoty 100.000 zł, zasądził na rzecz powódki skapitalizowaną 
rentę za okres od dnia 15 marca 2005 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz 
zasądził rentę począwszy od dnia 1 marca 2009 r. na przyszłość. (…).

GLOSA

1. Niniejsza sprawa jest dowodem, że obowiązki lekarza nie kończą 
się z chwilą dokonania zabiegu operacyjnego. Pacjent musi być obję-
ty nadzorem pooperacyjnym, a zwłaszcza wtedy, gdy podczas zabiegu 
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wystąpiły komplikacje, wymagające dalszych czynności1. Obowiąz-
ki te ciążą przede wszystkim na chirurgu przeprowadzającym opera-
cję i anestezjologu2. Nadzór ten ma trwać tak długo, jak wymaga tego 
stan pacjenta. Zaniedbania w tym zakresie mogą spowodować poważ-
ne szkody dla pacjenta. Wskazać można na wcześniejszy wyrok Sądu 
Najwyższego w Lublinie z 29 IX 2005 r. (I ACa 510/05, PiM 3/2006, 
z glosą M. Nesterowicza), w którym przyjęto odpowiedzialność szpi-
tala za poważną i trwałą szkodę (przewlekłe i ostre bóle popunkcyj-
ne), powstałą na skutek braku odpowiedniego nadzoru pooperacyjnego 
i „monitoringu” organizmu pacjentki przez anestezjologa oraz braku 
konsultacji pomiędzy obu lekarzami. 

W danej sprawie powódka poddała się w szpitalu zabiegowi usunię-
cia kamieni nerkowych tzw. metodą PCNL. Ponieważ w trakcie zabie-
gu nastąpiły powikłania operację dokończono metodą klasyczną. Sąd 
Okręgowy stwierdził, że powikłania nastąpiły z przyczyn niezawinio-
nych przez personel medyczny szpitala. Trudno się z tym zgodzić, sko-
ro z dalszej części uzasadnienia wynika co innego. Czytamy, że „sąd 
uwzględnił opinię biegłego, który wskazał, że na skutek przeprowadzo-
nego u powódki zabiegu PCNL wystąpiły poważne uszkodzenia nerki, 
co wyklucza możliwość przyjęcia, że obrażenia te stanowiły normalne 
spotykane obrażenia przy zabiegu PCNL. Obrażenia te uznać należa-
ło za samoistną przyczynę uszkodzenia ciała powódki”. Jest to jakaś 
sprzeczność sama w sobie. Metoda PCNL jest mało inwazyjna i w mia-
rę bezpieczna, to skąd obrażenia normalnie niespotykane? Wydaje się, 
że na skutek niezręczności czy niedoświadczenia chirurga nerka została 
uszkodzona nefroskopem, a to już stanowi winę lekarza.

W sprawie jednak nie o to chodzi, gdyż powodem usunięcia nerki 
nie było jej uszkodzenie, lecz zniszczenie na skutek braku staranności 
pooperacyjnej

Chociaż Sąd Okręgowy uznał, że „nie jest pewne to, czy gdyby 
pracownicy pozwanego szpitala zachowali należytą staranność do-

1 Wiele uwagi poświęca się temu w literaturze obcej – zob. T. Vansweevelt, La responsabilité civile du 
médecin et de l´hopital, Bruksela 1996, s. 264 i n. i orzecznictwie (zwłaszcza francuskim – zob. orzecz. Cour 
d´Appel de Paris z 27 II 1953 r., D.H.1953, 412).

2 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 115 i n.; M. Sośniak, Cywilna odpowie-
dzialność lekarza, wyd. III, Warszawa 1989, s. 220 i n. 
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szłoby do usunięcia nerki”, to jednak byłaby szansa, że nerkę można 
by uratować.

Ponieważ powikłania były znaczne, o czym świadczyła obfitość 
krwawienia w czasie zabiegu PCNL, to jak wskazywali biegli, powin-
no to zaniepokoić personel medyczny. Powódka powinna zostać objęta 
szczególnym nadzorem i poddana dodatkowym badaniem USG i uro-
graficznym. Tymczasem szpital nie zrobił tu nic, powódka sama „po-
szukiwała” tych badań po wyjściu ze szpitala. To doprowadziło, jak 
ustalił Sąd Okręgowy, do opóźnienia leczenia naprawczego, rozległość 
wytworzenia się zmian zapalnych i w konsekwencji usunięcia nerki poi 
prawie trzech miesiącach od zabiegu PCNL. Utrata szansy uratowania 
nerki jest zawiniona przez lekarzy, co powinno stanowić również pod-
stawę do odszkodowania3. Mimo braku wyraźnego przepisu co do utra-
ty szansy sąd może się oprzeć na art. 444 § 2 k.c. (co do przyznania ren-
ty) i na art. 445 § 1 k.c. (co do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę). 
Jako podstawę odpowiedzialności sąd trafnie przyjął odpowiedzialność 
szpitala za lekarzy jako podwładnych z art. 430 k.c.4. 

2. Powódka oprócz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę docho-
dziła renty uzupełniającej pomiędzy jej zarobkami przed wypadkiem 
a rentą z ZUS-u (tj. kwoty 257 zł miesięcznie). Sąd Okręgowy jednak 
powództwo w części dotyczącej renty oddalił. Uznał, że powódka nie 
udowodniła związku przyczynowego pomiędzy orzeczeniem o niezdol-
ności do pracy, a niezachowaniem należytej staranności przez lekarzy 
przy leczeniu powódki po operacji po operacji i usunięciu nerki. Stwier-
dził, że ponieważ cierpi ona na wiele innych poważnych chorób, to one 
mogły być brane pod uwagę przy orzekaniu o niezdolności powódki do 
pracy. To zapatrywanie Sądu Okręgowego trafnie zakwestionował Sąd 
Apelacyjny. Orzekł, że: „Skoro bowiem powódka w znacznym stopniu 
uprawdopodobniła (podkr. M.N.), iż w związku z chorobą nerek i usu-
nięciem nerki lewej przyznany jej został zasiłek rehabilitacyjny (na co 
wskazują same decyzje ZUS), a następnie orzeczono o niezdolności 
do pracy powódki, to okoliczności podważające istnienie związku 
przyczynowego w tym zakresie winien udowodnić pozwany szpital”. 

3 Por. M. Nesterowicz, Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, PiP 3/2010.
4 Por. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, PiP 

9/2008, s. 3 i n. 
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 Stanowisko Sądu Apelacyjnego wpisujące się w linię dotychczasowe-
go orzecznictwa. W „procesach lekarskich” nie wymaga się, aby zwią-
zek przyczynowy pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą 
został ustalony w sposób pewny. Sąd Najwyższy nie raz wskazywał, 
że jest to najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej 
w większości przypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie 
wysokiego stopnia, a rzadko o pewności czy wyłączności przyczyny. 
Sąd może, po rozważeniu okoliczności sprawy uznać dowód związku 
przyczynowego spoczywający na powodzie, za przeprowadzony, mając 
na uwadze wysoki stopień prawdopodobieństwa5. Podzielić trzeba sta-
nowisko Sądu Apelacyjnego, że jeżeli pozwany szpital neguje to praw-
dopodobieństwo, powinien zarzut swój udowodnić, podczas gdy nie 
wykazał tu żadnej inicjatywy dowodowej. 

3. Słusznie również Sąd Apelacyjny podwyższył wysokość zadość-
uczynienia pieniężnego za krzywdę wyrządzoną powódce (z 70.000 do 
100.000 zł). Sąd Okręgowy kierował się bowiem dawną linią orzeczni-
ctwa (że wysokość zadośćuczynienia nie może być nadmierna w stosun-
ku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych społe-
czeństwa, powinna być utrzymana w rozsądnych granicach), porzuconą 
już przez Sąd Najwyższy. Sąd Okręgowy stwierdził, że: „Powódka 
wprawdzie posiada jeszcze prawą nerkę, lecz jednocześnie cierpi na 
kamicę. Okoliczność ta usprawiedliwia zwiększenie zadośćuczynienia, 
bowiem przy chorobie prawej nerki i związanymi z tym obawami tym 
bardziej istotne dla powódki było posiadanie również lewej nerki”, lecz 
nie wyciągnął z tego należytych wniosków, gdyż przyznał kwotę zbyt 
skromną. Sąd Apelacyjny uznając, że kwota przyznana przez Sąd Okrę-
gowy odbiega na niekorzyść od kwot zasądzanych w okolicznościach 
zbliżonych do niniejszej sprawy, odwołał się do wyroku SN z 10 III 
2006 r. (IV CSK 80/05, OSP 1/2007, poz. 11, z glosą M. Nesterowicza), 
że: „Zasada miarkowania wysokości zadośćuczynienia łącząca wyso-
kość zadośćuczynienia z wysokością stopy życiowej społeczeństwa ma 
uzupełniający charakter w stosunku do zasadniczej kwestii, jaką jest 
rozmiar szkody niemajątkowej. Powoływanie się na nią przez sąd przy 
ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę nie może prowadzić 

5 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 96 i n. 
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do podważenia jego kompensacyjnej funkcji”. Tą drogą idą również 
inne orzeczenia Sądu Najwyższego6.

Jest niewątpliwe, że powódka doznała szczególnej krzywdy. Podda-
ła się stosunkowo bezpiecznemu zabiegowi usunięcia kamieni nerko-
wych, zabiegowi rutynowemu, któremu poddają się tysiące chorych, 
a tymczasem publiczny szpital pozbawił ją nerki. 

6 Por. M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007, s. 129 i n. 
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Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z dnia 12 października 2007 r. (sygn. akt I ACa 
920/07, LEX nr 570272)1

Winą lekarza jest niedołożenie najwyższej staranności, jaka jest moż-
liwa przy obecnie stosowanych metodach leczenia danego schorzenia 
i zabiegach standardowo wykonywanych.

Glosowane orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie zasługuje 
na uwagę, gdyż dotyczy problemu mającego doniosłe znaczenie prak-
tyczne: miary staranności, dokładanej przez lekarzy przy prowadzeniu 
różnego rodzaju zabiegów. 

Przedmiotowy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym:
Powód został przyjęty na Oddział Urologii w celu operacyjnego le-

czenia prawostronnej kamicy nerkowej metodą litotrypsji nefroskopo-
wej (PCNL), na co wyraził pisemną zgodę. Zabieg wykonano w dniu 
12 lutego 2004 r.; w następnej dobie powód dostał silnych bólów brzu-
cha. Jak ustalono, u powoda doszło do przecięcia fragmentu jelita grube-
go na odcinku okrężnicy, co skutkowało rozprzestrzenieniem się bakte-
rii kałowych wewnątrz organizmu i ostatecznie powstaniem ropniaków 
płuca prawego, którego fragment został usunięty po dekortykacji płuca 
prawego podczas operacji torakochirurgicznej. Jak przyjął sąd pierw-

1 W tym orzeczeniu Sąd Apelacyjny sformułował dwie tezy: 1. Zgoda pacjenta na zabieg operacyjny nie 
obejmuje możliwości uszkodzenia innego organu. 2. Winą lekarza jest niedołożenie najwyższej staranności, 
jaka jest możliwa przy obecnie stosowanych metodach leczenia danego schorzenia i zabiegach standardowo 
wykonywanych. Przedmiotowe orzeczenie doczekało się już aprobującej glosy M. Nesterowicza, który jednakże 
(jak się wydaje) odnosi się przede wszystkim do pierwszej z ww. tez. Autor ten trafnie bowiem wskazuje, że 
orzeczenie to kontynuuje linię orzeczniczą, zgodnie z którą niezręczność, nieuwaga, czy niedbalstwo lekarza 
nie stanowią ryzyka zabiegu, obciążającego pacjenta. M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego 
– Wydział I Cywilny w Krakowie z dnia 12 października 2007 r. – I ACa 920/07, „Prawo i Medycyna” 2010, 
nr 1, s. 160. 
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szej instancji, a ustalenia te zaaprobował Sąd Apelacyjny, „Wszystkie 
te zabiegi powodowały niepotrzebne cierpienia fizyczne i psychiczne, 
które nie miałyby miejsca, gdyby zabieg przeprowadzono z dołoże-
niem najwyższej staranności, jaka w tym przypadku była możliwa przy 
obecnie stosowanych metodach leczenia tego typu  schorzenia, jakie 
występowało u powoda. Zawinienie lekarza w tym wypadku, zdaniem 
Sądu, nie ulega wątpliwości, gdyż zabieg u powoda został wykonany 
mało starannie, mimo że na obecnym etapie rozwoju wiedzy medycz-
nej należy on do standardowo wykonywanych i nieskomplikowanych, 
obciążonych dużym ryzykiem wystąpienia powikłań, zwłaszcza, że 
był to zabieg planowy, po wcześniejszym zdiagnozowaniu dolegliwo-
ści. Wszystkie powikłania, jakie wystąpiły u powoda, związane były 
z uszkodzeniem narządu sąsiadującego, tj. okrężnicy i pozostawały 
w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym”.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie ulega dla mnie wątpliwości 
zasadność uznania winnym lekarza prowadzącego operację oraz przy-
znanie powodowi odszkodowania. Niemniej krytycznie oceniam argu-
mentację, która doprowadziła do powyższych rozstrzygnięć orzekające 
w tej sprawie sądy.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej 
u.z.l.) „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskaza-
niami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środka-
mi zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasada-
mi etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. W doktrynie prawa 
zwraca się uwagę, że: „Przepis ten ma kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia zawodu lekarza, zawiera bowiem podstawowe dyrektywy, 
którymi każdy lekarz powinien się kierować, podejmując aktywność 
zawodową. Przewiduje on wiążące lekarza obowiązki, zarysowując 
równocześnie granice wynikających z nich powinności”2. W niniejszej 
sprawie szczególnie istotne znaczenie ma właśnie określenie granic po-
winności lekarskich. 

Tak jak w prawie cywilnym, tak i w omawianej ustawie, należyta 
staranność nakazuje zobowiązanemu nie tylko wypełnić zobowiązanie, 

2 E. Zielińska [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 
2008, s. 63.
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ale w toku całego procesu, zmierzającego do jego wypełnienia, postę-
pować zgodnie z obiektywnym wzorcem postępowania nazywanym 
„należytą starannością”3. Odnosząc się do pojęcia „należytej staran-
ności” trzeba podkreślić, że w ustawie o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty nie precyzuje się, co ono oznacza4. Trzeba zatem wnosić, że 
pojęciu temu należy nadawać znaczenie podobne do tego, które przy-
pisuje mu się na gruncie prawa cywilnego, z uwzględnieniem specyfiki 
danej dziedziny stosunków społecznych5. 

W piśmiennictwie prawniczym należytą staranność ujmuje się jako: 
„[…] określony sposób postępowania mającego prowadzić do spełnie-
nia świadczenia; pewien model, wzorzec skonstruowany z reguł postę-
powania (powinności). Chodzi tu o postępowanie oceniane pozytyw-
nie; określenie «staranny» jest tu synonimem takich słów jak: ostrożny, 
zapobiegliwy, przezorny (przewidujący), rozważny, uważny, rozsądny. 
Przede wszystkim dłużnik jest zobowiązany do zachowania staranności 
wymaganej. Konstruując zatem model właściwego postępowania dłuż-
nika bierzemy pod uwagę nie to, jakie są faktycznie stosowane sposo-
by postępowania w danej sprawie, ale jakie postępowanie jest wyma-
gane, to znaczy oczekiwane przez inne osoby […] Chodzi przy tym 
o staranność wymaganą ogólnie; znaczenie zatem mają nie wymagania 
(oczekiwania) jednostek, w tym wierzyciela, ale wymagania ogólne, 
mające postać powszechnej opinii o należytym postępowaniu w danej 
sytuacji”6. Równocześnie podkreśla się, że miara staranności nie jest 
dowolna i musi być oparta o „uchwytne mierniki staranności”7.

Ogólny wzorzec należytej staranności ulega pewnym modyfikacjom 
w dziedzinie ochrony zdrowia, gdyż: „[…] powszechnie uznaje się 

3 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 510.
4 E. Zielińska, op. cit., s. 80.
5 Wniosek ten wynika z założenia racjonalności ustawodawcy, który jest konsekwentny terminologicznie. 

Oznacza to, że różnym zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenia, zaś tym samym zwrotom nie 
należy nadawać innego znaczenia – § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.); por. również L. Morawski, Zasady 
wykładni prawa, Toruń 2006, s. 25; zob. uchwałę 7 sędziów SN z dnia 20 stycznia 2000 r. (sygn. akt I KZP 
48/99), w której SN podkreślił, że: „W procesie dekodowania zawartej w nim treści normatywnej celowe jest 
odwołanie się do zasad techniki legislacyjnej, gdyż należy zakładać, że zgodnie z nimi powstawał tekst i układ 
przepisu”.

6 P. Machnikowski, op. cit., s. 512.
7 Wyrok SN z dnia 21 września 2007 r. (sygn. akt V CSK 178/07).
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 potrzebę wzmożonej dbałości o dobra cenniejsze, w tym zdrowie i ży-
cie”8. W odniesieniu do lekarzy orzecznictwo wprost stwierdziło, że: 
„Od lekarzy wymaga się staranności wyższej niż przeciętna z uwagi na 
przedmiot ich zabiegów, którym jest człowiek i skutki, które często są 
nieodwracalne”9. Judykatura sądowa wskazywała również, że z zawar-
tego w art. 4 u.z.l. obowiązku lekarza działania z należytą starannością 
wynika m. in. konieczność: poświęcania diagnozowaniu, badaniu i le-
czeniu niezbędnego czasu10; podjęcia skutecznych działań, zmierzają-
cych do przeprowadzenia natychmiastowej operacji, w przypadku, gdy 
lekarz poweźmie przekonanie, że jest ona niezbędna dla ratowania ży-
cia lub zdrowia pacjenta11; przeprowadzenia odpowiednich do danego 
przypadku badań12 lub konsultacji13; terminowego i regularnego prze-
syłania druków związanych z wykonywanym przez lekarza zawodem14. 
W niektórych orzeczeniach Sądu Najwyższego zaprezentowano nawet 
pogląd, że przy zabiegach kosmetycznych lekarz jest zobowiązany do 
„najwyższej staranności co do sposobu przeprowadzenia zabiegu i jego 
warunków technicznych”15.

W tym kontekście należy zauważyć, że stwierdzenie Sądu Apela-
cyjnego, iż: „Winą lekarza jest niedołożenie najwyższej staranności, 
jaka jest możliwa przy obecnie stosowanych metodach leczenia danego 
schorzenia i zabiegach standardowo wykonywanych”, jest wysoce kon-
trowersyjne, gdyż:

8 Zob. wyrok SN z dnia 24 listopada 1976 r. (sygn. akt IV CR 442/76); postanowienie SN z dnia 17 
października 2002 r. (sygn. akt IV KKN 634/99); por. także Z. Gawlik, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. 
Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, LEX 2010, komentarz do art. 355.

9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 marca 2001 r. (sygn. akt I ACa 124/01) z glosą aprobu-
jącą M. Nesterowicza, tenże, Glosa do wyroku s.apel. z dnia 9 marca 2001 r., I ACa 124/01, „Przegląd Sądowy” 
2002, nr 10, s. 130.

10 Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. (sygn. akt VI ACa 108/07).
11 Wyrok SN z dnia 26 marca 2007 r. (sygn. akt WA 17/07).
12 Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2008 r. (sygn. akt IV KK 381/07); zob. także wyroki SN z dnia: 20 maja 

2005 r. (sygn. akt III CK 595/04) oraz 10 marca 2006 r. (sygn. akt IV CSK 80/05).
13 Wyrok SN z dnia 3 września 1998 r. (sygn. akt III RN 47/98).
14 Wyrok SN z dnia 3 grudnia 1998 r. (sygn. akt II UKN 342/98).
15 Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2000 r. (sygn. akt III CKN 1008/98). Jako odosobniony należy traktować 

pogląd SN, zgodnie z którym: „Zachowanie funkcjonariusza państwowego jest bezprawne, jeżeli pozostaje 
w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym, przez który należy rozumieć nie tylko obowiązujące 
ustawodawstwo, ale także obowiązujące w społeczeństwie zasady współżycia społecznego. Wśród tych zasad 
mieści się przeprowadzanie zabiegów operacyjnych zgodnie ze sztuką lekarską i najwyższą starannością, wy-
maganą od profesjonalisty” – wyrok SN z dnia 29 października 2003 r. (sygn. akt III CK 34/02).
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po pierwsze, nie jest oparte na obecnie obowiązującym prawie, a na-
wet jest z nim sprzeczne – art. 4 u.z.l. expressis verbis nakazuje leka-
rzowi wykonywać zawód z należytą starannością. Z kolei art. 2 ust. 1 
u.z.l. precyzuje, że: „Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzie-
laniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególno-
ści: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, 
leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także 
wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich”. De lege lata nie ulega więc 
wątpliwości, że podczas stosowania określonych metod leczenia dane-
go schorzenia i podczas zabiegów standardowo wykonywanych, które 
są świadczeniami zdrowotnymi (scil. świadczeniami leczniczymi), le-
karz ma obowiązek postępowania z należytą starannością16;

po drugie, abstrahuje od dorobku doktryny i orzecznictwa. W sta-
nie faktycznym, który stał się przyczyną wydania glosowanego orze-
czenia, trzeba było ustalić odpowiedzialność i winę lekarza w oparciu 
o to, czy: 

a) przecięcie danego narządu (in casu jelita grubego) było nor-
malnym następstwem tego zabiegu operacyjnego, 

b) w analizowanym przypadku omawiane następstwo było nie-
uniknione, 

c) wynikało ze szczególnych cech anatomicznych pacjenta,
d) wynikało ze szczególnych okoliczności operacji, które nie były 

zależne od lekarza. 
Negatywna odpowiedź na każde z powyższych pytań prowadzi do 

wniosku, że lekarz nie zachował należytej staranności, której w przy-
padku tego rodzaju zabiegów należało od niego oczekiwać. Na tej 

16 W tym kontekście można by zadać pytanie, czy Sąd Apelacyjny, abstrahując od literalnej treści prze-
pisu, nie dokonał wykładni prawotwórczej. Przyjęcie, że była to wykładnia prawotwórcza, prowadziłoby do 
stwierdzenia naruszenia jednej z podstawowych dyrektyw wykładni prawa, zgodnie z którą sądom nie wolno 
pod pozorem wykładni ani tworzyć nowych norm prawnych, ani też modyfikować znaczenia norm już istnieją-
cych (zob. L. Morawski, op. cit., s. 20; por. także uchwała TK z dnia 7 marca 1995 r., sygn. akt W 9/94; uchwała 
NSA z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt II FPS 7/08). Jak uzasadniał to Sąd Najwyższy, „Zastosowanie wykład-
ni, w której interpretator odchodzi od sensu językowego przepisu, może być uzasadnione tylko w wyjątkowych 
okolicznościach, ponieważ adresaci norm prawnych mają prawo polegać na tym, co ustawodawca w przepisie 
rzeczywiście wyraził […]. W konsekwencji, odejście od jasnego, jednoznacznego sensu przepisu z naruszeniem 
wskazanych reguł powoduje dokonanie wykładni prawotwórczej, będącej przykładem wykładni contra legem” 
(uchwała 7 sędziów SN z dnia 1 marca 2007 r., sygn. akt III CZP 94/06).
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 podstawie można już było uznać odpowiedzialność lekarza, bez potrze-
by formułowania tezy, iż winą lekarza jest niedochowanie najwyższej 
staranności;

po trzecie, nie wskazano przyczyn odstąpienia od wykładni języ-
kowej art. 4 w zw. z art. 1 ust. 1 u.z.l. W świetle stanowiska doktryny 
i orzecznictwa granicą wykładni przepisów jest ich językowe znacze-
nie, od którego można odstąpić dopiero wtedy, gdy rezultat wykładni 
językowej rodzi uzasadnione wątpliwości17. Treść art. 4 w zw. z art. 2 
ust. 1 u.z.l. nie wzbudza żadnych wątpliwości, powstaje zatem pytanie, 
z jakich powodów sąd odstąpił od wykładni językowej ww. przepisu. 
Sąd Apelacyjny zaś nie uzasadnia swojego stanowiska w tej materii; 

po czwarte, może prowadzić do rozszerzenia odpowiedzialności 
karnej lekarzy w drodze wykładni prawa. Standard należytej staranno-
ści ma znaczenie w dziedzinie prawa karnego. Zgodnie bowiem z art. 9 
§ 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 ze zm.) „Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, je-
żeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak 
na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicz-
nościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał 
albo mógł przewidzieć”. W doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że 
przez użycie w cytowanym przepisie pojęcia „ostrożności” należy ro-
zumieć „staranność wymaganą w obrocie od każdego, kto podejmuje 
się określonej działalności, bez względu na to, jakie są jego zdolno-
ści do sprostania tym wymogom”18. Oznacza to, że standard należytej 
staranności, wyrażony w art. 4 u.z.l., służy do konstruowania wzorca 
powinnego zachowania lekarza. Innymi słowy, „O tym czy przeprowa-
dzony bez powodzenia zabieg lekarski stanowi popełniony przez leka-
rza czyn zabroniony decyduje ustalenie czy zostały naruszone reguły 
sztuki lekarskiej. Bez naruszenia tych reguł zabieg, którego skutkiem 
była np. śmierć człowieka, nie stanowi realizacji znamion typu czynu 
zabronionego z art. 155 i dlatego w ogóle nie dochodzi do ustalania 

17 Zob. np. uchwała NSA z dnia 20 marca 2000 r. (sygn. akt FPS 14/99); postanowienie SN z dnia 30 paź-
dziernika 1997 r. (sygn. akt V KZ 132/97); por. także L. Morawski, op. cit., s. 26; T. Spyra, Granice wykładni 
prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Kraków 2006.

18 M. Królikowski [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, red. M. Króli-
kowski, R. Zabłocki, Warszawa 2010, s. 405.
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w tym zakresie winy lekarza”19. Przyjęta przez Sąd Apelacyjny wy-
kładnia art. 4 u.z.l., prawotwórczo kształtująca normę zawartą w art. 4 
u.z.l., może prowadzić do rozszerzenia odpowiedzialności karnej leka-
rza za czyny popełnione nieumyślnie. Gdyby do takiej sytuacji doszło, 
byłoby to sprzeczne z zakazem wykładni rozszerzającej na niekorzyść 
sprawcy, który wynika z zasady nullum crimen sine lege (art. 42 ust. 1 
Konstytucji)20.

W związku z powyższym, argumentacja Sądu Apelacyjnego (i są-
dów wcześniejszych instancji) wyrażona w tej sprawie nie zasługuje na 
aprobatę.

19 A. Zoll [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. A. Zoll, 
Warszawa 2007, s. 150. 

20 Por np. A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Gdańsk 1999, s. 19-23; por. także wyroki SN 
z dnia: 4 kwietnia 2000 r. (sygn. akt II KKN 335/99) oraz 10 maja 2002 r. (sygn. akt IV KKN 70/99), a także 
wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r. (sygn. akt P 2/99).
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     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
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 na portalu 
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