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Ewa Łętowska, Jan Woleński

Komentarz do „Deklaracji wiary”

Trudno przypuścić, aby dyskusja wokół eutanazji, aborcji czy innych kwestii bioetycznych związanych z życiem, zdrowiem czy płciową identycznością człowieka kiedykolwiek dobiegła końca. To samo
dotyczy uprawnień i obowiązków lekarzy w świetle ich własnych
sumień. Nie widać też widoków na to, aby stosowne debaty, mające
istotne znaczenie dla prawnych regulacji i ich wykładni dotyczących
praktyk medycznych, mogły być wolne od treści światopoglądowych,
religijnych i etycznych. Ostatnią dokumentacją tego stanu rzeczy jest
„Deklaracja wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej” (dalej „Deklaracja”) proklamowana w maju 2014 r. w Częstochowie. Zamierzamy ją poddać analizie,
zarówno z punktu widzenia wewnętrznej koherencji jak z perspektywy
jej stosunku do prawa obowiązującego w Polsce. Oboje reprezentujemy
świecki punkt widzenia, a nawet agnostycyzm religijny. Stąd czujemy
się nieco nieswojo w związku z wypowiadaniem się także w kwestiach
religijnych czy nawet teologicznych, ale wydaje się nam, że ich poruszenie jest niezbędne dla oceny „Deklaracji”, także w perspektywie
prawnej. Nasz plan jest taki. Najpierw skomentujemy tekst „Deklaracji” a potem przejdziemy do spraw, by tak rzecz, praktycznych, dotyczących mechanizmu jej ewentualnego (ale nie tylko możliwego, gdyż
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pierwsze
zwiastuny już pojawiły się) oddziaływania na obowiązujące
prawo i jego stosowanie.1
Oto tekst z naszym komentarzem.
„DEKLARACJA WIARY”
Komentarz. Nie jest jasny stosunek „Deklaracji” do wyznania wiary (czyli credo) obowiązującego w Kościele katolickim i zawartego
w oficjalnym katechizmie. Tekst „Deklaracji” szczegółowością znacznie wykracza poza treść credo. Jednocześnie swym zakresem – jest od
niego znacznie węższy. Tedy nie jest wiadome, czy katolicki lekarz
ma obowiązek uznać postulaty „Deklaracji” za konieczny warunek pozostawania w zgodzie z wiarą katolicką czy też nie. Pozwolimy sobie
zauważyć, że jeśli „Deklaracja” ma obowiązywać lekarza jako uzupełnienie wyznania wiary, to ani dr Wanda Półtawska, autorka tekstu
„Deklaracji”, ani sygnatariusze tego dokumentu (dalej będziemy mówić po prostu o sygnatariuszach), nie mają żadnego prawa do takiego
działania. Nadto, od teologów słyszymy (powołujemy się na rozmowy
prywatne), że wiary nie deklaruje się, ale się ją wyznaje. To zaś kłóci
się z imperatywnością „Deklaracji” i założeniem, co do sposobu jej
oddziaływania.*
„Lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej”
Komentarz. Jest to sformułowanie zdecydowanie na wyrost. Deklarować mogą tylko sygnatariusze. Nie działają oni w imieniu wszystkich lekarzy i studentów medycyny, nawet polskich. Dotychczasowi
sygnatariusze stanowią zaś około 1,1% populacji lekarzy i studentów
medycyny (stan na początek czerwca 2014 r.) i w żadnej mierze nie stanowią oni reprezentacji polskiego środowiska medycznego, nawet jeśli
pominąć pielęgniarki (dalej będziemy mówić tylko o lekarzach).*

1 Komentarze kończą się symbolem *; przywoływane fragmenty „Deklaracji” są wzięte w cudzysłów.
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„Nam - lekarzom - powierzono strzec życie ludzkie od jego
początku…”
Komentarz. To prawda, ale, po pierwsze, lekarze mają obowiązek
strzec nie tylko życia, ale i zdrowia. To jest wyraźnie ujęte w przyrzeczeniu lekarskim, które każdy lekarz musi złożyć. Nadto, po drugie,
życia strzegą nie tylko lekarze, ale także m. in. policjanci, żołnierze,
strażacy, sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, a nawet politycy opracowujący projekty ustaw i uchwalający je. Nie tylko więc lekarze są
depozytariuszami pieczy nad życiem.*
„1.WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył
mężczyznę i niewiastę na obraz swój.”
Komentarz. To powtórzenie katechizmowego credo, aczkolwiek
w zmienionej formie. Można zapytać, kto dał prawo sygnatariuszom
„Deklaracji” do zmiany oficjalnego tekstu katolickiego wyznania
wiary.*
„2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte
i nietykalne:”
Komentarz. Aczkolwiek nie jesteśmy teologami, wydaje się nam,
że zdanie to jest po prostu heretyckie (lub po prostu błędne), ponieważ
ciało i życie na pewno nie są święte. Ciało i życie należą do sfery naturalnej, a nie nadprzyrodzonej. Prawnicy (zwłaszcza karnicy) niekiedy
mówią o świętości życia, ale mają wtedy na myśli jego szczególną
wartość jako faktu naturalnego. Być może odwołanie się do świętości
ma sens metaforyczny, ale jeśli tak jest, wymagałoby to wyjaśnienia.
Przyjmijmy, że słowa „będąc darem Boga i jest nietykalne”, eksplikują
pojęcie świętości życia. Jeśli tak jest rzeczywiście, to wynikają z tego
rozmaite absurdalne konsekwencje. Nie tylko wykluczone jest typowe oddziaływanie terapeutyczne na ciało ludzkie, ale także jedzenie,
strzyżenie, mycie się i farbowanie włosów, używanie szminek, obcinanie paznokci itp. Niewątpliwie trywializujemy „Deklarację”, ale skłania do tego jej tekst.

Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

7

Ewa Łętowska, Jan Woleński

„- ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca,”
Komentarz. Zdanie to rozwiązuje w kilku słowach bardzo poważny problem, nader rozmaicie rozwiązywany przez naukowców, filozofów i teologów. Uważamy, że jest to przejaw wyjątkowej ignorancji
po stronie sygnatariuszy i epatowanie pseudonaukowym żargonem
dla uprawomocnienia swego stanowiska. Zwrócimy też uwagę na to,
że nie jest jasne, czym jest natura i jaki jej zakres podlega prawom.
A od tego zależy interpretacja „Deklaracji”. W szczególności, każda
zaszłość w życiu człowieku może być traktowana jako wynik splotu
naturalnych przyczyn i skutków, ale możliwa jest i taka wykładnia, że
tylko pewne zdarzenia w ludzkim życiu podlegają prawidłowościom
przyrodniczym. Używając żargonu filozoficznego, „Deklaracja” nie
wyklucza skrajnego determinizmu (patrz niżej), ale też dopuszcza jego
rozmaite negacje.*
„- moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie
od decyzji Boga. Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie
tylko podstawowe przykazania Dekalogu, popełniając czyny takie jak
aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez
zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.”
Komentarz. Nie jest do końca jasne, czy odrzucenie Boga dokonuje się tylko poprzez zapłodnienie in vitro czy też także przez inne wymienione czyny. Nie wygląda to zresztą na jakiś istotny problem, skoro
tekst „Deklaracji” sugeruje coś w rodzaju fatalizmu teologicznego jako
interpretację dominującą. Jeśli jednak tak, to dokonanie aborcji, skorzystanie z antykoncepcji, sztuczne zapłodnienie i zapłodnienie in vitro,
podobnie jak wszystko, co dzieje się w świecie z odrzuceniem Boga
włącznie, także zależą wyłącznie od decyzji Boga. Oczywiście, „Deklaracja” i nasz komentarz dotykają głębokich kwestii ontologicznych
i teologicznych, dotyczących wolnej woli, determinizmu itd. Byłoby
dobrze, gdyby sygnatariusze „Deklaracji” wsparli się jakąś specjalistyczną literaturą z zakresu filozofii religii, np. takimi dziełami jak T.
Flint, M. Rea (eds.), The Oxford Handbook of Philosophical Theology,
8
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Oxford University Press, Oxford 2009 czy J. Diller, A. Kasher (eds.),
Models of God and Alternative Realities, Springer, Dordrecht 2013.
Może wtedy uchroniliby się przed głoszeniem amatorskich i naiwnych tez. Nie twierdzimy, że dysponujemy rozwiązaniem odwiecznych i być może nierozwiązywalnych problemów metafizycznych i ich
konsekwencji moralnych. Wszelako jesteśmy skłonni utrzymywać, że
oparcie się na intuicyjnym poglądzie, iż człowiek jest częściowo wolny, a częściowo zdeterminowany i to stanowi kontekst działania jego
sumienia, jest najlepszym punktem wyjścia dla racjonalnych dyskusji
i dywagacji o ludzkim życiu i zdrowiu. Mętny tekst „Deklaracji” kieruje debatę w zupełnie inną stronę, w szczególności w stronę irracjonalizmu. Nie podnosimy tutaj nic specjalnie nowego. Już David Hume
głosił w XVIII w., że uznanie ludzkich czynów za przesądzone z góry
przez Boga lub Naturę, czyni wolność i odpowiedzialność kategoriami
pozbawionymi praktycznego znaczenia.*
„3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest
zdeterminowana biologicznie”
Komentarz. Przyjmujemy do wiadomości, że sygnatariusze „Deklaracji” uznają, że płeć „dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie”. Z logicznego punktu widzenia, to drugie dookreślenie jest
zbędne, skoro determinowanie biologiczne ma być dziełem natury,
a natura została stworzona przez Boga. Ze swej strony pozwolimy sobie zauważyć, że całkiem spora liczba biologów, lekarzy i zwykłych
ludzi, katolików i osób podzielających inne światopoglądy, przyjmuje
za prawdę, że płeć jest zdeterminowana biologicznie, ale Bóg nie ma na
to wpływu. Z kolei biologiczna determinacja płci wyróżnia obok płci
genitalnej, także inne jej formy, np. płeć genetyczną, gonadalną czy
hormonalną – i cały czas mowa o wyznacznikach biologicznych, nie
społecznych czy kulturowych. Nie u każdego osobnika, w tym także
człowieka, te biologicznie determinowane czynniki są zharmonizowane. „Deklaracja” wyklucza jednak możliwość korekty w celu usunięcia
jakiejkolwiek dysharmonii. Tym sposobem wiele specjalności medycyny i terapii, bynajmniej nie odnoszących się do kwestii genitalnych,
Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

9

Ewa Łętowska, Jan Woleński

miałoby nagminnie wkraczać w sferę ekskluzywnego oddziaływania
woli nadprzyrodzonej.*
„i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej.”
Komentarz. Jest to dość osobliwe rozumienie sposobu istnienia
osoby ludzkiej. W szczególności, tekst „Deklaracji” sugeruje, że sposób istnienia osoby ludzkiej ogranicza się do płciowości. Nawiasem
mówiąc, homoseksualność jest także sposobem istnienia osoby ludzkiej. Cieszy nas, że „Deklaracja” to uznaje.*
„Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” - powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim
świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów,
które stanowią sacrum w ciele ludzkim.”
Komentarz. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co można nazwać jakąś perwersją czy nawet pornografią teologiczną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta kwalifikacja jest mocna, ale trudno nam powstrzymać
się przed nią, gdy czytamy, że ludzkie organy służące prokreacji należą
do sfery sacrum, a ich używanie jest dozwolone wyłącznie przez małżonków. Z punktu widzenia „Deklaracji” teza o współpracy z Bogiem
jest dziwaczna, skoro zależy nie od nas, ale wyłącznie od decyzji czy
też planu Boga. Z tego samego powodu trudno zrozumieć użycie słowa „tylko”. Jeśli rozumieć tekst literalnie, to używanie organów służących rozrodowi do innych celów, np. fizjologicznych, jest zabronione
dla tych, którzy nie pozostają w świętym związku małżeńskim. Czy to
także dotyczy kawalerów, panien, wdów i wdowców? Przyznając raz
jeszcze, że nie jesteśmy specjalistami w teologii, mamy wątpliwości,
czy „Deklaracja” jest prawowierna uznając, że sakrament małżeństwa
wiąże ludzi z Bogiem, a nie jednego człowieka (męża) z innym człowiekiem (żoną), aczkolwiek nie wykluczamy, że jakiś subtelny znawca scientiae divinae znajdzie stosowną wykładnię tej kwestii. I wreszcie, gdyby wyposażenie człowieka w narządy rozrodcze było jedynie
10
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przywilejem i/lub nobilitacją, gatunek ludzki rychło zniknąłby z powierzchni ziemi. Na szczęście jest to najzupełniej zwyczajny arsenał
cielesny. I znowu zauważymy, że tekst „Deklaracji” skłania do uwag
o charakterze sarkastyczno-żartobliwym.*
„4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką
Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką
lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.”
Komentarz. Ograniczając się do kwestii poruszonych w „Deklaracji”, Tomasz z Akwinu, święty, doktor Kościoła i największy teolog katolicki, nie uznawał, że człowiek powstaje w chwili poczęcia.
Argument, że kierował się dostępną mu wiedzą biologiczną jest nietrafny, gdyż Akwinata rozwiązywał problem teologiczny, nie biologiczny. Swego czasu Kościół katolicki kwestionował np. sekcję zwłok,
a aborcja nie była uważana za dzieciobójstwo w publikacjach mających imprimatur władz kościelnych. Do chwili obecnej Kodeks Kanoniczny w kanonach 1397 i 1398 rozróżnia pomiędzy zabójstwem
a spędzeniem płodu, bynajmniej nie określonym mianem „aborcja”.
Byłoby dobrze, gdyby sygnatariusze kierowali się bardziej wiedzą niż
dość prymitywną filozofią i teologią, np. brali pod uwagę, że aborcji
jest najmniej tam, gdzie jest ona dozwolona i gdzie edukacja seksualna
(w tym korzystanie z antykoncepcji) jest najlepiej rozwinięta. Wygląda
więc na to, że „sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła” chadza własnymi drogami, zależnie od sytuacji historycznej. Już ta
obserwacja skłania do niejakiego sceptycyzmu w uznawaniu sumienia
za wyłączną podstawę godności i wolności lekarza katolika.*
„5.UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim”
Komentarz. Tym zajmiemy się później.*
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„- aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji,”
Komentarz. Niech sygnatariusze nie zapomną o zajęciu się tym
także pro domo sua, np. o konsekwencjach swych postulatów w sprawie antykoncepcji dla losu trudnej do oszacowania, a w każdym razie
niemałej, liczby dzieci w regionach zagrożonych głodem. Warto by
także uderzyć się w piersi za coraz to nowe okropności ujawniane w irlandzkich domach zakonnych, odbieranie matkom dzieci w Hiszpanii
czy za postawę kapelanów (także wyznania katolickiego) w trakcie
masakry w Babim Jarze (przypomnimy, że gdy żołnierze niemieccy
zwracali uwagę na nieludzkie traktowanie grupy dzieci żydowskich,
kapelani mieli do powiedzenia tylko tyle, że coś z tym trzeba zrobić,
bo dyscyplina wojskowa narażona jest na szwank).*
„- potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także
wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała.”
Komentarz. Słusznie, ale warto by poznawać także inne antropologie i filozofie ciała. To całkiem dobrze rozwinięte dziedziny, stanowiące syntezę wielu wątków, biologicznych, kulturowych, moralnych
itd. Katolicki punkt widzenia nie jest bynajmniej jedyny w tym zakresie i poważamy się sądzić, nie najważniejszy spośród współcześnie
funkcjonujących.*
„6. UWAŻAM, że - nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań - lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku
dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem.”
Komentarz. Dyskusja ze strony sygnatariuszy „Deklaracji” niedwuznacznie wskazuje, że chcą narzucić swoje poglądy i przekonania
wszystkim, nie tylko katolikom, ale także zwolennikom innych światopoglądów. A jeśli chodzi o lekarzy katolików, nie zdziwimy się, jeśli
pojawią się przypadki nieudzielenia rozgrzeszenia z powodu niepodpisania „Deklaracji”. W tym kontekście warto przypomnieć odmowę
katolickiego pogrzebu po śmierci prof. Deca tylko dlatego, że wyraził
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zrozumienie dla pewnych przypadków aborcji. Sygnatariuszom „Deklaracji” sugerujemy, aby spojrzeli na ten problem z punktu widzenia
antropologii, chociażby chrześcijańskiej lub też z punktu widzenia jakiejkolwiek teologii ciała. Słusznie domagają się szacunku dla swoich
poglądów, niech taką samą miarkę zastosują wobec zwolenników innych światopoglądów. Może zrozumieją, że w tej dziedzinie, podobnie
jak w wielu innych, potrzebny jest kompromis, że np. płciowość ludzka
i płodność nie mogą być traktowane autonomicznie, tj. bez uwzględnienia ich rozlicznych związków z innymi aspektami życia i zdrowia
ludzkiego.*
Wracamy do początku punktu 5, czyli do stosunku prawa Boskiego i prawa ludzkiego (stanowionego). Inaczej i dokładniej mówiąc,
będziemy rozważać kwestię stosunku „Deklaracji” do prawa w kontekście klauzuli sumienia. Sygnatariusze „Deklaracji” są obywatelami
państwa polskiego i jako tacy są zobowiązani do przestrzegania jego
zasad. Hierarchia źródeł prawa w Polsce jest określona w naszej ustawie zasadniczej i nie zawiera punktu stanowiącego, że prawo Boże
ma pierwszeństwo przed prawem stanowionym. To wcale nie znaczy,
że sygnatariusze „Deklaracji” nie mają prawa głosić takich poglądów,
jakie wyrazili w omawianym dokumencie, a także działać na rzecz ich
uznania przez innych, a nawet formalnej instytucjonalizacji w prawie.
Powinni jednak wyraźnie odróżniać porządek de lege ferenda (to, jakie
prawo ma być) i porządek de lege lata (to, jakie prawo obowiązuje).
Każdy ma prawo wypowiadać się w pierwszej kwestii, ewentualnie
z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z konkretnych przepisów,
np. zakazu nawoływania do nienawiści rasowej. Natomiast lekarz ma
obowiązek przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, także
w zakresie dotyczącym organizacji jego zawodu. Niektóre kwestie są
uregulowane w Konstytucji RP, art. 38 – ochrona życia, art. 68 – ochrona zdrowia, art. 31 – wykluczenie dyskryminacji w korzystaniu z praw
obywatelskich oraz w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
z 1996 r. A przypomnijmy stosowny fragment ślubowania lekarskiego, w którym przyrzeka się „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu”, „według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać
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chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa,
religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek” oraz
„strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając
zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie
dobro chorych”.
Żadna z przywołanych regulacji nie implikuje pierwszeństwa prawa Bożego wobec prawa stanowionego. „Deklaracja” istotnie wykracza poza prawne unormowanie praktyki lekarskiej, ponieważ zawiera
stwierdzenia, które nie dotyczą de lege ferenda, ale legis latae. Jeśli
zatem lekarz będzie powoływał się na „Deklarację” jako na źródło prawa dla usprawiedliwienia odmowy wykonania legalnie dopuszczonego
przez prawo obowiązujące świadczenia lekarskiego, nie może protestować ani on, ani nikt inny, jeśli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej lub zawodowej. Z drugiej strony, podpisanie „Deklaracji” na pewno nie jest działaniem bezprawnym. Jeśli więc ktoś
domaga się, aby jej sygnatariusze byli pozbawieni prawa wykonywania zawodu, stawia postulat całkowicie niezgodny z zasadą wolności
przekonań i wolności sumienia. Pojawia się tutaj jednak delikatny problem. Co wtedy, gdy „Deklarację” podpisze funkcjonariusz publiczny,
np. podsekretarz stanu w jakimś ministerstwie lub krajowy konsultant
w takiej lub innej gałęzi medycyny, np. ginekologii. Uważamy, że nie
powinien tego czynić, gdyż nie daje rękojmi, że będzie stosował prawo
stanowione - co stanowi jego obowiązek jako urzędnika państwowego - a nie prawo Boże, nawet gdy uważa to drugie za ważniejsze od
pierwszego. Problem ten nie jest spowodowany prawem stanowionym,
ale treścią „Deklaracji”. Jej sygnatariusze i obrońcy najwyraźniej nie
mają wystarczającej wyobraźni socjologicznej, aby zrozumieć, że poprzez forsowanie swego fundamentalistycznego poglądu na medycynę
generują ewentualny konflikt pomiędzy powinnościami obywatelskimi a domniemanymi (bo wynikającymi tylko z interpretacji) zasadami
moralnymi, wyrażonymi w „Deklaracji”. I przykładem takiego właśnie konfliktu są przyczyny odwołania dyrektora szpitala położniczego
14
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w Warszawie, który uchybił powinnościom kierownika placówki, wynikającym z prawa stanowionego, nakładającego obowiązek poinformowania pacjentki o możliwości skorzystania z terminacji ciąży, do
czego istniały prawne przesłanki. Odwołany usprawiedliwiał swe zachowanie zasadami „Deklaracji”. Konflikt taki gwarantują np. wpisy
do statutu szpitala podległego samorządowi, że ów szpital będzie się
kierował bezwzględnie rozumianą (jak w Deklaracji) zasadą ochrony
życia.
A co z klauzulą sumienia, także zagwarantowaną przez prawo
i umożliwiającą lekarzowi wykonanie czynności medycznych, o ile są
niezgodne z jego sumieniem? Obowiązujące prawo przewiduje (art. 39
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty) możliwość powołania
się na klauzulę sumienia, jako na regułę dotyczącą działania w zakresie
wykonywania praktyki lekarskiej. Daje ona lekarzowi prawo, z uwagi
na jego moralne przekonania, do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych objętych sferą leczniczą. Ta sfera obejmuje więcej niż tylko
to, co wchodzi w zakres pojęć diagnozy i terapii; to także np. skierowanie na badania prenatalne czy wypisanie recepty na środki antykoncepcyjne. Tedy nietrafne są argumenty niektórych autorów wskazujące, że
antykoncepcja czy aborcja nie są przypadkami terapii, a więc lekarz
w ogóle nie ma obowiązku ich ordynować w jakichkolwiek okolicznościach, a więc ma też prawo w ogóle zignorować prawnie uzasadnione
potrzeby w tym zakresie. Odmowa z powołaniem się na klauzulę jest
jednak obwarowana pewnymi warunkami. Lekarz musi poinformować
przełożonego o skorzystaniu z klauzuli, a także wskazać pacjentowi
innego lekarza lub inną placówkę. Przejawia się w tym mechanizm
równowagi pomiędzy konstytucyjnym prawem pacjenta (określonym
w art. 68 ust. 2 Konstytucji i zapewniającym równy dostęp wszystkim,
także nie-katolikom, do powszechnej służby zdrowia finansowanej ze
środków publicznych) a korzystaniem ze swobody sumienia przez lekarza. Klauzula jest gwarancją służącą lekarzom w celu zapewnienia
im koherencji aksjologicznej, tj. zgodności ich profesjonalnych działań z wartościami, jakie wyznają. Podobnymi motywami kierują się
ustawodawcy przyznając np. przywilej powstrzymania się od pełnienia
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służby wojskowej z uwagi na przekonania. Klauzule sumienia są mechanizmem wyjątkowym i dotyczą tylko niektórych zawodów czy sytuacji, gdzie szczególnie wyraziście ujawnia się konflikt aksjologiczny.
Nie ma podstaw, aby uznawać je za instrument powszechny, rodzaj
licencji zezwalającej na niepodporządkowanie się obowiązującemu
prawu, kreującemu sferę dozwolenia czy obowiązku. Zgodnie z art. 9
ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ustawowe określenie przesłanek realizacji tej wolności jako prawu
człowieka jest pozostawione ustawie w prawie krajowym. Z tego powodu uważamy, że nie ma racji Andrzej Zoll (w wywiadzie opublikowanym w dodatku do „Rzeczpospolitej” z 21-22 czerwca 2014 r.), gdy
utożsamia klauzulę sumienia, wykreowaną przez prawo pozytywne
rangi ustawowej, z samą wolnością sumienia jako wolnością chronioną konstytucyjnie.
Konstytucja reguluje wolność sumienia, ale nie normuje klauzuli
sumienia jako konstytucyjnej swobody lub konstytucyjnego prawa
(uprawnienia). Nadużycie argumentacyjne tych, którzy skłonni są
stawiać oba zjawiska na jednej płaszczyźnie, polega na utożsamieniu
konstytucyjnego zakazu naruszenia istoty wolności sumienia (art. 31
ust. 3 Konstytucji) z nieistniejącym w prawie konstytucyjnym zakazem naruszania istoty klauzuli sumienia. Tymczasem nie są to byty
jednorodne i jednakowo chronione. Klauzula sumienia w zakresie
ochrony wrażliwości aksjologicznej lekarza umożliwia mu nieposłuszeństwo obywatelskie wolne od ryzyka ukarania. To przywilej, a nie
ograniczenie. Nie można zatem argumentować, jakoby klauzula sumienia miała być naruszona co do swej istoty przez to, że lekarz ma
prawny obowiązek poinformowania pacjentki (bo przeważnie chodzi
o kobiety). W ogólności art. 31 ust. 3 Konstytucji zakazuje tylko naruszania wolności i praw konstytucyjnych, ale nie dotyczy ich gwarancji szczegółowych. Sama klauzula sumienia nie jest zaś wolnością
w sensie konstytucyjnym. Stanowi natomiast gwarancję realizacji wolności sumienia, co następuje poprzez powołanie się na nią (klauzulę)
w związku z wykonywaniem konkretnego zawodu i pozwala lekarzowi, także pielęgniarkom i położnym, na korzystanie z ich własnej
16
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wolności sumienia. Ale jeśli to uniemożliwia pacjentom korzystanie
z ich konstytucyjnego prawa do świadczeń medycznych, to ich (pacjentów) prawa podstawowe są naruszone co do istoty, a to już jest deliktem konstytucyjnym. Może rozjaśni problem następujący przykład.
X (lekarz) oznajmia pacjentce Y „Nie mogę Pani skierować do miejsca,
w którym prowadzone są badania prenatalne, ponieważ nie zgadzam
się z wykonywaniem takich badań, a klauzula sumienia uprawnia mnie
to odmowy takiej informacji”. Na to Y odpowiada: „Moja wolność zagwarantowana konstytucyjnie uzasadnia to, że mam prawo do przeprowadzenia badań prenatalnych”. Jeśli przyjąć, że oboje mają rację,
sytuacja jest więc taka, że klauzula sumienia przysługująca X uchyla
wolność Y, ale, z drugiej strony, wolność Y uchyla klauzulę sumienia
dla X. Racjonalne usytuowanie klauzuli sumienia gwarantującej konstytucyjną wolność lekarza, ale także nieuchylającą praw pacjentów,
wymaga wspomnianej wyżej równowagi konstytucyjnej. Umiejętność
różnicowania i odróżniania między tym, jakie prawo jest obowiązujące
a jakie chcielibyśmy, aby było, w wypadku prawnika-konstytucjonalisty jest częścią warsztatu analitycznego: noblesse oblige.
„Deklaracja” jest już tak interpretowana, że ma uprawniać lekarza
do odmowy udzielenia pacjentowi informacji, gdzie może uzyskać
przysługujące mu świadczenia. Jest to motywowane tym, że udzielenie informacji w oparciu o klauzulę sumienia byłoby pomocnictwem
w procedurach i działaniach, jakie sami uważają za niemoralne. Tu
godzi się zauważyć, że obowiązek udzielenia informacji nie zmusza
lekarza korzystającego z klauzuli sumienia do aktywnego poszukiwania miejsca, gdzie pacjent mógłby zrealizować należne mu świadczenia ani też zapewnienia realizacji przez inną osobę lub podmiot. Nie
ma też żadnych przeszkód, aby obowiązek informacji był realizowany
na poziomie administracji szpitala lub placówki zdrowotnej, w której
pracuje korzystający z klauzuli. Jest to wyłącznie kwestia odpowiedniego ukształtowania praktyki (bo nawet niekonieczna tu jest zmiana
istniejącego prawa), zgodnie z zasadą wykonywania powinności i stosowania prawa w dobrej wierze. Nie jest więc trafna sugestia, niestety
także wyrażona przez Rzecznika Praw Obywatelskich (a więc organ
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zobowiązany do ochrony wolności wszystkich obywateli, także niekatolików), jakoby problem tkwił w wadliwym unormowania klauzuli sumienia w prawie, a w związku z tym, że obecnie należałoby
zająć się udoskonaleniem prawnego uregulowania klauzuli sumienia.
Realny natomiast problem wymagający natychmiastowej reakcji władzy, a także i interwencji r.p.o., tkwi w degradacji uprawnień pacjenta
(pacjentki), skoro nawet istniejący i dostępny mechanizm równowagi z ugruntowaną klauzulą sumienia jest wręcz unicestwiany w wyniku ekscesywnego powoływania się na tę klauzulę i niewypełniania
przez lekarza uwarunkowań jej zastosowania. Już obecnie widoczna
jest dysproporcja (brak proporcjonalności) polegająca na uprzywilejowaniu osób odwołujących się do klauzuli sumienia z równoczesnym
krzywdzeniem pacjentów, którzy ponoszą konsekwencje w zakresie
blokowania im dostępu do pewnych świadczeń lekarskich. „Deklaracja” pogłębia ten brak równowagi czy też dysproporcję, a nawet je instytucjonalizuje. Dzieje się tak z powodu bierności władz publicznych,
tolerowania wcześniej sygnalizowanych naruszeń i kierowania problemu na tory sporu legislacyjnego przez rzecznika praw obywatelskich,
zaś przez samorząd lekarski – na tory sporu konstytucyjnego (zawisła
sprawa o sygn. K 12/14). Może to sprawiać wrażenie, że „Deklaracja”
wytycza ogólne granice legalności, a dotychczasowy, chociaż bardzo
krótki, czas jej pożytkowania na pewno prowadzi do naruszenia prawa
obecnie obowiązującego i tolerowania działań dylatoryjnych w miejsce efektywnej interwencji.
Już wcześniej zauważyliśmy, że sygnowanie „Deklaracji” przez
funkcjonariusza publicznego, jakim jest np. dyrektor placówki medycznej, ma dalej idące skutki niż jej podpisanie przez zwykłego lekarza. Pierwszy bowiem wypadek stwarza problem rękojmi należytego wykonywania zadań przez placówkę służby zdrowia jako taką.
W szczególności dyrektor szpitala odpowiada za to, aby jego placówka
działała zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Jako lekarz sam
może korzystać z uprawnienia, jakie mu stwarza art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, czyli właśnie z klauzuli sumienia.
Ale jeśli jako dyrektor szpitala nie tylko odmawia pacjentce stosownej
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informacji, ale i celowo przewleka poinformowanie w celu uniemożliwienia jej skorzystania z danego świadczenia w innym miejscu (nawiązujemy tutaj do głośnego przypadku z rodzimego polskiego podwórka) - tym samym narusza prawo pozytywne nie tylko przez działanie
przeciwko czyjejś wolności konstytucyjnej, ale także przez niedopełnienie obowiązku na nim ciążącego. Tedy sytuacja zwykłego lekarza
praktykującego i położenie szefa placówki nie są jednakowe i w konsekwencji, podpisanie „Deklaracji” zaostrzającej rozbieżności aksjologiczne jest nie do pogodzenia z pełnieniem funkcji kierowniczych
w placówkach służby zdrowia. Podobnie myślą niektórzy duchowni
katoliccy, którzy skądinąd opowiadają się za całkowitą ochroną życia,
od poczęcia do naturalnej śmierci. John F. Kennedy był praktykującym
katolikiem. Zapytano go raz, co uczyniłby wtedy, gdyby obowiązki
prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kolidowały
z jego przekonaniami religijnymi. Odpowiedział, że zrzekłby się swego stanowiska. Król belgijski Baudouin, nie chcąc w 1990 r. podpisać
ustawy liberalizującej ustawodawstwo antyaborcyjne, złożył urząd na
kilka dni. Nie przeciwstawiał jednak powołania na własne sumienie
demokratycznie wyrażonej woli belgijskiego parlamentu. Przykłady te
dedykujemy tym, którzy nie widzą konfliktu pomiędzy swoim pojmowaniem granic klauzuli sumienia a powinnościami, jakie de lege lata
prawo na nich nakłada.
„Deklaracja” jest uznawana za doprecyzowanie klauzuli sumienia i rodzaj gwarancji dla niej. Taki pogląd nie wytrzymuje krytyki
z dwóch powodów. Po pierwsze, klauzula sumienia działa w ramach
prawa, a nie niezależnie od niego. Po drugie, „Deklaracja” nie może
być uznana za element prawa polskiego w jego obecnej postaci. Nie
tylko dlatego, że nie jest aktem prawnym, ale również dlatego, że rozszerza klauzulę sumienia w jej typowym kształcie, znanym zarówno
z prawa polskiego jak i zaleceń instytucji Rady Europy (por. rezolucja
1763 Zgromadzenia Parlamentarnego z 2010r., czy art. 10 Karty Praw
Podstawowych). Nie będziemy wchodzili w detale takiego uregulowania klauzuli sumienia, które z jednej strony ma zapewnić jej funkcjonowanie w celu ochrony światopoglądu podzielanego przez danego
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lekarza, a z drugiej strony - nie kolidować z prawami obywateli do
ochrony życia i zdrowia. Trudno przy tym oczekiwać, aby ewentualne
konflikty na tym tle dały się całkowicie zniwelować. Realna sytuacja
każe się jednak zastanowić nad tym, co ważniejsze: lekarski spokój
sumienia czy zagwarantowanie ewentualnemu pacjentowi tych świadczeń medycznych, jakie mu się należą z mocy prawa. Podkreślamy:
„z mocy prawa”, a nie sumienia tych, którzy np. uważają, że prawo do
aborcji winno być rozszerzone poza przypadki dopuszczone w obecnym polskim ustawodawstwie. Cały czas stoimy na stanowisku legalizmu, tj. traktowania treści prawa obowiązującego jako punktu odniesienia, co jest legalne a co nie jest. Dla porządku zaznaczamy, że
nie jest to radykalny pozytywizm prawniczy, gdyż nie wykluczamy
aksjologicznej krytyki prawa, a nawet wręcz ją postulujemy. Wszelako jeszcze raz zwracamy uwagę na potrzebę przestrzegania dystynkcji
pomiędzy tym, co de lege ferenda a tym, co de lege lata. Dodajmy, że
przerwanie ciąży w przypadku zaistnienia jednej ze wskazanych okoliczności jest traktowane jako ustawowe prawo do aborcji. Trybunał
Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 26/96 z dnia 28 maja 1997 r.
potwierdził, że ustawodawca „ustanowił po stronie kobiety ciężarnej
roszczenie (prawo) do przerwania ciąży, którego adresatem są publiczne zakłady opieki zdrowotnej.”
Władze publiczne, w szczególności te, które sprawują pieczę na
służbą zdrowia, są bezwzględnie zobowiązane, aby egzekwować prawo w tym zakresie. Dotyczy to także sytuacji, gdy w danej placówce wszyscy lekarze korzystają z klauzuli sumienia i z tej przyczyny
jednostka nie realizuje takiego zakresu świadczeń, jaki został zadeklarowany w kontrakcie zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Taka sytuacja oznacza bowiem naruszenie tego kontraktu. Klauzula
sumienia służy jedynie osobom fizycznym, a nie szpitalom czy innym
placówkom medycznym jako takim. Oświadczenie, że dany szpital jest
strefą wolną od pewnych świadczeń, musi być przesłanką oceny oferty
przy uzgadnianiu zakresu świadczeń dokonywanej przez NFZ, skądinąd zobowiązanego do zapewnienia dostępności wszystkich legalnie
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uznanych świadczeń i procedur w ramach systemu publicznej służby
zdrowia.
Władze państwowe, jakkolwiek mają zagwarantować takie funkcjonowanie klauzuli sumienia, aby jej uskutecznienie nie kolidowało z prawem do otrzymania prawnie gwarantowanych świadczeń lekarskich,
nie zajmują w rozważanej kwestii jasnego stanowiska (stan na połowę czerwca). Wprawdzie, zapewne pod naciskiem opinii publicznej,
przedstawiciele rządu wreszcie oświadczyli, że prawo będzie egzekwowane. Rzecznik Praw Obywatelskich, wypowiedział się (patrz wyżej)
za zmianą obowiązującego prawa w kierunku przeniesienia obowiązku
informacyjnego z lekarzy na dyrekcje placówek medycznych. Niestety, ten sam Rzecznik nie wypowiedział się stanowczo o naruszeniach
obowiązującego prawa przez odwoływanie się do „Deklaracji” ani też
nie zaapelował o efektywną ochronę konstytucyjnych praw pacjentów.
Min. Arłukowicz zdecydował się na wniesienie sprawy dyscyplinarnej
do Naczelnej Rady Lekarskiej wobec wyżej wspomnianego dyrektora szpitala przewlekającego udzielenie stosownej informacji pacjentce
uprawnionej do przeprowadzenia aborcji. Rzecznik dyscyplinarny NRL
nie miał wyjścia i wszczął postępowanie. Z drugiej strony, Naczelna
Rada Lekarska już wcześniej skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty właśnie z uwagi na klauzulę sumienia, obowiązek
świadczeń medycznych i istnienie powinności informowania o ich dostępności (sygn. K 12/14). Przypomnijmy, że „Deklarację” podpisało
niewiele ponad 1% środowiska lekarskiego, a więc trudno zrozumieć,
dlaczego organ samorządowy decyduje się na działanie w imieniu
ułamka ogółu lekarzy, skoro z założenia reprezentuje ich wszystkich.
Narodowy Fundusz Zdrowia oświadczył, że lekarz korzystający z klauzuli sumienia nie ma prawa odmówić pomocy w przypadku zagrożenia
życia lub zdrowia, co od razu rodzi pytanie, czy pomoc w wypadku
innego niż nagłe zagrożenia życia lub zdrowia może nie być udzielona
z powodu kierowania się klauzulą sumienia. Wygląda więc na to, że
kolejny przypadek w rodzaju A. Tysiąc, czy zgwałconej trzynastolatki niemogącej usunąć ciąży powstałej w wyniku przestępstwa, bądź
Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

21

Ewa Łętowska, Jan Woleński

ograniczanie dostępu do badań prenatalnych będą powtarzały się dalej. Gorszące ostatnie wypowiedzi w sprawie ciężarnej jedenastolatki,
ofiary gwałtu ze strony kuzynów czy przewlekanie sprawy ciężarnej
kobiety bez szans na urodzenie dziecka zdolnego do życia, co spowodowało także przekroczenie terminu dopuszczalnej aborcji, nie rokują
najlepiej. Czyżby rząd RP tak bardzo obawiał się krytyki ze strony
katolickich fundamentalistów? Pora opamiętać się, gdyż w przeciwnym przypadku ani nie obejrzymy się, jak lekarze sprzeciwiający się
„Deklaracji” lub nawet tacy, którzy jej nie podpiszą, zostaną poddani
mrożącemu efektowi katolickiego szariatu. Nie jest też wykluczone, że
swoje deklaracje ułożą prawnicy (nie będą np. orzekać rozwodów) czy
nauczyciele uznający, że grzechem jest nauczanie teorii ewolucji.
„Deklaracja” jest ekspansją aksjologiczną, dokonującą się kosztem
obowiązującego prawa oraz praw i wolności obywateli, w tym przypadku pacjentów. Następuje bowiem przechylenie mechanizmu równowagi pomiędzy wolnością sumienia lekarzy – istniejącymi uregulowaniami klauzuli sumienia – prawami pacjentów (pacjentek). „Deklaracja”
umacnia arbitralność, jaką w Polsce i tak nadmiernie nacechowane są
stosunki lekarz-pacjent. Niejasność i płynność znaczeniowa „Deklaracji” oznacza, że ten, kto na nią powołuje się, będzie każdorazowo
kształtował jej treść. W państwie prawa jest to sytuacja niedopuszczalna. Bierność władzy i innych instytucji, których powinnością jest
obrona praw i wolności konstytucyjnych, pozostawia wielu katolików
mających inne zdanie w sprawach życia i zdrowia niż zawarte w „Deklaracji” i popierane przez hierarchów, a także osoby nie wyznające
światopoglądu katolickiego poza ochroną przed ekspansją aksjologiczną uszczuplającą konstytucyjne prawo do otrzymywania świadczeń
zdrowotnych. I na koniec przytoczymy znamienny przykład. W dniu
11 czerwca 2014 r. Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała debatę
na temat państwa prawa. Zaproszono na nią kard. Gerharda Müllera,
prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W swoim przemówieniu, wygłoszonym w obecności prezydenta RP, wyraźnie stwierdził, że prawo
Boże stoi nad prawem pozytywnym. Nie ma w tym nic dziwnego, że
hierarcha katolicki głosi taki pogląd. Jest jednak zdumiewające, że nikt
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oficjalnie, tj. ze strony Kancelarii Prezydenta RP nie zwrócił Müllerowi uwagi, iż występuje w kraju, w którym jest inaczej, a nawet poucza
jego obywateli, jak ma być. Była o tym mowa w dyskusji po wystąpieniach dwóch głównych panelistów (nota bene, drugi z nich, reprezentujący, by tak rzec, polskie środowisko prawnicze, też nie odniósł
się do tez głoszonych przez prefekta Kongregacji). W 1991 r. podczas
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie W 11/91
biskup Alojzy Orszulik lansował pogląd, że ustawa z 1989 r. regulująca stosunek państwa do Kościoła katolickiego jest wyjątkiem wobec
Konstytucji, a zatem jej nie podlega. Poglądu tego Trybunał wówczas
nie podzielił, ale przynajmniej go odnotował. Pogląd kardynała Müllera nie został nawet odnotowany w Kancelarii Prezydenta. Czyżby
został uznany za oczywisty?
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Prawno-etyczna ocena tzw. Deklaracji Jasnogórskiej

Status prawny dokumentu
Wiosną 2014 roku ponad trzy tysiące lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz studentów kierunków medycznych
podpisało dokument o nazwie „Deklaracja wiary lekarzy katolickich
i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej”1,
zredagowany przez dr Wandę Półtawską i zwany potocznie Deklaracją
Jasnogórską (od miejsca złożenia). Dokument znalazł pełną akceptację polskiego duchowieństwa (łącznie z prymasem; por. też stosowne oświadczenie Zespołu Konferencji Episkopatu z 9 czerwca 20142),
a podpisy licznych profesorów medycyny pozwalają uznać, że jest reprezentatywny dla istotnej części polskiego środowiska medycznego.
Można je nazwać umownie (i taką nazwą będziemy się w niniejszym
artykule posługiwać) „lekarzami katolickimi”, tym bardziej że określenie to występuje w tytule dokumentu oraz w wielu wypowiedziach osób
manifestujących swą pobożność, a zabierających głos w interesującej
nas tutaj sprawie. Jest to więc, jak się zdaje, określenie, wokół którego
konstytuuje się tożsamość pewnej grupy lekarzy i popierających ich
postawę wyznawców katolicyzmu. Nie jest to wszelako grupa na tyle
1 http://www.deklaracja-wiary.pl/ Tekst „Deklaracji” został przytoczony w zamieszczonym w tym numerze „PiM” komentarzu E. Łętowskiej i J. Woleńskiego (przyp. red.)
2 Por. http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5954.1,Oswiadczenie_Zespolu_Konferencji_Episkopatu_Polski_ds_Duszpasterstwa_Sluzby_Zdrowia_i_Chorych.html
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dobrze ukształtowana i okrzepła, aby mogła występować wobec organów państwa, a w szczególności sądów jako podmiot zbiorowy (grupa
społeczna) ipso facto. Tym samym należy uznać Deklarację Jasnogórską za sumę indywidualnych aktów, a ewentualne konsekwencje
administracyjne i prawne jej podpisania adresować individualiter do
poszczególnych sygnatariuszy. Inaczej rzecz przestawia się w przypadku duchownych katolickich, a zwłaszcza biskupów, udzielających
poparcia Deklaracji bądź składających pod nią podpisy. Można zastanawiać się, czy kościelne poparcie dla tego dokumentu rodzi jakieś
konsekwencje na gruncie prawa międzynarodowego, zważywszy państwowy status rzymskiego katolicyzmu. Z kościelnymi podmiotami
państwowymi, tj. ze Stolicą Apostolską oraz Watykanem Polska utrzymuje poprawne, acz niesymetryczne relacje. Powrócimy do tego wątku
w dalszej części artykułu.
Rozpatrując Deklarację Jasnogórską jako zbiór deklaracji złożonych przez poszczególnych sygnatariuszy, należy postawić sobie pytanie, do jakiej kategorii należy inkryminowana wypowiedź, a w szczególności, czy kwalifikuje się ona jako prawnie znaczące oświadczenie
woli. Otóż ze względu na religijną treść dokumentu oraz użyte w nim
słownictwo, należy traktować go in toto jako tekst religijny, którego
formułowanie i głoszenie podlegają szczególnej ochronie jako przejaw
korzystania z konstytucyjnej gwarancji wolności religijnej. Taka ocena dokumentu jako całości nie wyklucza potraktowania pewnych jego
części w innych kategoriach prawnych i etycznych. W istocie wydaje
się, że znajdują się w nim sformułowania, które mogą zostać potraktowane jako zapowiedź konfliktu z prawem.

Sprzeczność zobowiązań i fałszywa interpretacja tzw. klauzuli
sumienia
Punkt 2 Deklaracji nie pozostawia złudzeń co do tego, że sygnatariusz nie będzie uczestniczył w procedurach medycznych, w których
stosuje się antykoncepcję, a przede wszystkim w procedurach terminacji ciąży (aborcji), sztucznego zapłodnienia, w tym również zapłodnienia in vitro. Z prawnego i etycznego punktu widzenia jest to deklaracja
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woli pro futuro i swego rodzaju przyrzeczenie całkowicie neutralne,
z wyjątkiem – niestety – tych przypadków, gdy udział w inkryminowanych procedurach wynika z obowiązków zawodowych sygnatariusza.
Inaczej mówiąc, każdy ma prawo nie wykonywać aborcji etc., niemniej
podejmując się obowiązków zawodowych, które obejmują co najmniej
virtualiter tego rodzaju czynności, dana osoba wyraża zgodę na udział
w nich, jako części swoich zawodowych zobowiązań. W takim przypadku składanie deklaracji wykluczającej pewne kategorie czynności
wchodzi w bezpośrednią sprzeczność ze zobowiązaniem wynikłym
z zawartego stosunku pracy oraz sztuką leczenia. Kto więc, będąc na
przykład pracownikiem kliniki leczenia niepłodności zadeklaruje, że
nie może wykonywać czynności zmierzających do sztucznego zapłodnienia, popada w sprzeczność, której rozwiązaniem może być albo rezygnacja z pracy, albo odwołanie swoich zastrzeżeń. Ceteris paribus
odnosi się to również do lekarza zatrudnionego w jednostce (szpitalu,
klinice), w której, w zgodzie z prawem i sztuką medyczną, wykonuje
się zabiegi terminacji ciąży. Z pewnością lepiej byłoby, aby ktoś, kto nie
może przykładać do nich ręki, po prostu nie zatrudniał się w tego rodzaju placówce. Nie przeżywałby konfliktu sumienia, a jego pracodawcy
nie byliby w kłopocie, szukając zastępców w zakresie czynności, których ów nie chce wykonywać. Jednakże analogia z kliniką płodności
jest tylko częściowa. Odziałły położnicze i ginekologiczne wykonują
różne zabiegi i można z powodzeniem praktykować zawód ginekologa
nie dokonując aborcji (co nie wyklucza, koniecznego w wielu wypadkach czyszczenia macicy i w ogóle zaopatrywania poronienia w toku).
Biorąc pod uwagę taką ewentualność, polski ustawodawca przewidział
w art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 1996 r. instytucję tzw. klauzuli sumienia. Przepis ów brzmi następująco „Lekarz
może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30 [przypadki niecierpiące
zwłoki], z tym, że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania
tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz
uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz
wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach
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służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie
przełożonego”.
Prawo daje nam odpowiedź na pytanie o możliwość rozwiązania
sprzeczności między dwoma zobowiązaniami podejmowanymi przez tę
samą osobę: zobowiązaniem wynikającym ze stosunku pracy i z zasad
sztuki medycznej (łącznie z ich prawnym odzwierciedleniem, a w tym
również z prawem kobiety do uzyskania świadczenia terminacji ciąży
w określonych okolicznościach) oraz zobowiązaniem o charakterze religijnym. Aby uniknąć rozdarcia wewnętrznego lekarza i konfliktu paraliżującego pracę jednostki, w której pracuje, a przede wszystkim, aby
chronić prawo pacjenta do należnych mu świadczeń, ustawodawca zaproponował etyczny i praktyczny kompromis. Jego istotą jest wyjście
naprzeciw trudnej sytuacji lekarza w konflikcie sumienia (konflikcie
między wolą wypełnienia swych obowiązków a przekonaniami religijno-etycznymi), a więc tolerancja. Nie jest nią zaś bynajmniej wyposażenie lekarza w uprawnienie do dowolnego ograniczania swoich czynności wyłącznie mocą oświadczenia, że nie zgadzają się one z jego
przekonaniami (sumieniem). Takie uprawnienie byłoby „prawem do
samowoli”, czyli czynienia tego i tylko tego, co uważa się za słuszne –
tym samym zaś zaprzeczeniem prawa i moralności w ogóle. Podmiot
wchodzi w relacje moralne z innymi (i uzyskuje tym samym prawo powoływania się na względny moralne, np. na własne sumienie), gdy jasno rozróżnia swoje osobiste, choćby najsilniejsze nawet przekonania
moralne, od publicznego porządku etycznego, znajdującego częściowy
wyraz także w prawie. Dopiero gotowość uznania wyższości wypracowanego przez społeczeństwo porządku normatywnego nad osobistymi
przekonaniami jednostek czyni z nas podmioty moralne. W konkretnym przypadku korzystania z klauzuli sumienia dowodem na to, że
powołująca się na swoje sumienie osoba naprawdę wchodzi w relacje
moralne i odwołuje się do względów moralnych (jak to zdaje się twierdzić, mówiąc o sumieniu) jest to, że zrozumie ona, iż nie uzyskała
żadnego uprawnienia do dowolnego kierowania się własnymi przekonaniami, lecz że po prostu mądre i łagodne prawo, wyważające skonfliktowane interesy, toleruje ograniczenia w możliwości wykonywania
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przez tę osobę czynności zawodowych. Wiedząc to i rozumiejąc, iż nie
przyznano jej prawa do, dajmy na to, „nieprzykładania ręki do aborcji”,
lecz jedynie pozwolono, aby sama tego nie robiła, z pełnym przekonaniem wskazuje osobie, której odmawia świadczenia, sposób uzyskania
owego świadczenia ze strony innego lekarza. Obowiązek wskazania
takiej drogi jest logicznym następstwem rozpoznania zachodzącego
tu konfliktu jako konfliktu natury etycznej. Podkreślmy raz jeszcze:
kto kieruje się względami etycznymi, nigdy nie kieruje się wyłącznie
własnymi przekonaniami. Liczne głosy domagające się, aby klauzula
sumienia została pozbawiona członu nakładającego obowiązek informowania pacjenta o możliwościach uzyskania świadczenia wskazują
nie tylko na błędne kwalifikowanie intencji art. 39 jako nadania lekarzowi określonego uprawnienia (co byłoby zupełnym nonsensem,
zważywszy, że mogąc odnosić się do dowolnej czynności, przy takiej
interpretacji przepis sankcjonowałby niczym nieograniczoną samowolę, przecząc tym samym istocie prawa), lecz ponadto wskazują na
niezrozumienie fundamentalnej dla życia moralnego zasady, iż moralna słuszność działania nie wynika wyłącznie z jego zgodności z przekonaniami działającego, ale z wielu innych czynników, jak szacunek
dla norm publicznych (również tych odmiennych od własnych przekonań) i przepisów prawa oraz z intencji i skutków działania. Innym
nadużyciem jest również stosowanie art. 39 w wymiarze zbiorowym
bądź instytucjonalnym, podczas gdy jest on adresowany wyłącznie do
pojedynczych osób. Nie istnieje więc prawna podstawa do ogłaszania klinik ginekologicznych „klinikami, w których nie wykonuje się
aborcji” ani wywierania nacisku przez przełożonych lekarzy na swoich
podwładnych, aby nie wykonywali terminacji ciąży nawet wtedy, gdy
są po temu wskazania medyczne i warunki prawne. Wszystko to są
działania nielegalne.
Zważywszy na przebieg polskiego sporu o prawną regulację aborcji, można podejrzewać, ze Deklaracja Jasnogórska powstała między
innymi w celu zachęty dla lekarzy, aby nadużywali art. 39 w duchu
wyszczególnionych wyżej interpretacji, a więc jako rzekomego uprawnienia do niewykonywania pewnych świadczeń i to uprawnienia, które
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można zinstytucjonalizować, mocą autorytetu i władzy przełożonego
placówki medycznej. Oznaczałoby to de facto nawoływanie do nieposłuszeństwa prawu, a więc do jego łamania. Świadczy o tym w szczególności dana w Deklaracji zapowiedź nieposłuszeństwa prawu, do
której za chwilę przejdziemy. Świadczy o tym również, powszechne
w środowisku lekarzy katolickich wskazywanie na rzekomą niekonsekwencję w art. 39, który oddaje szacunek lekarskiemu sumieniu,
a jednocześnie nakazuje pośredni udział w aborcji przez nałożenie na
lekarza obowiązku udzielenia informacji o możliwościach jej przeprowadzenia. Świadczy o tym wreszcie poparcie dla nacisków, jakie
wywierają niektórzy przełożeni podmiotów medycznych na swoich
podwładnych, aby powstrzymywali się od wykonywania aborcji. Naciski takie są w oczywisty sposób bezprawne, nie mając nic wspólnego
z klauzulą sumienia, która odnosi się wyłącznie do osobistej decyzji
lekarza odnośnie do jego własnego działania, nie zaś do działania innych osób.

Nieposłuszeństwo prawu
Punkt 5 Deklaracji Jasnogórskiej zaczyna się od słów: „Uznaję
pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim”. Na pozór jest to
wyłącznie wyraz przekonania metafizycznego o boskim pochodzeniu
prawa stanowionego, a więc, na przykład, poparcia dla teorii prawa
naturalnego. Jednakże kontekst wskazuje na coś innego. Deklaracja
w szczególny sposób uwypukla prawo lekarza do kierowania się własnym sumieniem, jakkolwiek, w przypadku lekarzy katolickich, ma to
być sumienie „oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła”. Należy
więc rozumieć, że pierwszeństwo prawa Bożego, o którym się tutaj
mówi, nie jest jedynie ogólnikową konstatacją o czysto teoretycznym
charakterze, lecz całkiem praktyczną zapowiedzią nieposłuszeństwa
wobec prawa polskiego, jeśli wejdzie ono w konflikt z sumieniem
odczytującym prawo Boże w świetle nauki Kościoła katolickiego.
Deklaracja zdaje się więc wyrażać żądanie pod adresem społeczeństwa i władzy, aby respektowały wybiórcze posłuszeństwo ustawom
Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie posłuszeństwo warunkowe,
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zależne od zgodności ustaw z tym, co określa się w tym dokumencie
jako „prawo Boże”, a co należy rozumieć jako nauki Kościoła na temat tego, jaki jest jego kształt i treść. Legalność owego przedkładania
prawa Bożego, a efektywnie i realnie: doktryn i nauk Kościoła katolickiego – ponad ustawy - ma się opierać na „etyce lekarskiej”, czyli,
jak się można domyślić, na Kodeksie Etyki Lekarskiej. Od razu trzeba
zaznaczyć, że jeśli o to właśnie chodziło autorom i sygnatariuszom, to
owo pośrednie powołanie się na Kodeks Etyki Lekarskiej jest najzupełniej nieskuteczne. Dokument ów nie stanowi bowiem prawa, będąc
zaledwie deklaracją dobrych praktyk zawodowych, służącą za podstawę dla orzeczeń sądów lekarskich (korporacyjnych), a nawet gdyby tak
było, nie miałby mocy unieważniania bądź ograniczania mocy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym nie miałby mocy wyznaczania przestrzeni, w której lekarze mogą nie stosować się do prawa albo
stosować się do niego wybiórczo. Jeśli zaś należy doczytywać się tutaj
aluzji do klauzuli sumienia (w istocie potwierdzonej w Kodeksie Etyki
Lekarskiej oraz w międzynarodowych standardach etyki lekarskiej), to
znów rozumianej całkowicie opacznie, tzn. jako wyłączającej obowiązek podporządkowania się prawu. Dlatego należy podkreślić, że o żadnej „dyspensie” od podległości prawu nie ma mowy (doktryna państwa
prawa wyklucza taką konstrukcję i z pewnością nie znajduje ona zastosowania w ustroju prawnym RP), lecz jedynie o wyjątkowych okolicznościach, w których pod pewnymi warunkami władze mogą tolerować
zachowania (lub zaniechania) w innych okolicznościach uznawane za
bezprawne.
Powoływanie się przez Deklarację na supremację prawa Bożego
nad prawem stanowionym nosi cechy zapowiedzi nieposłuszeństwa
prawu, a nawet pogróżki, skierowanej wobec organów państwa i wobec współobywateli. Treścią tej pogróżki jest zapowiedź zachowania
bezprawnego, o ile miałaby nastąpić kolizja prawa polskiego z pouczonym przez doktrynę kościelną sumieniem sygnatariusza Deklaracji. Oto więc państwu polskiemu rzuca się wyzwanie. W imię czego?
Jak zakwalifikować należy zapowiedź niesubordynacji wobec prawa,
z jaką mamy tu do czynienia? Zasadniczo istnieją w tym względzie trzy
30

Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

Prawno-etyczna ocena tzw. Deklaracji Jasnogórskiej

możliwości. Po pierwsze, może chodzić o nieposłuszeństwo obywatelskie wobec złego i rażąco niesprawiedliwego bądź niekonstytucyjnego
przepisu. Po drugie, może chodzić o deklarację postawy anarchicznej
w ogóle – to jednak zdaje się być w tym wypadku całkiem wykluczone. Po trzecie, może chodzić o przedkładanie lojalności wobec innego
niż krajowy porządku prawnego nad lojalność wobec prawa własnego
kraju, którego jest się obywatelem. Sądzę, że w danym wypadku mamy
do czynienia z połączeniem przypadku pierwszego z trzecim. Deklaracja wiary lekarzy katolickich zawiera zakamuflowaną krytykę obowiązującego w Polsce prawa medycznego i nie tylko medycznego. Używanie środków antykoncepcyjnych nazywane jest w tym dokumencie
gwałtem na dekalogu, przez co można sądzić, że prawo, które na to
zezwala, jest jakimś wspólnictwem tego gwałtu. Najwyraźniej lekarzom katolickim polskie prawo w niektórych punktach się nie podoba,
wobec czego zastrzegają sobie prawo do jego nieprzestrzegania. Już
to wystarczyłoby, aby podważyć wiarygodność sygnatariuszy w roli
wykonujących zawody zaufania publicznego. Wydaje się jednak, iż
konflikt z obywatelskim obowiązkiem posłuszeństwa prawu idzie tu
zacznie dalej, niż to wszystko, co można by jeszcze pomieścić w kategorii nieposłuszeństwa obywatelskiego. Otóż prawo Boże, o którym
tu mowa, nie jest przez osoby podpisujące Deklarację Jasnogórską
rozumiane po prostu jako prawo religijne bądź jako prawo naturalne,
interpretowane zgodnie z naukami wiary. Byłoby tak może, gdyby lekarze islamscy w RP wydali podobną deklarację wiary, zapowiadając,
że będą się kierować raczej prawem Bożym, niż prawem stanowionym. Byłoby wtedy jasne, że chodzi o prawo koraniczne. Tutaj jednak
mamy do czynienia z bardzo szczególną postacią prawa religijnego,
bo związaną nie tylko z doktryną, lecz również z państwem, a właściwie dwoma państwami: Stolicą Apostolską i Państwem Watykańskim,
rządzonymi przez jednego monarchę (papieża), w oparciu o kodeksy
prawa kanonicznego i inne przepisy własne. Pogróżka niesubordynacji
wobec prawa polskiego, zawarta w Deklaracji Jasnogórskiej, w sposób pośredni sugeruje więc pierwszeństwo prawa obcego państwa (bo
też właśnie Stolica Apostolska najdoskonalej wyraża w swoim prawie
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stanowionym prawo Boże, tak jak je rozumieją sygnatariusze) w stosunku do prawa polskiego. Takich zaś pogróżek tolerować państwu nie
wolno. Sygnatariusze Deklaracji tracą z chwilą jej podpisania wiarygodność jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawa pacjenta
Wyniesienie lekarskiego sumienia na piedestał stanowi zapowiedź
świadomego i celowego naruszania konkretnych praw pacjentów.
W przeważającej części są to prawa reprodukcyjne: prawo do antykoncepcji, prawo do przerwania ciąży oraz prawo do planowania rodziny
w swym pozytywnym aspekcie: przekładające się w szczególności na
korzystanie z technik medycznie wspomaganego rozrodu, włącznie
z zapłodnieniem pozaustrojowym. O te ostatnie zabiegi obawiać się
nie ma potrzeby o tyle, że ich wykonywanie, niemal wyłącznie w placówkach niepublicznych, mógłby powstrzymać tylko wyraźny zakaz
ustawowy. Dotychczasowe naruszenia prawa do antykoncepcji (przewidzianego w art. 2 ust. 2 ustawy o planowaniu rodziny) oraz prawa
do przerwania ciąży (art. 4b tejże ustawy) sprawiały natomiast sądom
trudności dowodowe. Popełnione przez lekarzy zaniechania dawało się
zakwalifikować na ogół jako winę nieumyślną,3 a działanie na zwłokę
niełatwo było w każdym przypadku ocenić jako zawinione oraz wykazać adekwatny związek przyczynowy między szkodą a zaniechaniami
jednego z kilku uwikłanych w sprawę lekarzy. Podpisanie Deklaracji
zmienia jednak sytuację, oznacza bowiem zamiar postępowania przez
znanego z imienia i nazwiska lekarza w zgodzie z jej zapisami. Naruszenia praw pacjentów będą od tej pory mogły być kwalifikowane jako
dokonane umyślnie, z konsekwencjami odszkodowawczymi oraz dyscyplinarnymi. Jak dotąd za zaniechania nieumyślne odpowiedzialność
majątkową ponosiły wyłącznie zatrudniające lekarzy szpitale. Obecnie
3 Zob. wyrok SN z 13.X.2005 r., IV CK 161/05, OSP nr 6/2006 poz. 71, s. 331 oraz uwagi na s. 333 co
do konieczności wyjaśnienia, czy nie miała miejsca wina umyślna; podobnie wyrok SN z 12.VI.2008 r., III
CSK 16/08, OSNC nr 3/2009 poz. 48; również wyrok SN z 6.V.2010 r., II CSK 580/09, OSP nr 2/2011 poz.
13 i wyrok OSL w Warszawie z 28.IV.2005 r., sygn. OSL 3/05 – zob. M. Boratyńska, O łamaniu przepisów
dopuszczających przerwanie ciąży, PiM nr 2/2008..
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pacjenci zyskają bardziej otwartą drogę do dochodzenia zadośćuczynień za umyślne naruszenia praw pacjenta od samych lekarzy, którzy
mają teraz szanse zostać męczennikami portfela. Pośredni dowód winy
umyślnej może okazać się użyteczny również w postępowaniu przed
sądem karnym z oskarżenia o przestępstwo lub o wykroczenie, a także
ułatwi prowadzenie spraw przed lekarskimi sądami odpowiedzialności zawodowej. Ochrona praw pacjenta nie stoi w naszym systemie
prawnym na zbyt wysokim poziomie ze względu na swój charakter
w przeważającej mierze retroaktywny. Procedura odwoławcza od opinii i orzeczeń lekarskich naruszających prawa pacjenta (art. 31 ustawy
o prawach pacjenta) okazała się mało wydolna, więc i tak nie ma na
nią co liczyć. Nazwiska przedstawicieli medycyny podpisanych pod
Deklaracją mają jednak dla pacjentów (a w praktyce dla pacjentek)
istotny walor informacyjny, pozwalają bowiem ustalić, których lekarzy
należy się wystrzegać. W ten sposób łatwiej będzie uniknąć dezinformacji, przewlekania sprawy czy odsyłania od jednego lekarza katolickiego do drugiego. Informacja negatywna także jest informacją, a tej
pacjentki potrzebują najbardziej i w każdej postaci, ponieważ w przedmiocie egzekwowania praw reprodukcyjnych czas działa na ich niekorzyść. Deklaracja podziała zatem jak system wczesnego ostrzegania.
Dzięki niej pojawia się szansa dla pełniejszego urzeczywistnienia realnej możliwości otrzymania przez pacjenta świadczenia zdrowotnego.
Gdzie indziej, niż u lekarzy zdeklarowanych. Obowiązek przekierowania pacjenta jest tym, co, jak wiadomo z rozmaitych publikacji, najbardziej uwiera zwolenników dowolności lekarskiego sumienia. Informacja jest jednak etycznie obojętna, nawet jeżeli jej treść mierzi kogoś
o wrażliwym sumieniu. Prawo do informacji to nie tylko samodzielne
prawo pacjenta: odgrywa rolę daleko ważniejszą, ponieważ umożliwia realizację innych praw - jest więc warunkiem koniecznym i zarazem punktem wyjścia. Stanowi dla pacjenta wartość podstawową jako
przesłanka rozeznanej zgody na poddanie się czynnościom medycznym. Dopuszczenie do uchybień na tym etapie pozbawiłoby pacjentów
realnej ochrony ich praw. Prawo do informacji jest również etycznie
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obojętne, ale pozbawienie go oznacza celowy paraliż decyzyjny i takie
działanie nie jest już etycznie obojętne, tylko jednoznacznie naganne.
Ustawy medyczne zostały skonstruowane tak, aby nie pozostawiać
pacjenta bez możliwości otrzymania należnych mu świadczeń. Z tego
punktu widzenia wszelkie obowiązki informacyjne słusznie zostały
ujęte rygorystycznie, a informacyjne prawa pacjenta przeważają nad
sferą wolności lekarskiej.4 Pacjent pozbawiony informacji jest pacjentem pozbawionym autonomii decyzyjnej. Postulowane w teorii
zepchnięcie obowiązków informacyjnych na kierownictwo placówek
medycznych (aby wrażliwy lekarz nawet w ten sposób nie miał nic
wspólnego z czynnością, do której żywi niechęć) grozi sytuacją, gdy
pacjent, odsyłany do kierownika przychodni, de facto informacji nie
otrzyma. To konkretny bowiem lekarz, a nie personel administracyjny
styka się z pacjentem o różnych porach dnia i nocy, tak w dni powszednie jak w świąteczne. Dlatego to ze strony odmawiającego lekarza
należy się nie tylko informacja medyczna, ale również organizacyjna.
Sposób wykorzystania nabytej wiedzy zależy całkowicie od pacjenta
i pozostaje poza zasięgiem woli lekarza, zaś odcięcie od informacji
typu organizacyjnego – w niedopuszczalny sposób rzutuje na proces
decyzyjny. Zdarza się wprawdzie niektórym poczuwać do moralnej
odpowiedzialności za cudze zachowania umożliwione przez udzielenie
informacji, ale umożliwienie nie jest równoznaczne ze spowodowaniem ani z przyczynieniem się do tych zachowań, chyba że wyjątkowo
odbiorca jednoznacznie i niewątpliwie deklaruje cel wykorzystania –
np. do popełnienia samobójstwa. Wprawdzie między faktem (informacją) a decyzją (sposobem wykorzystania) zachodzi powiązanie logiczne i jedno bez drugiego nie nastąpi, jednak na ostateczną decyzję
informacja nie ma wpływu. Decyzja w każdej chwili może ulec zmianie (niemniej na wszelki wypadek należy zalecić pacjentkom, aby nie
były zbytnio rozmowne w sprawie należnych im badań prenatalnych).
Sprzeciw sumienia w kwestiach informacyjnych oznacza czynienie
4 Zob. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 299-369.
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siebie odpowiedzialnym pośrednio za sposób wykorzystania informacji
o faktach. Informacja jest jednak nietendencyjna i niedyrektywna. Nie
skłania do niczego, a tylko umożliwia podjęcie decyzji; nie ma charakteru przyczynowego. Poczucie moralnej odpowiedzialności powinno,
na wzór ochrony dóbr osobistych, także być weryfikowane z użyciem
„testu opinii publicznej”: przewrażliwienie moralne lekarza nie powinno podlegać ochronie, podobnie jak nie podlega jej przewrażliwienie
uczuciowe u osoby dotkniętej w swych dobrach osobistych.
Lekturę nazwisk podpisanych pod Deklaracją należy serdecznie polecić wszystkim pacjentkom potrzebującym antykoncepcji, przerwania
ciąży, a nawet tylko skierowania na badanie prenatalne – te ostatnie bowiem są w demagogiczny i celowo mylący sposób łączone z przerwaniem ciąży, a nie – jak być powinno – z prawem do informacji o stanie
zdrowia.5 Instytucje i organizacje działające na rzecz poszanowania
praw pacjenta powinny niezwłocznie skopiować listę podpisanych –
na użytek osób zgłaszających się tam po pomoc.
Istnienie utworzonej w ten sposób bazy danych może zostać wykorzystane na poziomie organizacji opieki medycznej. Ten proces już się
rozpoczął, chociaż administracja rządowa i samorządowa do pewnego
momentu stosowały taktykę uników utrzymując, że sumienie stanowi
prywatną sprawę lekarza, a działania kontrolne podejmują niechętnie
i opieszale. Na organach administracyjnych ciążą jednak obowiązki takiego organizowania opieki lekarskiej finansowanej ze środków
publicznych, aby pacjenci mieli zapewniony dostęp do świadczeń
zdrowotnych.
Jeżeli obowiązkiem publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest
zapewnienie pacjentom określonych świadczeń, zwierzchnicy mają
obowiązek przyjęcia takiej polityki zatrudnienia, żeby pacjenci nie
byli odsyłani. Powiadomienie przełożonego przez lekarza korzystającego z klauzuli sumienia nakłada określone obowiązki organizacyjne,
5 Wypowiadał się na ten temat m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 czerwca 2008 r., III CSK 16/08,
OSNC nr 3/2008 poz. 48 z tezą: „Uprawnienie do przeprowadzenia badań prenatalnych wynika z prawa kobiety w ciąży do informacji o stanie płodu, jego ewentualnych schorzeniach i wadach oraz możliwościach ich
leczenia w okresie płodowym.”
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których charakter zależy od tego, jaki wpływ ma odmowa jednego
lekarza na obowiązki całej placówki wobec pacjentów. Bezczynność
przełożonego może stanowić podstawę do przypisania mu odpowiedzialności za winę własną oraz za “winę organizacyjną” placówki.
Ustalenie, że pod Deklaracją podpisała się cała grupa lekarzy z jednej
przychodni lub szpitala, wymagać będzie zmian w strukturze zatrudnienia. Jeżeli zaś podpisał dyrektor szpitala, stanowi to ważny powód
do przeprowadzenia ministerialnej kontroli w przedmiocie przestrzegania prawa na terenie placówki (art. 118 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej). Zważywszy bowiem silną hierarchizację panującą
w środowisku medycznym – światopogląd zwierzchnika może wywierać i najpewniej wywiera nacisk mrożący na działania podwładnych.
Placówka publiczna posiadająca kontrakt z NFZ powinna zapewnić
udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy. Ministerstwo Zdrowia
udzieliło pisemnego wyjaśnienia6, zgodnie z którym świadczeniodawca niespełniający tych warunków może być oskarżony o naruszenie
praw pacjenta i ukarany karą pieniężną. Może to też stanowić przyczynę wypowiedzenia przez NFZ umowy7. Nie ma w tym wprawdzie nic
szczególnie odkrywczego, ale istnienie dokumentu pozwala skutecznie
się nań powołać w celu wyegzekwowania odpowiednich czynności.
Powtarzająca się w katolickich dyskusjach wyliczanka czynności
potępianych moralnie obejmuje również – jakże inaczej – eutanazję.
Zapis na temat zakazu wykonywania eutanazji jest od dawna obecny w Kodeksie Etyki Lekarskiej (art. 31 KEL)8. Deklaracja stanowi
zatem w tej części wyważanie otwartych drzwi. Szermowanie samym terminem wprowadza jednak zamęt pojęciowy: mamy bowiem
deklarację potępienia moralnego dla tak określonych działań, co sugeruje, jakoby eutanazja była w prawie polskim dopuszczalna na zasadach ogólnych. Tymczasem nasze prawo takiego pojęcia nie zna.
Istnieje jedynie w kodeksie karnym uprzywilejowany typ zabójstwa
6 Z dnia 14.VIII.2008 r.,udzielonego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
7 Za: E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, wyd. 2, Warszawa
2014 s. 698-699.- komentarz E. Zielińskiej do art. 39.
8 Lekarzowi nie wolno pod żadnym pozorem stosować eutanazji”.
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eutanatycznego: za żądanie ofiary i pod wpływem współczucia dla
niej (art. 150 kk). Nawet jednak w takich okolicznościach jest to czyn
zabroniony i zagrożony karą. Zabójstwa eutanatycznego nie należy
mylić z „eutanazją”, którą określano uśmiercanie osób chorych psychicznie i „małowartościowych” zwłaszcza przez zbrodniarzy hitlerowskich, ponieważ przy zabójstwie eutanatycznym chodzi o zupełnie
inną sytuację: o skrócenie cierpień dokonane na żądanie cierpiącego
i pod wpływem współczucia. Twierdzi się nawet, że ten uprzywilejowany typ zabójstwa może być popełniony tylko na osobie śmiertelnie
chorej,9 której nie można skutecznie pomóc10. Od pewnego czasu daje
się zaobserwować celowe naszym zdaniem zaciemnianie różnic pojęciowych między „zabójstwem z litości” a czynami o podobnych skutkach, lecz nacechowanymi zupełnie innym zamiarem11. W doktrynie
prawa karnego podzielone są zdania komentatorów, czy wina umyślna
przy zabójstwie eutanatycznym może przybrać formę zamiaru ewentualnego. Argumentem przemawiającym za przyjęciem winy umyślnej
w postaci tylko zamiaru bezpośredniego są racje działania sprawcy:
wyraźne żądanie ofiary oraz odczuwane dla niej współczucie12. „Za
ograniczeniem strony podmiotowej do zamiaru bezpośredniego przemawia specyficzny motyw zabójstwa. Sprawca zabija człowieka pod
wpływem współczucia dla niego. Celem działania sprawcy jest więc
skrócenie cierpień osoby żądającej pozbawienia jej życia”13. Możliwość popełnienia zabójstwa eutanatycznego w zamiarze ewentualnym
nie została bliżej uzasadniona, ale jest akceptowana14. Zapewne w nawiązaniu do koncepcji zamiaru ewentualnego, podczas jednej z katolickich debat został zaprezentowany pogląd, że zgodne z wolą pacjenta
9 A. Marek, komentarz do art. 150, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 391.
10 L. Tyszkiewicz, komentarz do części szczególnej kk, rozdz. XIX, art. 150, [w] M. Filar (red.), Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 734.
11 Zob. J. Malczewski, Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012, s. 76-94.
12 Zob. L. Tyszkiewicz, komentarz...
13 A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego,
14 Zob. O. Górniok [w] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, M. Przyjemski i in., Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2005, t. 2 s. 117; M. Szwarczyk, komentarz do części szczególnej kk, rozdz. XIX, art. 150, [w]
T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 372; R. Krajewski, Przestępstwo eutanazji
w kodeksie karnym z 1997 r., Prokuratura i Prawo nr 2/2005,, s. 94.
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zaprzestanie terapii skutkujące jego śmiercią stanowi zabójstwo eutanatyczne w zamiarze ewentualnym15. Jest to przykład powtarzających
się prób włączenia do pojęcia potępianej moralnie „eutanazji” czynów
innego rodzaju, związanych z opieką medyczną nad pacjentem.
Deklaracja wiary odczytywana dosłownie zaprzecza w wielu miejscach lekarskiemu powołaniu zawodowemu. Nie trzeba prawniczego
przygotowania, by wychwycić nieścisłości, z którymi od pewnego czasu rozprawiają się dziennikarze na łamach prasy codziennej. Niemniej
znalazła się grupa sygnatariuszy, którzy potraktowali zawarte tam myśli jak swoje. Niska świadomość prawna w społeczeństwie jest faktem,
natomiast zdziwione zaciekawienie mogą budzić sformułowania stanowiące przejaw jawnej ignorancji w zakresie wiedzy medycznej. Aż
trudno uwierzyć, że poniższy fragment został napisany przez lekarza
i zaakceptowany m.in przez osoby z wykształceniem medycznym:
„3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest
zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej.
Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” - powołanie do rodzicielstwa
jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które
stanowią sacrum w ciele ludzkim.”
Owe „zdeterminowanie biologiczne” płci, stanowiące „sposób istnienia osoby ludzkiej”, należy w tym momencie przymierzyć nie tylko
do zaburzeń tożsamości płciowej – jak transseksualizm – ale przede
wszystkim – do znanych medycynie przypadków obojnactwa lub posiadania cech, które utrudniają w ogóle określenie przynależności do
konkretnej płci. Przynależność tę określa u noworodka lekarz według
kryterium obecności penisa, nawet jeśli rozwiniętego tylko szczątkowo16, ponieważ na danym etapie rozwoju jest to jedyna dostępna
15 Informacja pochodzi z relacji ustnej uczestnika debaty, niemożliwe jest zatem dokładniejsze jej udokumentowanie. Przykład ten podajemy jedynie jako pewien sposób rozumowania.
16 Za: K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, PWN
1988, s. 15.
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informacja. Wiadomo jednak z piśmiennictwa, że istnieją jednostki
chorobowe takie jak np. zespół feminizujących jąder17. Płeć genetyczna
jest tutaj męska (kariotyp XY), niemniej choroba występuje w siedmiu
możliwych stopniach, spośród których trzy pierwsze charakteryzują się
męskimi cechami budowy, stopnie od piątego do siódmego – żeńskimi,
natomiast w stopniu czwartym trudno jest zdefiniować płeć: zewnętrzne narządy płciowe mają bowiem budowę pośrednią, między żeńskimi
a męskimi.18 Według jakich zatem kryteriów miałoby nastąpić u osób
dotkniętych stopniami od czwartego do siódmego biologiczne zdeterminowanie płci?
Dalszą konsekwencją owego zdeterminowania ma być prawo używania narządów (jak należy się domyślać – płciowych) wyłącznie
przez małżonków związanych ślubem kościelnym. Powstaje na tym tle
czysto akademickie pytanie, w jaki sposób lekarze mieliby efektywnie stać na straży wyłączności katolickiego seksu. W związku jednak
z deklarowanym prymatem sumienia nad powinnościami lekarskimi
wolno domniemywać, że u sygnatariuszy Deklaracji darmo będą szukać pomocy na tle problemów z układem rozrodczym lub chorobami
wenerycznymi osoby uprawiające seks poza małżeństwem katolickim,
homoseksualiści, transseksualiści oraz hermafrodyci. Zabiegi korygujące płeć zostały zaś implicite zakwalifikowane jako zamach na nietykalne sacrum. Nieuniknioną konsekwencją takiego podejścia powinna
stać się segregacja pacjentów ze względu na wyznanie, orientację seksualną oraz zaburzenia tożsamości płciowej. W tym ujęciu stanowi to
jawne zanegowanie art. 3 KEL, przewidującego zakaz dyskryminacji
ze względu na „wiek, płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne czy inne uwarunkowania”. A odbywać się to ma z jednoczesnym lekceważeniem
istniejących regulacji o charakterze gwarancyjnym dla odrzuconych
pacjentów.
17 W wydaniu popularnym rozpowszechniony przez powieść grozy Ring Koji Suzuki (ZNAK, Kraków
2004).
18 „Położnictwo i ginekologia” red. G. Bręborowicz, Warszawa 2010, t. 2, s. 783-785.
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Dotychczasowe wysiłki ustawodawcze oraz doktrynalne zmierzały
w kierunku opanowania lekarskiej samowoli w podejmowaniu leczenia i decydowaniu ponad głową pacjentów. Prawo medyczne, regulujące czynności lekarskie głównie od strony obowiązków, nakazuje
wstrzymać się z działaniem dopóki pacjent nie wyrazi rozeznanej zgody, a przypadki leczenia bez zgody, czyli przy nieznanej woli pacjenta,
zostały ujęte rygorystycznie. Lekarski obowiązek niesienia pomocy
traktowany był zawsze jako rzecz oczywista, a etyka lekarska stawia
wypadkom odstąpienia od leczenia wymagania ostrzejsze od ustawowych (art. 69 KEL).19 Klauzula sumienia z art. 39 uzawlek, poprzez
zawarte w niej gwarancje dla pacjenta, ma za zadanie równoważyć kolizję dóbr: potrzeby i interesy pacjenta z oporami moralnymi lekarza.
System ten, zaprojektowany jako spójny i konsekwentny, jest jednak
wciąż podkopywany przez podmioty o zamiłowaniach paternalistycznych: z definicji paternalistyczną hierarchię kościelną oraz tęskniących
za samowładztwem lekarzy. Dlatego Deklaracja Jasnogórska zyskała
poparcie Naczelnej Rady Lekarskiej, a wcześniejsze Stanowisko nr 4
Komitetu Bioetycznego PAN20 podziałało niczym czerwona płachta na
byka.
Notabene dobrą ilustrację lekarskiego paternalizmu stanowi stosunek
do sterylizacji antykoncepcyjnej: powszechnie odmawia się jej mimo
wyraźnych życzeń zainteresowanych, ale za to jest wykonywana cichcem u matek wielodzietnych bez ich zgody, zwłaszcza u tych dotkniętych deficytem intelektualnym – jak niedawno w nagłośnionej medialnie sprawie Wioletty Woźnej (podówczas niezamężnej). Z Deklaracji
można dowiedzieć się, że organy płciowe stanowią „sacrum w ciele
ludzkim” i przez to są nietykalne, a poza tym służą wyłącznie reprodukcji katolickiej w ramach sakramentu małżeństwa. Paternalizm lekarski
powraca, tym razem pod rękę z paternalizmem wyznaniowym. Jeden
i drugi wynika z zamiłowania do władzy. Na gryzącą ironię zakrawa
w tym kontekście zawarte w Deklaracji zastrzeżenie: „nie narzucając
19 Zob. L. Kubicki, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, PiM nr 13/2003.
20 Zamieszczone m.in. w nrze 3-4 „Prawa i Medycyny” z 2013 r. (s. 7-28).
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nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy mają prawo
oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności”. Jest
wręcz przeciwnie: Deklaracja uzurpuje dla lekarzy katolickich prawo
działania zgodnie ze swoim sumieniem (oświeconym Duchem Świętym
i nauką Kościoła) i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu
wobec działań niezgodnych z sumieniem (pkt 4) - podczas gdy obecne
uregulowanie ustawowe pozwala tylko na powstrzymanie się od działania, a nie na podejmowanie jakiejkolwiek aktywności21.
Lekarska klauzula sumienia została przewidziana jako etyczny wyjątek od obowiązku udzielania pomocy lekarskiej. Nagminne łamanie,
a właściwie ignorowanie jej postanowień gwarancyjnych, skłoniło
pluralistyczny Komitet Bioetyki PAN do zajęcia stanowiska w sprawie rzetelnego jej przestrzegania. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
odpowiedział paternalistyczną arogancją, a sam organ zainicjował
skargę w intencji, by Trybunał Konstytucyjny zakreślił możliwie wąskie i sztywne ramy interpretacyjne dla okoliczności niepozwalających
na korzystanie z klauzuli sumienia przez lekarzy. Wspomaganie wyznaniowe w Deklaracji Jasnogórskiej zmierza do uczynienia wyjątku
z art. 39 uzawlek. regułą nacechowaną konfesyjnie. Do tego dołącza
się programowa negacja podyktowanych względami publicznoprawnymi oraz ogólnoludzkimi gwarancji dla poszanowania praw pacjentów. Najnowszym przejawem zastosowania owych dyrektyw w praktyce jest znany z mediów tzw. kazus Chazana: zmuszenie pacjentki do
donoszenia ciąży przy zdiagnozowanych wadach letalnych płodu.
Konkludując, należy stwierdzić, że Deklaracja Jasnogórska stanowi bezprecedensowe wyzwanie rzucone przez lekarzy katolickich zarówno państwu polskiemu, jak i pacjentom, zwłaszcza zaś pacjentom
oczekującym udzielenia im świadczeń bezpośrednio bądź pośrednio
przywołanych w tym dokumencie. W naszym przekonaniu wyzwanie to nie może zostać zignorowane przez państwo, a zwłaszcza przez
pracodawców osób, które podpisały się pod Deklaracją. Wypowiadając posłuszeństwo polskiemu prawu i zapowiadając jego łamanie,
21

Zob. L. Kubicki, Sumienie

lekarza jako kategoria prawna, PiM nr 4/1999, s. 7-8.
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sygnatariusze tracą zaufanie publiczne jako wykonawcy zawodów
medycznych. Będą mogli je odzyskać pod warunkiem, iż skrupulatnie obserwowani przez pracodawców i pacjentów dadzą w dłuższym
czasie dowody, że ich pogróżki były gołosłowne, czyli wypełniają swe
obowiązki pracownicze w ścisłej zgodności z prawem, w tym również
z literą klauzuli sumienia.
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Wpływ szczególnych predyspozycji organizmu
poszkodowanego na odpowiedzialność za szkodę

Jednym z problemów prawa odszkodowawczego jest kwestia wpływu szczególnych predyspozycji wynikających z organizmu poszkodowanego na odpowiedzialność za wyrządzoną mu szkodę na osobie.
Chodzi mianowicie o sytuacje, w których szkoda byłaby mniejsza lub
w ogóle nie powstałaby, gdyby organizm powoda zareagował w sposób typowy na doznane działanie lub zaniechanie, tzn. nie miał pewnej
predyspozycji powodującej nietypową reakcję. Terminem powszechnie
używanym na określenie rozpatrywanego zagadnienia jest „thin skull
rule” lub „egg-shell skull rule”1, który pochodzi z prawa angielskiego, a swoją nazwę zawdzięcza przykładowi odzwierciedlającemu jego
istotę. Wygląda on następująco: spoliczkowano osobę, która wskutek
tego zmarła. Okazało się bowiem, że czaszka tej osoby była niezwykle cienka (jak skorupka jajka), przez co niewielki uraz spowodował
śmiertelny skutek. W prawie medycznym problem dotyczyć będzie
przykładowo sytuacji, w których zawinione działanie lub zaniechanie personelu medycznego spowoduje nietypową szkodę lub szkodę
w nietypowych rozmiarach, ze względu na szczególne predyspozycje
wynikające z organizmu pacjenta.
1 Określenie to wskazuje na aspekt pozytywny zasady, w myśl której pozwany ponosi odpowiedzialność
za szkodę powstałą w sytuacji predyspozycji organizmu poszkodowanego do doznania szkody. Stanowisko to
jest dominujące w Europie (zob. pkt 1).
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1. Zagadnienie wpływu szczególnych predyspozycji organizmu
poszkodowanego na odpowiedzialność za szkodę w obcych
porządkach prawnych
Na gruncie prawnoporównawczym należy zauważyć, że zagadnienie
wpływu predyspozycji organizmu poszkodowanego na odpowiedzialność za doznaną przez niego szkodę rozpatrywane jest w ramach związku przyczynowego. Najczęściej analiza dotyczy zakresu odpowiedzialności, np. w ramach teorii adekwatnej przyczynowości. Spotkać można
jednak także rozważania dotyczące zagadnienia przyczynowości hipotetycznej (causa superveniens), przyczynowości konkurencyjnej (causa concurrens), w tym przyczynienia się poszkodowanego, jak również
stwierdzenia o braku przerwania łańcucha przyczynowego.
W krajach common law, RPA oraz w zdecydowanej większości krajów europejskich (np. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Rumunii) w omawianym przypadku
sprawca ponosi odpowiedzialność za całą szkodę. Ewentualnie szczególna predyspozycja ma wpływ na wysokość odszkodowania. Jedynie
w prawie portugalskim (na zasadach ogólnych) oraz w doktrynie węgierskiej wyklucza się odpowiedzialność.
Gdy chodzi o szczegóły, w wielu porządkach prawnych2 dopuszczenie pełnej kompensacji opiera się na aprobacie dla tradycyjnego stanowiska prawa angielskiego, potwierdzonego w 1962 r. przez Lorda Parkera w słynnej sprawie Smith v. Leech Brain & Co Ltd [1962]3, zgodnie
z którym „sprawca bierze ofiarę tak jak ją znajduje” („a tortfeasor takes
his victim as he finds him”). W prawie common law przy ocenie związku przyczynowego bierze się pod uwagę zarówno test conditio sine qua
2 Przede wszystkim w krajach common law, ale także w krajach nordyckich (gdzie wskazuje się, iż
„powoda znajduje się w stanie, w jakim on jest” - zob. orzecznictwo podane w Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), Komentarz do DCFR [w:] Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law.
Draft Common Frame of Reference (DCFR), Monachium 2009, s. 772), Holandii (zob. tamże., s. 772), Belgii
(zob. H. Cousy, A. Vanderspikken, Belgium [w:] Unification of Tort Law: Causation, J. Spier (ed.) Kluwer Law
International 2000, s. 28), Francji (zob. S. Galand-Carval, France [w:] Unification of Tort Law: Causation, J.
Spier (ed.) Kluwer Law International 2000, s. 58), Niemczech (zob. U. Magnus, Germany [w:] Unification of
Tort Law: Causation, J. Spier (ed.) Kluwer Law International 2000, s. 70), Austrii (zob. Ch. von Bar, E. Clive,
H. Schulte-Nolke Principles..., s. 771).
3 2 QB 405.
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non (nazywany tam zazwyczaj testem but-for) oraz tzw. bliskość zdarzenia i szkody (w prawie angielskim i południowoafrykańskim zwaną
zazwyczaj jako „remoteness”, zaś w prawie amerykańskim jako „proximity”). Przy ocenie bliskości uwzględnia się różne kryteria, przy czym
najbardziej znaczącym jest kryterium racjonalnej przewidywalności (reasonable foreseeability), które zostało ustanowione w sprawie The Wagon Mound (No 1)4. Pomimo, iż ze względu na szczególne właściwości
organizmu poszkodowanego rozmiar szkody nie był dla sprawcy możliwy do racjonalnego przewidzenia uznaje się, że w tej wyjątkowej sytuacji kryterium przewidywalności jest wyłączone i sprawca odpowiada
za całość szkody. Innymi słowy, w orzecznictwie uznano, że kryterium
przyjęte w sprawie Wagon Mound nie wyłącza zasady, że „sprawca bierze ofiarę tak jak ją znajduje”5. Jeśli bowiem sprawca mógł racjonalnie
przewidzieć u powoda niewielką szkodę (gdyby ten był osobą bez żadnych szczególnych predyspozycji), wówczas odpowiada za całość doznanej przez niego szkody pomimo, iż jej rozmiar wynika z nietypowej
podatności. Przykładowo, odpowiedzialność sprawców została uznana
w sprawie Robinson v Post Office [1974]6 w której stanie faktycznym
pozwani skaleczyli powoda w nogę, zaś opiekujący się nim lekarz podał zastrzyk przeciwtężcowy, który spowodował zapalenie mózgu. Tak
poważne skutki wynikły z alergii poszkodowanego na zaaplikowane
serum. W prawie angielskim ocena podobna do wyżej przedstawionej
dotyczy sytuacji, gdy szczególna właściwość ma charakter psychiczny,
np. postać poważnej nerwicy7.
Podobnie do prawa common law, także w prawie węgierskim dla powstania odpowiedzialności odszkodowawczej związek przyczynowy
pomiędzy zdarzeniem a szkodą musi być przewidywalny w normalnych
okolicznościach. Odmiennie jednak niż w prawie anglosaskim, nie istnieje
tam zasada „thin skull rule”, co sprawia, że podatność poszkodowanego
4 Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts and Dock& Engineering Co Ltd [1961] AC 388.
5 Zob. przywoływana wyżej sprawa Smith v. Leech Brain & Co Ltd; J. Muphy, Street on Torts, Oxford
2007, s.165.
6 2 All ER 737.
7 Zob. Love v Port of London Authority [1959] 2 Lloyd’s Rep 541; Malcolm v Broadhurst [1970] 3 All
ER 508; Brice v Brown [1984] 1 All ER 997.
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– jeśli nie była okolicznością znaną sprawcy – prowadzi do uchylenia
jego odpowiedzialności. Zaznacza się jednak, że w sytuacji działania celowego sądy są bardziej przychylne do uznawania przewidywalności,
niż przy niedbalstwie8.
Z kolei w Holandii generalną zasadą jest odpowiedzialność sprawcy
w sytuacji zaistnienia szczególnej skłonności organizmu poszkodowanego mającej wpływ na rozmiar szkody. Przyjmuje się, że nie przerywa
to związku przyczynowego, a pozwany odpowiada za wszelkie skutki
wynikające z uszkodzenia ciała. Okoliczność, że część szkody wynikła
z istniejącej wcześniej predyspozycji organizmu poszkodowanego jest
bez znaczenia, poza przypadkami nadzwyczajnego biegu rzeczy. Wskazana podatność ma jednak wpływ na wysokość odszkodowania, prowadząc do jego obniżenia9.
We Francji uznaje się, że szczególna predyspozycja organizmu poszkodowanego (prédisposition de la victime) nie przerywa związku przyczynowego: jeśli bez zdarzenia, za które odpowiada sprawca, poszkodowany nie znalazłby się w stanie takim jak obecnie, wówczas uznaje się,
że zdarzenie to spowodowało szkodę. Predyspozycja może mieć jednak
wpływ na zakres odszkodowania. Jeśli poszkodowany cierpiał na dane
schorzenie już przed rozpatrywanym zdarzeniem, wówczas może domagać się odszkodowania jedynie za pogorszenie wcześniejszego stanu.
Odmienne rozstrzygnięcie (tj. odpowiedzialność za szkodę w postaci
utraty zdolności do pracy) zostało jednak przyjęte w sprawie, w której
poszkodowany mając tylko jedno zdrowe oko utracił je wskutek wypadku na polowaniu10. W odniesieniu do podatności psychicznej i samobójstwa, zgodnie z orzeczeniem Cour d’appel z Rouen z 13 marca 1986 r.11
przy wielości przyczyn, jeśli jedną z nich jest szczególna predyspozycja
organizmu poszkodowanego, wówczas wywiera ona wpływ na ocenę
wysokości odszkodowania. W stanie faktycznym sprawy mężczyzna

8 Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 770.
9 Ibidem, s. 772.
10 �������������������������������������������������������������������
Zob. Cass.ass.plen. 27 listopada 1970, Bull.ass.plen. 6/1970, s. 9.
11 GazPal 1987 Som. 136.
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cierpiący na depresję popełnił samobójstwo po śmierci żony w wypadku
samochodowym12.
W Belgii przy analizie omawianego problemu rozróżnia się trzy sytuacje: a) gdy zły stan poszkodowanego istniał przed zajściem rozpatrywanego zdarzenia. Wówczas sprawca odpowiada za część szkody związaną
z pogorszeniem się zdrowia powoda. Przeciwnie zatem do orzecznictwa
francuskiego, w doktrynie belgijskiej przykładowo podnosi się, że jeśli osoba posiadająca jedną rękę traci w wypadku drugą, wówczas nie
może ubiegać się o 100% odszkodowania w związku z niezdolnością
do pracy13; b) gdy przed zdarzeniem szkodzącym istniała jedynie szczególna predyspozycja organizmu poszkodowanego, nie mająca wpływu
na stan jego zdrowia. Sprawca odpowiada wówczas za całość szkody.
Wskazuje się bowiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza rozszerza
się wtedy zarówno na szkodę przewidywalną, jak i na tę rzeczywiście
poniesioną14. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy szczególna predyspozycja
doprowadziłaby tak czy inaczej do tej samej szkody, jaka powstała na
skutek bezprawnego działania sprawcy. W tej sytuacji następuje redukcja
odszkodowania15; c) gdy szczególna predyspozycja organizmu poszkodowanego rozwijała się już przed zdarzeniem szkodzącym. Przy ocenie
szkody powinno się uwzględnić istniejącą już wówczas przewidywaną
krótszą długość życia poszkodowanego. Zasada, że sprawca ponosi odpowiedzialność przy szczególnej podatności na szkodę jest natomiast
często pomijana, gdy podatność ma charakter psychiczny16.
W prawie austriackim, niemieckim, szwajcarskim, włoskim, greckim i portugalskim omawiany problem rozpatrywany jest na gruncie
teorii adekwatnej przyczynowości. Spośród wymienionych porządków
prawnych za uznaniem powyższych skutków za adekwatne najwyraźniej zdaje się opowiadać orzecznictwo austriackiego Sądu Najwyższego
12 Analiza prawa francuskiego za Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., 769.
13 Ibidem, s. 769-770. Zaznacza się jednak, że w świetle orzeczenia z CFI Turnhout z 8 listopada
1994, Turn. Rechtsl. 1994-95, 40 nie jest jasne, czy powyższe stanowisko doktryny odpowiada stanowisku
judykatury.
14 Ibidem, s. 769 i przywołana tam literatura i orzecznictwo.
15 �������
Ibidem.
16 Analiza dotycząca prawa belgijskiego za: H. Cousy, A. Vanderspikken, op.cit., s. 28.
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- uznaje się w nim, że w sytuacji zaistnienia szczególnej predyspozycji
organizmu poszkodowanego istnieje adekwatny związek przyczynowy
pomiędzy zachowaniem sprawcy a szkodą. Na sprawcy ciąży ryzyko, że
okoliczność, za którą ponosi odpowiedzialność wywoła skutek prowadzący do szkody o różnych rozmiarach, w zależności od stanu fizycznego
osoby dotkniętej naruszeniem. Nawet jeśli rozmiar uszczerbku wynika
ze szczególnych predyspozycji organizmu poszkodowanego, w sensie
prawnym szkoda jest przypisana całkowicie zachowaniu pozwanego17.
Sprawca odpowiada za całość szkody, jeśli predyspozycja sama z siebie
nie spowodowałaby upośledzenia18. Jeżeli więc w procesie zostanie udowodnione, że taka sama szkoda powstałaby samoistnie, wówczas odpowiedzialność ograniczona jest do szkody związanej z przyspieszeniem
pojawienia się skutku19.
W Niemczech omawiany problem stanowi jeden z przypadków, gdy
test conditio sine qua non i analiza adekwatności wspierana jest trzecim
elementem, tj. tzw. polityką prawa. Uzasadnienie dla odpowiedzialności
sprawcy w omawianej sytuacji opiera się na chęci zapewnienia maksymalnej ochrony ludzkiemu zdrowiu i życiu20. Wskazuje się tu także
na czynnik uczestniczenia społeczeństwa w kompensacji szkód u osób
z określoną ułomnością. A zatem w omawianych sprawach orzecznictwo niemieckie co do zasady przyjmuje istnienie związku przyczynowego: sprawca ponosi ryzyko spowodowania szkody u osoby nietypowo
słabej. Uznaje się bowiem, że osoba działająca bezprawnie wobec poszkodowanego z predyspozycją chorobową nie powinna być traktowana
tak, jakby wyrządziła szkodę osobie zdrowej. Wyjątek stanowią skrajne
przypadki nieprawdopodobnych i nieoczekiwanych konsekwencji, np.
gdy ktoś doznaje zawału widząc, jak jego pies zostaje ugryziony przez
innego psa. W takich przypadkach zaznacza się, że nawet osoby wyjątkowo słabe (podatne) powinny ponosić ciężar tzw. normalnego ryzyka
17 ����������������������������������������������������
Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 771 i cytowane tam orzecznictwo.
18 ����������������
Zob. H. Kozioł, Austria [w:] Unification of Tort Law: Causation, J. Spier (ed.) Kluwer Law International 2000, s. 17 i cytowane tam orzecznictwo.
19 Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 771 i cytowane tam orzecznictwo.
20 ������������������������������������
Zob. B. S. Markesinis, H. Unberath, The German Law of Torts. A Comparative Treatise, 4th ed., Oxford
and Portland, Oregon 2002, s. 111.
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życiowego. Rozróżnienie będzie zasadzać się tu na ocenie, na której ze
stron (na sprawcy czy na poszkodowanym) ciążyć będzie owo ryzyko
dnia codziennego21. Dla przykładu, w sprawie OLG Karlsruhe z 25stycznia 1966 r. uznano, że w sytuacji gdy sprawca nadepnął poszkodowanemu na nogę, która ze względu na jego problemy z krążeniem musiała zostać wskutek tego amputowana, nie jest adekwatnym skutkiem zdarzenia
szkodzącego (jest skutkiem nadzwyczajnym). Podobnie w sprawie BGH
z 6 czerwca 1989 r.,22 w której osoba poszkodowana doznała zawału
podczas kłótni o to, kto był odpowiedzialny za wypadek drogowy. Z kolei jeśli szczególna predyspozycja organizmu wynikła z wcześniejszego
wypadku, a następnie dana osoba doznaje uszczerbku w kolejnym wypadku, wówczas odpowiedzialny za pierwszy wypadek odpowiada także
za dalszą szkodę poniesioną w późniejszym wypadku pod warunkiem, że
poprzedni wypadek albo spowodował powstanie szczególnej podatności
poszkodowanego, albo przynajmniej zwiększył jego wrażliwość23. Rodzajem specjalnej predyspozycji organizmu poszkodowanego jest także
jego podatność psychiczna. Co do zasady jest ona traktowana tak samo
jak podatność fizyczna. Istnieją jednak sprawy dotyczące określonego
rodzaju nerwic, w których sądy niemieckie odmawiają kompensacji.
Można znaleźć w nich nawiązanie do tzw. polityki prawa, która stanowi,
że odmowa kompensacji ma wspomóc „powrót” poszkodowanego do
życia w społeczeństwie24.
Z kolei w prawie szwajcarskim - podobnie jak w prawie niemieckim
- Sąd Federalny co do zasady uznaje, że sprawca, który wyrządził bezprawnie szkodę osobie ze słabym zdrowiem, nie może być traktowany
tak, jakby wyrządził szkodę osobie zdrowej. Szczególna predyspozycja
organizmu poszkodowanego może być jednak uznana za przyczynę konkurencyjną (causa concurens) i jako okoliczność obciążająca poszkodowanego (jego przyczynienie się) może prowadzić na podstawie art. 44 §
1 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań do odpowiedniego zmniejszenia
21 Zob. U. Magnus, op.cit., s. 66-67 i cytowane tam orzecznictwo.
22 NJW 1989, 2616.
23 ����������������������������������������������������
Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 771 i cytowane tam orzecznictwo.
24 ������������������������������������
Zob. B. S. Markesinis, H. Unberath, op.cit., s. 111-112.
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odszkodowania25. W doktrynie szwajcarskiej takie podejście uznawane
jest jednak za kontrowersyjne. Podkreśla się także, że wpływ szczególnej
właściwości organizmu poszkodowanego na odpowiedzialność sprawcy jest różna w prawie deliktów i w systemie ubezpieczeń społecznych.
Tendencja idzie w kierunku ograniczania wpływu w/w predyspozycji na
odpowiedzialność26.
W prawie włoskim dla zaistnienia odpowiedzialności poza powiązaniem typu conditio sine qua non wymagane jest także, aby stanowiło ono
pewną prawidłowość przyczynową (regolarità causale), tzn. aby skutek
w postaci szkody wynikał z normalnie oczekiwanego przebiegu wydarzeń27. Stanowi to wyraz przyjęcia w prawie włoskim teorii adekwatnej
przyczynowości28. Według przeważającego stanowiska orzecznictwa,
w przypadku szczególnych predyspozycji organizmu poszkodowanego
co do zasady powinna istnieć odpowiedzialność sprawcy – zły stan zdrowia poszkodowanego istniejący przed wypadkiem określany jest jako
nieistotny. Szczególna predyspozycja uznawana jest za nieadekwatną
przyczynę konkurencyjną (causa concurrens) i odszkodowanie nie jest
obniżane29.
Również w orzecznictwie greckim przyjmuje się – jako zasadę – że
szczególna predyspozycja organizmu poszkodowanego nie przerywa
związku przyczynowego30. Inne wnioski na gruncie teorii adekwatności
25 Artykuł ten stanowi: sąd może zmniejszyć lub nie przyznać odszkodowania jeśli poszkodowany zgodził się na jej doznanie lub gdy okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, przyczyniły się do powstania lub zwiększenia szkody lub w inny sposób pogorszyły sytuację osoby odpowiedzialnej. Na podstawie
tego artykułu szwajcarskiego kodeksu zobowiązań z 1911 r. doktryna i judykatura szwajcarska uznaje, że
podatność poszkodowanego stanowi causa concurrens, która daje możliwość modyfikowania wysokości odszkodowania. Zob. J. Winiarz, Ustalenie wysokości odszkodowania, Warszawa 1962, s. 148 i n, gdzie czytamy
„Uważa się również [w literaturze szwajcarskiej – przyp. KKL], iż w razie, jeżeli rozmiar szkody zwiększył
się na skutek wydarzenia, które w terminologii niemieckiej określa się terminem Zufall, inaczej mówiąc, kiedy
do całokształtu sprawy włącza się tzw. causa concurrens, okoliczność ta wywiera wpływ na orzeczenie co do
wysokości odszkodowania. Sąd powinien mieć na uwadze konstytucjonalne cechy poszkodowanego w razie
np. szkody wyrządzonej na osobie”.
26 ����������������
Zob. P. Widmer, Switzerland [w:] Unification of Tort Law: Causation, J. Spier (ed.) Kluwer Law International 2000 , s. 111-112, 115.
27 ����������������������������������������������������
Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 756-757.
28 ��������������������������
Zob. G. Iudica, P. Zatti, Language and Rules of Italian Private Law: An Introduction, A. P. Scarso (ed),
Wolters Kluwer Italia S.r.l. 2012, s. 80.
29 ����������������������������������������������������
Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 770 i cytowane tam orzecznictwo.
30 ���������������
Ibidem, s. 771.
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wysnuwa natomiast grecka doktryna, której zdaniem sprawca odpowiada w takiej sytuacji jedynie za część szkody, zaś pozostała część powinna być uznana za okoliczność nietypową31.
W prawie portugalskim omawiany przypadek należy rozpatrywać
odrębnie w odniesieniu do wypadków przy pracy oraz do pozostałych
przypadków (w tym spraw medycznych). W portugalskim kodeksie pracy art. 287 (1) i (2), dotyczący wypadków przy pracy, przyjmuje pełną
odpowiedzialność w sytuacji patologicznej predyspozycji organizmu
poszkodowanego pod warunkiem, że taka predyspozycja nie była ukryta. Przepis ten jest jednak traktowany w orzecznictwie jako odstępstwo
od zasad ogólnych. Na ich podstawie szkoda musi być adekwatnym następstwem zdarzenia szkodzącego. Za takie następstwa nie są natomiast
uznawane nadzwyczajnie ciężkie skutki niewielkiego urazu. Ponadto
niektórzy przedstawiciele portugalskiej doktryny twierdzą, że byłoby
prima facie niesprawiedliwe obciążanie samego sprawcy ryzykiem wyrządzenia szkody osobie z fizyczną lub psychiczną negatywną predyspozycją organizmu. Stąd też poszkodowany powinien ponosić częściowy ciężar takiej sytuacji, przy zastosowaniu art. 570 (1) portugalskiego
kodeksu cywilnego, który dotyczy przyczynienia się poszkodowanego.
W sprawach medycznych wystąpienie szczególnej predyspozycji organizmu poszkodowanego powoduje obniżenie odszkodowania. Klasycznie podawanym przykładem jest przywoływana już sytuacja, w której
ktoś traci jedyne sprawne oko32.
2. Zagadnienie wpływu szczególnej predyspozycji organizmu
poszkodowanego na odpowiedzialność za szkodę w prawie
polskim
W polskiej praktyce orzeczniczej wskazany problem pojawia się
stosunkowo rzadko. Najczęściej sprawy dotyczą wypadków przy pracy, gdy niedbalstwo pracodawcy (np. nieprzestrzeganie przez niego
31 ��������������������
Zob. K.D. Kerameus, Greece [w:] Unification of Tort Law: Causation, J. Spier (ed.) Kluwer Law
International 2000, s. 76.
32 Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 772 i cytowana tam literatura
i orzecznictwo.
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przepisów bhp) doprowadziło do wypadku skutkującego utratą lub
zmniejszeniem zdolności do pracy w rozmiarach większych, niżby
to miało miejsce u osoby nieposiadającej szczególnej predyspozycji
chorobowej. Należy jednak przyjąć, że tezy orzecznictwa dotyczącego tego rodzaju sytuacji mogą znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do szkód medycznych spowodowanych niedbalstwem personelu
medycznego.
Tak samo jak w innych porządkach prawnych, w prawie polskim
omawiany problem rozpatrywany jest na gruncie związku przyczynowego. Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania
ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub
zaniechania z którego szkoda wynikła. W konsekwencji, przy rozważaniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy szczególnych skłonnościach organizmu poszkodowanego należy ustalić, czy
zaistniały nietypowy skutek można zakwalifikować jako „normalne
następstwo” działania lub zaniechania sprawcy. Jeśli odpowiedź jest
pozytywna (tak, następstwo to było „normalne”), wówczas pozwany
poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą (oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek odpowiedzialności). Jeśli natomiast odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna (nie, następstwo
to nie było „normalne”), wówczas sprawca jest z odpowiedzialności
zwolniony. W rozpatrywanym zagadnieniu problem polega na tym, że
u osoby ze szczególną predyspozycją organizmu skutek w postaci jej
śmierci lub rozstroju zdrowia jest następstwem rzadkim (nietypowym)
wobec rozpatrywanej przyczyny. Czy takie następstwo może być więc
uznane za „normalne”? W polskim orzecznictwie i doktrynie odpowiedź na to pytanie nie jest jednolita. Według jednego z poglądów
doktryny33 i orzecznictwa34 jako normalne następstwa rozumie się ta33 Zob. T. Dybowski [w:] System Prawa Cywilnego, tom III, cz.1, Prawo zobowiązań - część ogólna, Z.
Radwański (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 259; A. Śmieja, Związek przyczynowy
i zasady współżycia społecznego w świetle art. 419 k.c., AUWr 1152/1990, Prawo CLXXXVI, s. 334.
34 Zob. m.in. wyrok SN z 19.06.2008 r., V CSK 18/08, LEX nr 424431: „Następstwo przyczynowoskutkowe ma charakter normalny w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. wówczas, gdy w danym układzie stosunków
i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności, szkoda jest zwykle
następstwem określonego zdarzenia [podkr. KKL]; wyrok SN z 10.04.2008, IV CSK 5/08, Lex nr 371827:
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kie, które z reguły, przeważnie, zazwyczaj w danych okolicznościach
występują35, a zatem są to następstwa typowe (charakterystyczne) dla
danego zdarzenia szkodzącego. W konsekwencji, przy wystąpieniu
szczególnej właściwości organizmu poszkodowanego skutki chorobowe lub śmiertelne „chociaż konieczne, nie mogą być oceniane jako adekwatne w stosunku do rozpatrywanego zdarzenia”36, a zatem nie można w takiej sytuacji obciążyć sprawcy odpowiedzialnością. Również
w wyroku SN z 22 czerwca 1972 r.37 uznano, że ustrojowa predyspozycja poszkodowanego do nienormalnej reakcji na bodźce zewnętrzne
stanowi szczególny zbieg okoliczności, za który zobowiązany do odszkodowania nie ponosi odpowiedzialności. Wprawdzie stan faktyczny odnosił się do reakcji psychicznej poszkodowanego (o czym dalej),
jednakże przytoczona teza miała charakter ogólny.
Pogląd przeciwny do wyżej przytoczonego zakłada z kolei, że nawet
rzadki skutek określonego zdarzenia może być uznany za adekwatny
(normalny), jeśli prawdopodobieństwo jego wystąpienia zwiększa się
za każdym razem, gdy wystąpi dana przyczyna. Skutek ten nie musi
jednak występować zawsze po pojawieniu się badanej przyczyny. Innymi słowy, nie musi być on konieczny. Zdaniem zwolenników tego
poglądu utożsamianie następstw normalnych z typowymi nadmier-

”Za normalne następstwo danego zdarzenia uważa się taki skutek, który zazwyczaj, w zwykłym porządku
rzeczy jest konsekwencją tego zdarzenia [podkr. KKL]”; wyrok SN z 20 maja 2004 r., IV CK 395/03, LEX nr
182102: „Istota regulacji art. 361 § 1 k.c. pozwala na przyjęcie odpowiedzialności sprawcy szkody na podstawie art. 415 k.c. tylko za typowe, a więc normalne skutki jego zawinionych zachowań, a nie za wszelkie możliwe ich następstwa, które w ciągu zdarzeń dają się nawet połączyć w jeden łańcuch przyczynowo-skutkowy. Za
adekwatne, typowe następstwo określonego zachowania można więc uznać występowanie tylko takiego skutku, który daje się przewidzieć w zwykłym porządku rzeczy, a więc takiego, który - przy uwzględnieniu zasad
doświadczenia życiowego - jest charakterystyczny dla danej przyczyny, jako normalny rezultat określonego
zachowania, w tym także zawinionego deliktu [podkr. KKL]”; wyrok SN z 8 grudnia 2005 r., III CK 298/05,
LEX nr 172174: „Ustawodawca wprowadzając w art. 361 § 1 k.c. dla potrzeb odpowiedzialności cywilnej
ograniczenie odpowiedzialności tylko za normalne (typowe, występujące zazwyczaj) następstwa działania
lub zaniechania, z których szkoda wynikła, nie wprowadza pojęcia związku przyczynowego w rozumieniu
prawnym, odmiennego od istniejącego w rzeczywistości. [podkr. KKL]”.
35 Zob. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej
w świetle orzecznictwa sądowego [w:] A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 191.
36 T. Dybowski, op.cit., s. 259.
37 I PR 186/72, OSP 3/1974, poz. 52 z glosą krytyczną M. Byrskiej.
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nie i niesłusznie ogranicza zakres kompensacji przez dłużnika38. Jako
przykład podaje się szczepienia ochronne. Podwyższenie prawdopodobieństwa zgonu przy ich zastosowaniu wynosi 0,002% w porównaniu
z ich brakiem. W razie śmierci pacjenta należy jednak uznać, że skutek
ten jest normalnym, chociaż rzadkim, następstwem szczepienia39. Podobnie sytuacja przedstawia się przy podatności poszkodowanego na
doznanie szkody. Jeśli zdarzenie (np. zabieg operacyjny lub podjęcie
przez lekarza innych czynności wobec pacjenta) każdorazowo powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia skutku w rozmiarach
charakterystycznych dla osób z predyspozycją chorobową, to takie
następstwa należy uznać za normalne (adekwatne). Argumentacja ta
powiązana jest ściśle z teorią zaczerpniętą z prawa niemieckiego, która
stanowi, że przy ustalaniu normalności powiązania kauzalnego należy
przeprowadzać zabieg generalizacji40. Polega on na tym, że najpierw
należy wyobrazić sobie rozpatrywaną przyczynę w sposób uogólniony
(zgeneralizowany) i „osadzić” ją w sytuacji pod istotnymi względami podobnymi do sytuacji badanej. Następnie należy stwierdzić, jakie
skutki (również określone generalnie) się z nią łączą. W ten sposób powstaje model, z którym należy porównać sytuację badaną i stwierdzić,
czy wystąpienie przyczyny każdorazowo zwiększa prawdopodobieństwo powstania rozpatrywanego skutku. Przy odpowiedzi pozytywnej
należy uznać, że powiązanie ma charakter normalny (adekwatny)41.
Istotnym elementem zabiegu generalizacji jest właściwe wyznaczenie
jej ram, tzn. stopnia uogólnienia przyczyny. Nie może być ona ani idąca
zbyt daleko (tj. jako przyczyna rodzajowa, „w ogóle”), ani zbyt szczegółowa (tj. odtwarzająca wszystkie szczegóły rozpatrywanej sytuacji).
W kontekście omawianego zagadnienia w szczególności interesuje nas
zastrzeżenie pierwsze: generalizacja nie może iść zbyt daleko, a zatem
musi uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku, takie jak np.
38 Zob. M. Kaliński, O normalności powiązań kauzalnych, PS 11-12/2007, s. 25 i n.
39 Zob. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011, s. 381.
40 Zob. A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie
cywilnym, Warszawa 1975, s. 131 i n.; M. Kaliński, Szkoda…, s. 373 i n.; Tenże, O normalności…, s. 26 i n.
41 Zob. A. Koch, Związek przyczynowy… , s. 132 – 142.
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szczególną predyspozycję organizmu poszkodowanego do doznania
szkody. Zatem ocenę zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia
skutku powinno się oceniać przy jej uwzględnieniu.
Ogólnie rzecz ujmując, w polskiej doktrynie za możliwością uznania takiego powiązania za normalne wypowiedzieli się m.in. A. Szpunar42 i M. Kaliński43, a także M. Sośniak, który wyraźnie stwierdził,
że „lekarz, który zawinił, nie może powoływać się (…) na specjalne
predyspozycje chorego w tym punkcie, w którym doszło do uszkodzenia zdrowia czy utraty życia”44. Ponadto w doktrynie słusznie zwraca
się uwagę, że nieuwzględnienie szczególnej podatności organizmu poszkodowanego prowadziłby do obiektywizacji szkody, która jest obca
polskiemu prawu odszkodowawczemu. Nie można bowiem w takiej
sytuacji ustalać rozmiarów szkody tak, jakby działanie sprawcze skierowane było wobec osoby zdrowej, nie posiadającej predyspozycji
chorobowej45. Inną kwestią jest natomiast to, że rozmiar obowiązku
odszkodowawczego może być wówczas inny. W razie śmierci osoby
z w/w predyspozycją podmioty określone w art. 446 § 2 k.c. będą mogły ubiegać się o rentę, która obliczona zostanie stosownie do czasu
prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego, tj. m.in. do
prawdopodobnej długości życia zmarłego. Jeśli zmarły był już osobą
konającą, wówczas czas ten będzie odpowiednio krótszy w porównaniu do zakładanego czasu życia osoby zdrowej46.
Omawiany w tym miejscu pogląd doktryny spotkał się z szeroką
aprobatą polskiej judykatury: jej zdaniem osoba odpowiedzialna za
szkodę odpowiada za przyspieszenie rozwoju schorzeń samoistnych,
które według przeważającego prawdopodobieństwa nie nastąpiłyby bez
zdarzenia je wyzwalającego47. Za charakterystyczny w tym względzie
42 A. Szpunar, glosa do wyroku SN z 2 marca 1966 r., II PR 18/66, NP 10/1966, s. 1299.
43 Zob. M. Kaliński, O normalności…, s. 26-27.
44 M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego z dowód prima facie w procesach lekarskich, Księga
Pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa – Wrocław 1967, s. 330.
45 Zob. M. Kaliński, Szkoda.., s. 401 i cytowana tam literatura.
46 Ibidem.
47 Zob. orz. SN z 13 sierpnia 1963 r, I PR 342/63, OSNCP 1964, poz. 83; orz. SN z 12 grudnia 1961 r,
I CR 974/60, OSNCP 1963, poz. 20; orz. SN z 21 czerwca 1960 r, I Cr 592/59, OSN 3/1962, poz. 84; orz. SN
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można uznać wyrok SN z 17 kwietnia 1967 r.48, w którym stwierdzono
istnienie normalnego związku przyczynowego pomiędzy stłuczeniem
ręki a utratą zdolności do pracy. Utrata zdolności do pracy wynikała
z tego, że kobieta, która doznała stłuczenia, cierpiała na ukrytą wadę
układu naczyniowego ze skazą krwotoczną. SN w uzasadnieniu swojego stanowiska stwierdził, że „normalnym następstwem upadku powódki było wyzwolenie ukrytej u niej wady układu naczyniowego ze
skazą krwotoczną. Żadne inne okoliczności zewnętrzne nie włączyły
się do tego łańcucha przyczyn i skutków. Do chwili wypadku powódka, pomimo ukrytej wady organizmu, była w pełni zdolna do pracy.
Wypadek doprowadził w konsekwencji do uznania jej za inwalidkę”.
Szczególny przypadek predyspozycji wynikających z organizmu
poszkodowanego stanowi jego podatność psychiczna, np. w postaci
nietypowych objawów lęku, czy nietypowej reakcji na stres. Sytuacje
takie należy oceniać tak samo, jak przy oddziaływaniach fizycznych
opisanych powyżej, bowiem zagadnienie związku przyczynowego nie
jest ograniczone jedynie do reakcji między zdarzeniami w świecie fizycznym, lecz także do relacji zachodzących w sferze psychiki. Można
zatem z punktu widzenia związku przyczynowego rozważać oddziaływanie bezprawnego zachowania lekarza lub uchybień organizacyjnych
szpitala na postępowanie (reakcję psychiczną) innej osoby49. Wśród
nietypowych reakcji psychicznych należy wyróżnić przypadek, gdy
osoba, na którą oddziaływała rozpatrywana przyczyna, dokonała lub
próbowała dokonać samobójstwa lub samookaleczenia50. Sytuacja
taka rodzi szereg wątpliwości w doktrynie. Niektórzy ze zwolenników
uznawania za normalne powiązania kauzalnego przy szczególnej podatności organizmu poszkodowanego ten rodzaj sytuacji określają jako
wyjątek nie spełniający kryterium adekwatności związku przyczynoz 13 sierpnia 1963 r, I PR 342/63, OSNCP 4/1964, poz. 83; orz. SN z 17 kwietnia 1967 r, II PR 162/67, NP
4/1968, s. 664; orz. SN z 13 stycznia 1997 r., I PKN 2/97, OSNAPiUS18/1997, poz. 336; orz. SN z 16 grudnia
2004 r., II UK 83/04, OSNP 14/2005, poz. 215; orz. SN z 5 maja 2011, II PK 280/10, OSP 5/2012, poz. 52.
48 II PR 162/67 Lex nr 13930.
49 Zob. K. Krupa-Lipińska, Związek przyczynowy w procesach lekarskich, PiM 3-4/2012, s. 82; M. Kaliński, Szkoda…, s. 402.
50 Zob. M. Kaliński, Szkoda…, s. 403.
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wego51. Dla jasności dalszych rozważań w tym miejscu warto odnieść
się do przykładu tragicznej sprawy zakończonej wyrokiem SN z 21
czerwca 1976 r.52 U piętnastoletniej dziewczyny podczas badań kontrolnych krwi błędnie wykryto chorobę weneryczną. W toku badania lekarz dermatolog wypytywała ją, z kim miała stosunek cielesny i „gdzie
ma to dziecko?”. Dziewczyna stawała się coraz bardziej przygnębiona,
popadła w depresję oraz żaliła się na lekarkę. Po pewnym czasie popełniła samobójstwo, a w pozostawionym liście wyraźnie nawiązała do
swego stanu psychicznego wywołanego postępowaniem lekarza. SN
rozpatrując sprawę stwierdził, że „wywołanie przez lekarza u osoby
małoletniej na skutek postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, dotyczącymi osobowości człowieka, jego godności
i pozycji w społeczeństwie, stanu zagrożenia jej osobowości wiadomością o chorobie może być uważane za pozostające w normalnym
związku przyczynowym z targnięciem się na swoje życie, jeśli nie ma
przekonywających podstaw do łączenia samobójstwa z nienormalnością psychiczną ofiary”.
Stanowisko SN w niniejszej sprawie zostało w doktrynie ocenione różnie. Jak wspomniano, M. Kaliński traktuje przypadek chorobliwego stanu psychicznego, który prowadzi do samobójstwa lub samookaleczenia, co do zasady jako okoliczność przerywającą istnienie
normalnego związku przyczynowego (samobójstwo, jeśli było powiązane przyczynowo ze zdarzeniem szkodzącym, należy traktować
jako novam causa interveniens po stronie poszkodowanego, natomiast
jeśli nie było ono powiązane taką zależnością – jako causa concurrens). Jednakże w przypadku ekstremalnych zachowań sprawcy prowadzących do samobójstwa poszkodowanego (w tym np. takich jak
w podanej wyżej sprawie nastolatki) powiązanie przyczynowe można uznać za adekwatne53. Również A. Koch, odnosząc się do stanu
faktycznego przedstawionej sprawy i dokonując zabiegu generalizacji, dochodzi do wniosku, że „informowanie osoby małoletniej przez
51 Ibidem.
52 IV CR 193/76, OSP 6/1977, poz. 106 z glosą A. Kocha.
53 Zob. M. Kaliński, Szkoda…, s. 403.
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lekarza o nieistniejącej chorobie wenerycznej i wmawianie jej czynów
uznawanych za kompromitujące (…) każdorazowo zwiększają prawdopodobieństwo załamania psychicznego u małoletniego, który jest
obiektem takiego oddziaływania”, oraz że „jest oczywiste, że w przypadkach silnych stresów, z których rozładowaniem osoba małoletnia
nie może sobie poradzić, zwiększone zostaje prawdopodobieństwo
reakcji samobójczej” i dlatego opisany skutek miał charakter normalny. Jednocześnie Autor odwołuje się do ogólnego fragmentu uzasadnienia w/w wyroku SN, który mówi o tym, że powiązanie kauzalne
nie byłoby adekwatne, gdyby można je było połączyć z nienormalnością psychiczną ofiary. A. Koch zgadza się z tą tezą tylko częściowo,
mianowicie jeśli bodziec, który spowodował reakcję samobójczą, nie
zwiększa prawdopodobieństwa skutku ze względu na uwarunkowania wynikające ze skłonności samej ofiary (np. samobójstwo wskutek
nienormalnego braku tolerancji na frustrację). Inaczej należy jednak
ocenić sytuacje, gdy nadmierna wrażliwość (w tym skłonności samobójcze) były lub przy zachowaniu należytej staranności powinny były
być znane lekarzowi. Wówczas lekarz powinien ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za samobójstwo, co A. Koch określa jako
„wyjątek od zasady odpowiedzialności jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania” i uzasadnia konstrukcją odpowiedzialności za winę (uwzględniającą element przewidywalności) sprawcy54.
W podobnym kierunku zmierzają wypowiedzi M. Nesterowicza, który
łączy omawiane orzeczenie z tezą, że w niektórych przypadkach przy
ocenie normalności powiązań kauzalnych powinno się uwzględniać
kryterium przewidywalności. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że
przewidywalność jest elementem subiektywnym, nie ocenianym przy
związku przyczynowym (który stanowi kategorię obiektywną), lecz
przy winie. Jak zauważa jednak M. Nesterowicz, zupełne odrzucenie
tego kryterium może nie być właściwe i prowadzić niekiedy do rozstrzygnięć sprzecznych z poczuciem słuszności. Sytuacja taka będzie
miała miejsce wówczas, gdy szkoda nastąpiła przypadkowo, lecz nie
54 A. Koch, glosa cyt. w przyp. 52.
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powstałaby, gdyby sprawca nie działał w sposób zawiniony, kiedy mógł
i powinien był przewidzieć taki skutek. Odwołując się do omawianego
w tym miejscu orzeczenia Autor (aprobując co do zasady jego rozstrzygnięcie) zauważa, że przyjętą przez SN normalność powiązania
kauzalnego można przyjąć tylko wówczas, gdy weźmie się pod uwagę kryterium przewidywalności, ponieważ „lekarka, z uwagi na rodzaj
choroby, wiek pacjentki, jej wrażliwość, powinna była przewidywać,
że tak się to może skończyć”55.
Podsumowując tę część rozważań należy stwierdzić, że istota oceny
adekwatności powiązania kauzalnego przy szczególnej podatności organizmu poszkodowanego (zarówno fizycznej jak i psychicznej), sprowadza się do możliwości uznania skutków rzadkich (nietypowych) za
normalne. Przychylam się do stanowiska, że jeśli określona przyczyna
każdorazowo zwiększa prawdopodobieństwo powstania określonego skutku, wówczas stanowi on następstwo normalne, nie musi więc
występować za każdym razem (może być rzadki, nietypowy, niekonieczny). W konsekwencji w znacznej części spraw, w których pojawia
się predyspozycja organizmu poszkodowanego, test adekwatnej przyczynowości powinien zostać spełniony. Oczywiście wyjątkowo mogą
zdarzyć się stany tak nadzwyczajne, że ocena adekwatności powiązania kauzalnego będzie negatywna. W szczególności dotyczyć to może
(lecz nie musi) sytuacji, gdy poszkodowany popełnił samobójstwo.
Powyższe uwagi warto jest wesprzeć podniesionym już wcześniej
argumentem, że nie można traktować sprawcy szkody na osobie ze
szczególną predyspozycją organizmu tak, jakby wyrządził szkodę osobie zdrowej (bez predyspozycji). Stanowisko takie tożsame jest więc
ze stwierdzeniem, że „sprawca bierze ofiarę tak, jak ją znajduje” i wiąże się z tym, że w omawianej sytuacji (tj. gdy szkoda w określonych
rozmiarach nie powstałaby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie szkodzące)
ryzyko istnienia predyspozycji w organizmie poszkodowanego obciąża sprawcę szkody.

55 M. Nesterowicz, op.cit., s. 192.
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3. Podatność poszkodowanego jako tzw. causa superveniens lub
causa concurrens.
Jeśli w procesie udowodnione zostanie, że rozpatrywana szkoda i tak
by powstała, ponieważ samoistnie uaktywniłby się czynnik chorobotwórczy związany ze szczególną predyspozycją organizmu poszkodowanego, wówczas pojawia się pytanie o możliwość zastosowania przy
omawianym problemie konstrukcji tzw. causa superveniens, czyli przyczyny hipotetycznej56. Ogólnie rzecz ujmując odnosi się ona do pytania,
czy sprawca zdarzenia szkodzącego może być zwolniony z odpowiedzialności (w całości lub w części), jeśli wykaże, że wskutek innego,
późniejszego zdarzenia (przyczyny hipotetycznej) szkoda i tak z pewnością by wystąpiła. Przyczyna hipotetyczna nie zaistniała zatem realnie, ponieważ została uprzedzona przez przyczynę sprawczą.
W odniesieniu do przedstawionego zagadnienia w polskiej doktrynie
można znaleźć różne stanowiska. J. Jastrzębski, przyjmując za doktryną
niemiecką typologię causa superveniens, wyróżnia podatność poszkodowanego jako jedną z jej kategorii57. Stanowisko to zostało podzielone
w wyroku SN z 9 września 2011 r.58 Natomiast zdaniem M. Kalińskiego, powoływanie się na przyczynę hipotetyczną przy szczególnej predyspozycji organizmu poszkodowanego nie jest trafne, „nie chodzi tu
bowiem (…) o zdarzenie czy stan rzeczy, które rzeczywiście nie oddziałują na poszkodowanego, lecz jedynie hipotetycznie oddziaływałyby,
gdyby nie doszło do zdarzenia szkodzącego”59. Drugie z przytoczonych
stanowisk jest o tyle słuszne, że przy predyspozycji organizmu poszkodowanego mamy do czynienia z sytuacją, w której zdarzenie sprawcze
wyzwala (uaktywnia) chorobę związaną z predyspozycją. A zatem okoliczność, którą można byłoby uznać za przyczynę hipotetyczną, nie zostaje „powstrzymana” przed pojawieniem się, lecz właśnie uaktywniona
przez zdarzenie sprawcze i faktycznie oddziałuje na poszkodowanego.
56 Zwanej także przyczynowością wyprzedzającą, przyczyną rezerwową, zapasową, hipotetyczną przyczynowością alternatywną.
57 Zob. J. Jastrzębski, O wyprzedzającej przyczynowości, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2003, s. 623.
58 III PK 4/11, LEX nr 1119709.
59 M. Kaliński, Szkoda…, s. 402.
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Moim zdaniem można jednak spojrzeć na rozpatrywane zagadnienie
z punktu widzenia przyczynowości hipotetycznej, jeśli za taką uzna
się samoistne wyzwolenie się czynnika chorobotwórczego wynikające
z predyspozycji. Chodzi mianowicie o sytuację, w której udowodnione zostanie, że gdyby zdarzenie sprawcze nie pojawiło się, to szkoda
i tak by powstała ze względu na samoistne uaktywnienie się choroby
związanej z predyspozycją. Innymi słowy, samoistne wyzwolenie się
choroby zostało uprzedzone przez działanie rozpatrywanego zdarzenia.
Powód doznał szkody wcześniej, niżby to miało miejsce bez zaistnienia
w/w zdarzenia. Stanowisko to jest zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi
w innych omówionych wcześniej porządkach prawnych. Taka kwalifikacja może również wynikać z podziału przyczyn hipotetycznych na
zewnętrzne i wewnętrzne, do których właśnie zalicza się predyspozycję
organizmu poszkodowanego60.
W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nawet jeśli w analizowanym przypadku uzna się zastosowanie konstrukcji causa superveniens,
to i tak możliwość powołania się na nią jako na okoliczność zwalniającą
sprawcę z odpowiedzialności (lub ograniczającą jej zakres) jest w polskiej doktrynie prawniczej kwestią sporną. Można bowiem wyróżnić
w tej kwestii aż cztery stanowiska.
Po pierwsze, stanowisko tradycyjne reprezentowane przez większość
doktryny61 i wsparte orzecznictwem62 stanowi, że w takiej sytuacji pozwany nie może powołać się na przyczynę rezerwową, bowiem należy
uwzględniać jedynie związek przyczynowy, który faktycznie zaistniał,
a nie taki, który był jedynie możliwy (hipotetyczny)63. Dopuszcza się
jednak wyjątek dotyczący stanu, który istniał jeszcze przed wyrządze60 ������������������������������������
Zob. B. S. Markesinis, H. Unberath, op.cit., s. 111.
61 Zob. M. Nesterowicz, op.cit., s. 200; A. Szpunar, , Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na
mieniu i osobie, Bydgoszcz 1999, s. 37-38; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wyrządzenie szkody przez kilka
osób, Warszawa 1978, s. 79; A. Ohanowicz, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna,
Warszawa-Poznań 1965, s. 92-93; K. Zagrobelny, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), 3 wyd.
Warszawa 2008, s. 563.
62 Zob. orz. SN z 16 lutego 1965 r., I PR 330/64, OSN 11/1965, poz. 194; orz. SN z 24 października
1973 r., III PZP 26/73, OSPiKA 12/1974, poz. 253; orz. SN z 28 lutego 1974, II PR 61/74, OSPiKA 9/1974,
poz. 95.
63 Zob. A. Ohanowicz, op.cit., s. 92-93.

Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

61

Katarzyna Krupa-Lipińska

niem szkody, podając przykład zniszczenia domu przeznaczonego do
rozbiórki64 i stwierdzając, że okoliczność taka powinna zostać uwzględniona przy określaniu szkody.
Drugie stanowisko uzależnia możliwość powołania się na causa superveniens od rodzaju szkody lub charakteru zdarzenia ją wywołującego65. Stwierdza się w nim, że powołanie się na przyczynę hipotetyczną
nie jest możliwe w odniesieniu do szkód bezpośrednich (rzeczywistych), tj. szkód powstałych na skutek uszczerbku w dobru bezpośrednio naruszonym66, ponieważ „ocena raz powstałej szkody nie powinna
w takich sytuacjach ulegać zmianie”67. Dopuszcza się natomiast możliwość powołania się na przyczynę rezerwową przy zaniechaniu, szkodzie pośredniej, utraconych korzyściach i zwiększonych wydatkach.
Z zakresu szkód, w odniesieniu do których można uwzględnić przyczynę rezerwową, wyłącza się jednak szkody na osobie, gdy tą przyczyną
jest nieszczęśliwe zdarzenie losowe, przy jednoczesnej aprobacie dla
przywołanych w pierwszym stanowisku rozstrzygnięć SN dotyczących
renty68.
Trzecie stanowisko nakazuje co do zasady uwzględniać przyczynę rezerwową69. Rozważania umiejscowione są tu na gruncie ustalania rozmiarów szkody w ramach teorii dyferencyjnej, a nie związku
przyczynowego. W celu powołania się na przyczynę rezerwową musi
ona jednak zostać udowodniona - w świetle zdrowego rozsądku i zasad doświadczenia życiowego - w sposób niewątpliwy70. Na pytanie
o czasowe granice dopuszczalności uwzględnienia causa superveniens
stwierdza się, że jest nią chwila zapłacenia odszkodowania, zamknię64 Zob. A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 38.
65 Zob. T. Wiśniewski, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, G. Bieniek
(red.), tom 1, Wyd. 7, Warszawa 2006, s. 70-71; T. Dybowski, op.cit., s. 262; J. Napierała, Glosa do wyroku
z dnia 9 sierpnia 1983 r., IV CR 273/83, Nowe Prawo 2/1985, s. 125; W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan,
E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydanie jedenaste, Warszawa 2009, s. 226.
66 Zob. J. Jastrzębski, op.cit., s. 616.
67 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, op.cit., s. 226.
68 Zob. T. Dybowski, op.cit., s. 262; T. Wiśniewski, op.cit., s. 71.
69 Zob. J. Jastrzębski, op.cit., s. 631 i n.; M. Kaliński, [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6, Warszawa 2009, s. 139-140, chociaż Autor ten – jak zaznaczono
– uważa kwalifikację omawianego zagadnienia jako causa superveniens za niewłaściwą.
70 Zob. J. Jastrzębski, op.cit., s. 634-635.
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cia ostatniej rozprawy lub zawarcia ugody, z wyjątkiem sytuacji gdy
sąd lub strony ugody wyraźnie zastrzegą odpowiedzialność dłużnika za
następstwa mogące ujawnić się w przyszłości71. Zaznacza się jednak,
że od powyższego stanowiska mogą zachodzić wyjątki uzasadnione
funkcją i sensem odpowiedzialności i które wynikają z jej natury lub
zasad słuszności. Wówczas uwzględnienie przyczyny rezerwowej jest
wyłączone.
Czwarte stanowisko72, pomimo zbieżności z zaprezentowanym wyżej trzecim poglądem, wymaga wyróżnienia z tego względu, że wskazując na dopuszczalność uwzględnienia causa superveniens kładzie
nacisk na każdorazową analizę okoliczności konkretnego przypadku.
Aby doprowadzić do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
przyczyna rezerwowa musi być udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Niepewność co do jej zaistnienia i wyrządzenia szkody powinna
powodować jej nieuwzględnienie, bowiem rozwiązania takie byłyby
trudne do teoretycznego zaakceptowania oraz mogłyby prowadzić do
nieprawidłowych rozwiązań orzeczniczych73. Pogląd ten został przyjęty
w wyroku SN z 9 września 2011 r.74 W orzeczeniu tym SN nie wykluczył, że choroba samoistna mogłaby być uznana za prawnie relewantną
causa superveniens powodującą wyłączenie lub ograniczenie obowiązku kompensacji przez pozwanego. W sprawie tej nie udowodniono jednak ponad wszelką wątpliwość, że rozwój schorzeń samoistnych doprowadziłby do tej samej szkody (tj. całkowitej niezdolności do pracy),
która została spowodowana incydentem przeciążeniowym zawinionym
przez pozwanego75.
71 Ibidem, s. 638-639.
72 Zob. Z. Banaszczyk, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1 – 44911, K. Pietrzykowski (red.)
Tom I, wyd. 5, Warszawa 2008, s. 987-988.
73 Zob. Z. Banaszczyk, op.cit., s. 987-988.
74 III PK 4/11, LEX nr 1119709.
75 W stanie faktycznym sprawy powódka pracowała w warunkach sprzecznych z wymogami bhp (praca przeciążeniowa). W trakcie jej wykonywania uległa wypadkowi, w konsekwencji którego jej ręka stała
się niesprawna (choroba niesamoistna) i skutkowała 5% długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Po ustaniu
zatrudnienia stan zdrowia powódki uległ pogorszeniu i pojawiły się dalsze dolegliwości związane z narządem ruchu, co skutkowało uznaniem jej za całkowicie niezdolną do pracy. Pozwany pracodawca twierdził, że
między warunkami pracy a stanem zdrowia powódki brak jest związku przyczynowego, ponieważ powódka
dotknięta była chorobą samoistną, wobec czego i bez naruszeń przepisów bhp w sklepie doznałaby ograniczeń

Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

63

Katarzyna Krupa-Lipińska

Inne spojrzenie na rozpatrywany problem uznaje szczególną predyspozycję organizmu poszkodowanego za causa concurrens, czyli za przyczynę konkurencyjną względem działania lub zaniechania sprawcy76. Pogląd
ten został w polskiej doktrynie poddany krytyce: podniesiono, że przyczyna konkurencyjna ma charakter zewnętrzny względem analizowanego łańcucha przyczynowego. Szczególna podatność organizmu poszkodowanego jest natomiast czynnikiem oddziałującym bez jego udziału77.
Omawiana predyspozycja nie może być także uznawana za przyczynienie
się poszkodowanego (art. 362 k.c.). Przyczynienie się jest bowiem zachowaniem poszkodowanego (działaniem lub zaniechaniem), a nie czynnikiem wewnętrznym na który poszkodowany nie ma wpływu (czynnikiem
niezależnym). Inaczej jednak trzeba będzie ocenić sytuację, gdy to sam
poszkodowany spowodował stan osłabienia (predyspozycję) organizmu,
np. wskutek alkoholizmu lub narkomanii. Wówczas można byłoby uznać,
że przyczynił się on do powstania lub zwiększenia szkody.
4. Europejskie projekty unifikacyjne prawa czynów niedozwolonych
Na zakończenie warto wspomnieć, jakie modelowe rozwiązanie omawianego w niniejszym artykule problemu proponują dwa wiodące europejskie projekty unifikacyjne prawa czynów niedozwolonych: Draft
Common Frame of Reference (DCFR) i Principles of European Tort Law
(PETL).
W DCFR art. VI. – 4:101 (2) stanowi wprost, że w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała lub śmierci, nie bierze się pod uwagę predyspozycji
poszkodowanego do poniesienia szkody danego rodzaju lub rozmiaru78.
w zarobkowaniu z powodu tego schorzenia. SN przyjmując, że dopuszczalność uwzględnienia przyczyny rezerwowej, jaka mogłaby mieć wpływ na hipotetyczny stan majątku poszkodowanego, powinna zależeć od
okoliczności konkretnego przypadku podkreślił, że przyczyna rezerwowa powinna być udowodniona ponad
wszelką wątpliwość. W omawianej sprawie natomiast bez incydentu przeciążeniowego bóle albo w ogóle nie
musiałyby wystąpić albo wystąpiłyby później. Zdaniem sądu „nie zostało udowodnione, że rozwój schorzeń
samoistnych powódki doprowadziłby do stanu całkowitej niezdolności do pracy nawet wtedy, gdyby nie pracowała u strony pozwanej w warunkach niezgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy”.
76 Zob. kwalifikację podatności poszkodowanego w prawie włoskim i szwajcarskim (pkt 1).
77 Zob. M. Kaliński, Szkoda…, s. 402.
78 Zob. polskie tłumaczenie DCFR, K. Michałowska, Principles, Definitions and Model Ru������������
les of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds),
Monachium 2009, s. 154.
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Wynika stąd, że DCFR hołduje zasadzie, “sprawca bierze ofiarę tak, jak ją
znajduje”, co – zdaniem jego Autorów – co do zasady odnosi się zarówno
do kondycji (predyspozycji) fizycznej jak i psychicznej poszkodowanego.
W zależności jednak od stanu faktycznego konkretnej sprawy nie jest wykluczone, że istniejący wcześniej uszczerbek może być uznany za mający
wpływ na redukcję odszkodowania. Przykładowo, jeśli poszkodowanym
jest osoba mająca krótką przewidywalną długość życia (np. ze względu na
chorobę nowotworową), to w razie śmierci tej osoby kompensacja dla pozostającego na jej utrzymaniu jest ograniczona do czasu, w którym osoba
ta prawdopodobnie żyłaby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie szkodzące79.
Oryginalne rozwiązanie przyjęto natomiast w art. 3:201 PETL stanowiącym o zakresie odpowiedzialności (tj. drugim etapie badania związku
przyczynowego). Podano w nim kilka przykładowych czynników wpływających na przypisanie szkody i zakres obowiązku odszkodowawczego,
w tym m.in. explicite wskazano na charakter i wartość chronionego dobra
(art. 3:201 (b)). W art. 2:102 przyjęto natomiast swoistą gradację wartości
chronionych prawem, od której uzależniono zakres ich ochrony. Zgodnie
z pkt 2 niniejszego artykułu najszersza ochrona przysługuje m.in. takim
dobrom jak życie, integralność fizyczna i psychiczna. Im większa wartość przypisana jest do danego dobra, w tym szerszym zakresie odpowiada
podmiot, który je naruszył. Na tej podstawie przyjmuje się istnienie odpowiedzialności sprawcy za doznanie szkody przez osobę z predyspozycją
chorobową80.
Jak widać, przedstawione projekty spójne są z generalną tendencją do
uznawania odpowiedzialności sprawcy przy zaistnieniu szczególnej predyspozycji organizmu poszkodowanego. Chociaż sytuacje te są w praktyce rzadkie, to jednak jasne określenie ich konsekwencji wydaje się celowe,
ze względu na możliwość różnej argumentacji prawnej.
***
Podsumowując uważam, że de lege lata na gruncie prawa polskiego
zagadnienie szczególnych predyspozycji organizmu poszkodowanego do
79 ����������������������������������������������������
Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds), op.cit., s. 750, 754.
80 �������������������������������������������������������������������
Zob. European Group on Tort Law, Komentarz do art. 3:201 PETL [w:] Principles of European Tort
Law. Text and Commentary, Wiedeń 2005, s. 62.
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doznania szkody powinno być oceniane w dwojaki sposób, w zależności
od tego, czy predyspozycja samodzielnie uaktywniłaby czynnik chorobowy (samodzielnie spowodowałaby szkodę), czy też nie.
Jeśli zdarzenie szkodzące w połączeniu z predyspozycją poszkodowanego spowodowało skutek, który nie powstałby, gdyby do tego zdarzenia
nie doszło, wówczas należy ocenić adekwatność powiązania kauzalnego
mając na względzie, że nawet zdarzenia rzadkie (nietypowe) mogą być
uznane za normalne. Większość tego typu spraw powinna zatem przechodzić ów test pozytywnie. Oczywiście do pomyślenia są także sytuacje
wyjątkowe, w których nawet tak rozumiana adekwatność nie zostanie
spełniona.
Jeśli natomiast pozwany będzie w stanie udowodnić, że szkoda i tak
powstałby wskutek samoistnego rozwoju szczególnych predyspozycji organizmu poszkodowanego, wówczas poza wyżej opisaną oceną adekwatności powiązania kauzalnego pomiędzy realnie zaistniałym zdarzeniem
a skutkiem szkodzącym, należałoby także rozważyć wpływ przyczyny
hipotetycznej (tj. samoistnego rozwoju choroby) na zakres odpowiedzialności sprawcy. Jak wskazano, polska doktryna i orzecznictwo różnią się
w ocenie znaczenia causa superveniens. Przychylam się do trzeciego z zaprezentowanych wyżej stanowisk, w związku z czym uważam, że przyczyna hipotetyczna powinna mieć – co do zasady – prawną relewancję
w ramach ustalania rozmiaru szkody na podstawie metody dyferencyjnej.
Jeżeli zatem stwierdzone zostanie, że pomiędzy realnie zaistniałym zdarzeniem a skutkiem szkodzącym istnieje adekwatny związek przyczynowy,
to przy ustalaniu rozmiarów szkody powinno się uwzględnić przyczynę
hipotetyczną (samoistny rozwój choroby) i odpowiedzialność pozwanego
powinna zostać ograniczona do szkody związanej z przyspieszeniem pojawienia się szkodliwego skutku (np. przyspieszeniem rozwoju choroby).
De lege ferenda można natomiast postulować przyjęcie - za wzorem
przywołanych wyżej modelowych propozycji europejskich – jasnej formuły, która jednoznacznie przesądziłaby kwestię odpowiedzialności sprawcy
przy zaistnieniu szczególnej predyspozycji organizmu poszkodowanego.
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Status prawny opiekuna faktycznego
w prawie medycznym

Instytucja opiekuna faktycznego w polskim prawie medycznym istnieje od 64 lat, ale nie była poddawana całościowej analizie, a przez
komentatorów jest referowana tylko zdawkowo (niekiedy przez proste
zacytowanie przepisów ustawy) i rzadko spotyka się z krytyką1.
Najprościej zarysować zagadnienie wychodząc od kwestii historycznych. Pojęcie opiekuna faktycznego pojawiło się w polskim porządku
prawnym w ustawie o zawodzie lekarza z 1950 r. Jej art. 17 ust. 1
stanowił, że dokonanie zabiegu operacyjnego wymaga zgody chorego,
jeżeli zaś chodzi o małoletnich i osoby dotknięte chorobą psychiczną
lub niedorozwojem psychicznym – zgody ustawowego przedstawiciela bądź faktycznego opiekuna2.
Dawna ustawa lekarska z góry zakładała więc zupełną faktyczną
niekompetencję osób chorych psychicznie (także tych nieubezwłasnowolnionych), jeśli tylko korzystały z czyjejś pomocy w sprawach
życiowych, niezależnie ani od tego, jakie konkretnie im postawiono
1 Jedynym wyjątkiem od powierzchownego traktowania tej instytucji są rozważania B. Janiszewskiej
(Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013, s. 546-564).
2 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza, Dz.U. nr 50 z 1950 r., poz. 458. Artykuł 17
milczał o czynnościach leczniczych wykonywanych sposobami niechirurgicznymi, przyjmowano jednak, że
one również mogą być podjęte wyłącznie na podstawie zgody. Przepisy wcześniejsze znały wyłącznie zgodę
„chorego lub jego prawnego zastępcy“ (art. 12 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej, Dz.U. nr 81 z 1932 r., poz. 712).
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rozpoznanie, ani czy choroba psychiczna w danym momencie choćby najlżej rzutowała na ich percepcję lub zdolność do oceny sytuacji.
Tym samym człowiek z postawioną wcześniej diagnozą psychiatryczną, nawet dorosły i w dziedzinie prawa cywilnego nieograniczony
w działaniach3, był w kwestiach interwencji medycznych na sobie
przeprowadzanych pozbawiony władzy decyzyjnej, gdyż tę bezwarunkowo ustawa cedowała na przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego. Ponieważ zaś chorzy psychicznie zwykle nie mają przedstawiciela ustawowego (gdyż w ogromnej większości nie są ubezwłasnowolnieni), w teorii to właśnie opiekun faktyczny powinien był
podejmować decyzje w sprawach objętych art. 17 ust. 1 dawnej uzl.
W jakim zakresie taka norma była realnie stosowana, trudno dziś powiedzieć; odpowiedź wymagałaby gruntownych studiów, a rzecz ma
znaczenie już tylko historyczne.
Pojęcie opiekuna faktycznego występowało także w obowiązującej
do niedawna ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, choć miało tam
znaczenie marginalne4.
Wymienione akty prawne nie wyjaśniały nazwy „opiekun faktyczny“; należało więc ją odczytywać dosłownie. Definicja legalna pojawiła się po raz pierwszy w 1996 r., w art. 31 ust. 8 ustawy o zawodzie lekarza; zgodnie z nią opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez
obowiązku ustawowego, stałą pieczę nad pacjentem, który ze względu
na wiek, stan zdrowia albo swój stan psychiczny pieczy takiej wymaga
(formuła częściowo wzorowana na art. 427 zd. 2 kc).. Następnie definicja ta została in extenso przeniesiona do ustawy o prawach pacjen3 Pod rządami prawa osobowego z 1945 r., identycznie jak według obecnego k.c., choroba psychiczna
lub niedorozwój umysłowy nie skutkowały automatycznie utratą zdolności do działań prawnych, a podstawy
ubezwłasnowolnienia były ujęte podobnie, jak dziś (art. 5 i 6 dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r., Prawo osobowe, Dz.U. nr 40 z 1945 r. poz. 223). Reliktem założenia, że chorzy psychicznie są a limine niekompetentni,
pozostaje, niestety, art. 12 § 1 krio (obecnie przepis ten można zresztą podejrzewać o niekonstytucyjność)
4 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91 z 1991 r., poz. 408. Zobowiązywała ona szpital, by zawiadomił opiekuna faktycznego o śmierci chorego lub o takim pogorszeniu się
jego stanu zdrowia, które powoduje zagrożenie życia (art. 20 ust. 2 uzoz). Nadto wspominała o opiekunie faktycznym jako jednej z osób odbierających ze szpitala pacjenta małoletniego lub niezdolnego do samodzielnej
egzystencji (art. 23 ust. 1 uzoz). Przepis ten widział rolę opiekuna faktycznego czysto technicznie i do niczego
go nie zobowiązywał ani nie uprawniał.
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ta (z zastąpieniem „pieczy“ przez „opiekę“, co ma znaczenie czysto
stylistyczne)5; art. 31 ust. 8 uzlld obecnie do niej odsyła.
Podobnego odesłania nie ma natomiast w ustawie psychiatrycznej6,
co uważam za znaczące: w tym wypadku pojęcie opiekuna faktycznego powinno być rozumiane zgodnie z normą językową, tzn. chodzi
o każdego, kto sprawuje pieczę nad inną osobą, bez warunków ograniczających przewidzianych w art. 3 ust. 1 pkt 1 uppRPP..
Przytoczoną definicję opiekuna faktycznego da się rozłożyć na przesłanki szczegółowe:
(1) Sprawowanie opieki nad inną osobą. Słownikowo opieka
oznacza „dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb“; ustawa
nie wprowadza ograniczenia, by była to opieka wszechstronna i całościowa ani by odnosiła się do potrzeb zdrowotnych.
Choć przepis mówi dosłownie o „sprawowaniu opieki nad pacjentem“, nie znaczy to, że podopieczny ma spełniać definicję pacjenta
w okresie sprawowania opieki. Może pozostawać nawet długotrwale
pod opieką w ogóle nie będąc leczonym, a staje się pacjentem dopiero wtedy, gdy jest zmuszony skorzystać ze „świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub
osobę wykonującą zawód medyczny“ (art. 3 ust. 1 pkt 4 uppRPP).
Dopiero w tym momencie zaktualizują się uprawnienia opiekuna
faktycznego.
(2) Osoba owa ma wymagać opieki „z powodu wieku, stanu zdrowia lub stanu psychicznego“. Potrzeba opieki nie musi więc (jakkolwiek może) wynikać z choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, czy innych stanów ograniczających władze decyzyjne lub
możliwość porozumiewania się z innymi osobami. Nie ma tu też warunku, by podopieczny był całkowicie bezradny życiowo ani od owej
5 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. nr 52 z 2009 r.,
poz. 417, ze zm., art. 3 ust. 1 pkt 1.
6 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, tekst jedn. Dz.U. nr 231 z 2011 r., poz. 1375. Posługuje się
ona równolegle wyrażeniami „opiekun faktyczny“ i „osoba sprawująca opiekę faktyczną“, trudno jednak dopatrzyć się między nimi różnicy znaczeniowej. W pierwotnym tekście występowała tylko „osoba sprawująca
opiekę faktyczną“; „opiekun faktyczny“ pojawił się w art. 10a i 10b, dodanych nowelą z 2005 r. (Dz.U. nr 141
z 2005 r., poz. 1183).
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opieki bezwzględnie zależny (np. sparaliżowany); wystarczy, że jej
z wymienionych wyżej powodów potrzebuje.
(3) Sprawowana opieka ma być „stała“. Przesłankę tę, mimo jej
dwuznaczności, należy odczytywać w duchu podmiotowym: spełnia
ją ten, czyim zamiarem jest pomoc systematyczna, nie doraźna; co nie
oznacza, by opieka koniecznie musiała być sprawowana od dawna7.
(4) Opieka ma być wykonywana „bez obowiązku ustawowego“.
Warunek ten wyklucza z kręgu opiekunów faktycznych osoby sprawujące pieczę w granicach obowiązków wynikających z prawa rodzinnego8; pozostają w nim tylko altruistyczni „dobrzy Samarytanie“
oraz osoby działające w wykonaniu zobowiązań umownych. Jeśli więc
obłożnie chorego przed południem pielęgnuje żona, po południu kochanka, a nocami wynajęta pielęgniarka, to tylko dwie ostatnie spełniają pojęcie opiekuna faktycznego. Zwrócono w doktrynie uwagę, że
rozwiązanie takie jest zagadkowe; nie sposób bowiem zgadnąć, jaka
ratio za nim przemawia9. Być może twórcy projektu ustawy lekarskiej
(gdzie definicja ta pojawiła się po raz pierwszy) błędnie sądzili, że kto
sprawuje pieczę nad drugą osobą w wykonaniu obowiązku ustawowego, jest jej przedstawicielem ustawowym.
(5) Podsumowując, opiekunem faktycznym będzie nie tylko ten, kto
wykonuje czynności paramedyczne, w rodzaju podawania leków lub
pielęgnacyjne przy osobie z postępującym otępieniem lub nieprzytomnej po wylewie krwi do mózgu. W pojęciu tym zmieści się także ten,
7 Inaczej rozumie ten warunek Teresa Dukiet-Nagórska, zdaniem której opieka stała to taka, która jest
sprawowana „przez cały czas występowania okoliczności ją usprawiedliwiającej“ (taką okolicznością jest
wiek, stan zdrowia oraz stan psychiczny) (...) w sposób nie okazjonalny, lecz stały“, inaczej więc mówiąc
nieprzerwanie, lecz niekoniecznie długotrwale. W szczególności opiekunem faktycznym może być np. „nauczyciel przywożący ze szkoły ucznia z urazem (...), to samo trzeba powiedzieć o kolonijnym wychowawcy“,
lecz już nie świadek wypadku drogowego, który przewozi ofiarę własnym samochodem do szpitala. T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, PiM nr 6-7/2000 r., s.78-84. Trudno
jednak powiedzieć, w jaki sposób kryterium „stałości“ opieki ma być inaczej odniesione do nauczyciela, niż
do świadka wypadku.
8 Zgodnie z kodeksem rodzinnym małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy (art. 23 kro) oraz
by przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27); rodzice i dzieci są obowiązani (niezależnie od
kwestii władzy rodzicielskiej) do wzajemnego wspierania się (art. 87).
9 Zwróciła na to uwagę Anna Dudzińska, Wymagana informacja udzielana pacjentowi, PiP nr 8/2008 r.,
zwł. s. 90. Autorka postuluje rozciągnięcie definicji opiekuna faktycznego na relacje między małżonkami oraz
między rodzicami a ich pełnoletnimi dziećmi.
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kto regularnie przynosi zakupy, przyrządza posiłki i zamiata podłogi
sąsiadce, pełnosprawnej intelektualnie lecz pozostającej w domu po
urazie nogi, z powodu zmian zwyrodnieniowych w stawach kolanowych lub innego ograniczenia funkcji motorycznych, względnie np.
z powodu fobii społecznej i lęków. Jeśli pewnego dnia, z jakichkolwiek powodów, owa sąsiadka utraci możliwość samodecydowania,
opiekun automatycznie nabędzie m.in. uprawnienie, by udzielić zgody
na jej zbadanie przez lekarza.
Sytuacja prawna opiekuna faktycznego przedstawia się
następująco.
(1) W pierwszej kolejności wymienić należy uprawnienie do wyrażania zgody na badanie podopiecznego, jeśli ten jest małoletni lub
aktualnie niezdolny do świadomego wyrażenia zgody (art, 17 ust. 2 zd.
2 upprpp, art. 32 ust. 3 uzlld). Podopiecznemu może wówczas służyć
sprzeciw, prowadzący do rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy (art.
17 ust. 3 uppRPP, art. 32 ust. 6 uzlld). Gdy pacjent taki nie ma opiekuna faktycznego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe, badanie
wolno podjąć za zezwoleniem sądu opiekuńczego, chyba, że z ustawy
wynika co innego (art. 32 ust. 8 uzlld). Zagadnieniem tym zajmę się
szczegółowo w dalszej części artykułu.
(2) Gdy pacjent niekompetentny (taki, który „ze względu na stan
zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody“) wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a z jego opiekunem faktycznym porozumieć się nie
można, wolno jest wykonać badanie bez zgody tego ostatniego (czynności nagłe zwykłe; art. 33 ust. 1 uzlld). Ilekroć zatem pacjent niekompetentny ma opiekuna faktycznego, trzeba w takich okolicznościach
podjąć próbę skontaktowania się z nim i uzyskania zgody na zasadach
ogólnych. Co zaskakujące, gdyby to się nie powiodło i podopieczny
został zbadany bez zgody, ustawa nie nakazuje, by o tym powiadomić
opiekuna faktycznego.
(3) Podzielam pogląd B. Janiszewskiej, że z generalnego założenia systemowego o rozeznanym charakterze zgody (a mimo braku
wyraźnej podstawy prawnej) wynika, że w zakresie, w jakim opiekun
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faktyczny uprawniony jest do wyrażania zgody, służy mu też prawo do
informacji potrzebnych do wypracowania stanowiska w tej kwestii10.
(4) W przypadkach czynności nagłych ryzykownych (art. 34 ust. 7
uzlld) oraz tzw. rozszerzenia pola operacyjnego (art. 35 ust. 1 uzlld)
opiekun faktyczny nie ma żadnych praw decyzyjnych. Ustawa zobowiązuje jednak lekarza, by ex post poinformował opiekuna faktycznego o zabiegach leczniczych, jakie podjęto w takich warunkach (art. 34
ust. 8, art. 35 ust. 2 uzlld).
(5) Artykuł 34 ust. 8 uzlld zobowiązuje nadto lekarza, by powiadomił opiekuna faktycznego o licznych innych zdarzeniach i okolicznościach, wymienionych w przepisach poprzedzających: o wykonaniu
czynności ryzykownej na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego
(art. 34 ust. 3), o udzieleniu zgody przez pacjenta małoletniego, który
ukończył 16 lat (ust. 4), o zgłoszeniu sprzeciwu przez pacjenta określonego w art. 32 ust. 611 (ust. 5), o braku zgody przedstawiciela ustawowego na czynność ryzykowną, a niezbędną dla uchylenia „niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała
bądź ciężkiego rozstroju zdrowia“ (ust. 6).
(6) Zgodnie z art. 38 ust. 1 uzlld lekarz ma niemal swobodną możliwość uchylenia się od rozpoczęcia leczenia albo odstąpienia od leczenia (tzn. przerwania go), ograniczoną tylko treścią art. 30 tejże ustawy.
Gdy lekarz chce z niej skorzystać, opiekun faktyczny ma być „dostatecznie wcześnie“ poinformowany o takim zamiarze; wraz z tym ma
być wskazana „realna możliwość“ uzyskania tego samego świadczenia
u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym (art. 38 uzlld, art. 10
uppRPP).
(7) Opiekun faktyczny osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo składać
skargi dotyczące naruszenia praw hospitalizowanego, kontaktować się
z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz, generalnie, żądać pomocy w ochronie praw tej osoby (art. 10a ust. 2-4 uozp).
10 B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie..., s. 552.
11 „(...) małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub
upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem“.
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Równocześnie Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
obowiązany jest do współpracy z opiekunem faktycznym osoby hospitalizowanej (art. 10b pkt 3 uozp).
(8) W razie przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
w jednym z trybów nagłych (art. 23 lub 24 uozp), opiekun faktyczny
należy do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o sądową
kontrolę zasadności przyjęcia (art. 25 ust. 2 uozp)12.
(9) Może (obok innych osób) zainicjować przymusową hospitalizację psychiatryczną w trybie sądowym (art. 29 ust. 2 uozp)
(10) Może (obok innych osób) okresowo domagać się wypisania ze
szpitala psychiatrycznego osoby przymusowo tam przyjętej, a w razie
odmowy – wystąpić do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania (art.
36 ust. 2 i 3 uozp).
(11) Może (obok innych osób) występować do sądu opiekuńczego
o zmianę orzeczenia o przymusowym przyjęciu do domu pomocy społecznej (art. 41 uozp).
(12) W postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących przyjęcia
lub wypisania osoby chorej psychicznie ze szpitala psychiatrycznego,
opiekun faktyczny może uzyskać status uczestnika (art. 46 uozp).
(13) Obowiązujący od niedawna art. 12a uppRPP umocował opiekuna faktycznego do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych13, w systemie monitorowania działań niepożądanych, określonym w prawie farmaceutycznym.
Najistotniejsze w tym zbiorze wydają się kompetencje decyzyjne
opiekuna faktycznego., przyjrzyjmy się im więc bliżej. Ustawa lekarska i ustawa o prawach pacjenta zgodnie stanowią, że udzielenie człowiekowi świadczenia zdrowotnego może nastąpić w zasadzie tylko na
12 Biorąc pod uwagę, że sąd opiekuńczy zawsze, obligatoryjnie dokonuje takiej kontroli po wpłynięciu
zawiadomienia ze szpitala (art. 25 ust. 1 uozp), praktyczne znaczenie takiego wniosku sprowadza się do przyspieszenia postępowania.
13 Z art. 2 pkt 43a uPf wynika, że w istocie chodzi o zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego,
co jest i skądinąd oczywiste, gdyż ani pacjent, ani jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny, ani
nawet osoba wykonująca zawó medyczny nie może zazwyczaj stwierdzić, że określone zdarzenie nastąpiło
wskutek zastosowania leku.
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podstawie zgody (art. 17 ust. 1 uppRPP, art. 32 ust. 1 uzlld), przy czym
w przypadku małoletniego, ubezwłasnowolnionego całkowicie lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, w miejsce zgody własnej
wchodzi zgoda zastępcza lub równoległa przedstawiciela ustawowego
(art. 17 ust. 2 zd. 1 uppRPP, art. 32 ust. 2 uzlld14). Dalej każda z tych
ustaw przewiduje, że zgodę na świadczenie zdrowotne wyrazić może
również (ale tylko w niektórych wypadkach) także opiekun faktyczny.
Dosłownie interesujące nas przepisy brzmią:
Artykuł 17 ust. 2 uppRPP zd. 2: „W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to [sc. prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu, całkowicie ubezwłasnowolnionemu lub niezdolnemu do świadomego wyrażenia zgody], w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.“
Artykuł 32 ust. 3 uzlld: „Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia
badania osoby, o której mowa w ust. 2 [sc. małoletniej lub niezdolnej
do świadomego wyrażenia zgody], zgodę na przeprowadzenie badania
może wyrazić także opiekun faktyczny.“
(1) Zakres uprawnień opiekuna faktycznego wyznaczany jest przez
pojęcie badania, z obu powołanych ustaw wynika bowiem ponad wątpliwość, że opiekun faktyczny jest władny skutecznie zgodzić się na
„badanie“, ale na nic ponadto. Według T. Dukiet-Nagórskiej obejmuje to tylko „najbardziej podstawową postać czynności lekarza, polegającą na oględzinach ciała i badaniu fizykalnym“15. Jakkolwiek takie
rozumienie tego terminu zdaje się powszechne16, trzeba przyznać, że
jest to interpretacja mocno zwężająca, bo słownikowo badaniem (lekarskim) jest „zespół czynności mających na celu skontrolowanie stanu zdrowia pacjenta“. Zgodnie z regułą lege non distinguente wypadałoby więc przyjąć, że „badaniem“ w rozumieniu ustawy jest wszystko,
14 Ze względu na objętość artykułu nie ma miejsca na wyjaśnianie, czemu drugi z tych przepisów nie
wymienia ubezwłasnowolnionego całkowicie.
15 T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta... , s. 78.
16 Podobnie m.in. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2010 (wyd. 9), s. 145 („zwykłe badania“),
M. Malczewska [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa
2014, s. 606 (teza 9), R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 351; M. Boratyńska, P. Konieczniak [w:]
L. Kubicki [red.] Prawo medyczne, Wrocław 2003, s 51 („badanie fizykalne i zebranie wywiadu“).
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co normalnie w medycynie tym słowem się nazywa, tj. niemal każda
procedura o celu diagnostycznym, poczynając od wywiadu i badania
przedmiotowego ogólnego lub specjalistycznego, kończąc na badaniach dodatkowych (obrazowych, laboratoryjnych itd.), włączając w to
te inwazyjne i niekiedy dość ryzykowne, jak zdjęcia rentgenowskie
z podaniem środka cieniującego (kontrastu) albo badania gastroskopowe. Poza zakres tego pojęcia wykraczałyby najwyżej czynności w rodzaju diagnostycznego otwarcia jamy brzusznej („laparotomia zwiadowcza“), których zwyczaj językowy nie określa mianem badania.
Nie znaczy to, że opiekun faktyczny jest upoważniony do wyrażania
zgody na wszelkie badania, gdyż te, które przekraczają normalną miarę ryzyka, mogą być podjęte tylko na zasadach określonych w art. 34
uzlld, który nie uznaje żadnych praw decyzyjnych opiekuna faktycznego17. Do obrony jednak wydaje się pogląd, że jego zgoda może odnosić
się nie tylko do badania podstawowego, ale i tych badań dodatkowych,
których ryzykowność jest niska lub praktycznie żadna18.
Powtórzmy jednak: czy będziemy rozumieć pojęcie „badania“ szerzej, czy węziej, interesujące nas przepisy nie obejmują niczego poza
badaniami. Prawo nie daje opiekunowi faktycznemu kompetencji, by
zezwolił na jakąkolwiek czynność wykraczają poza diagnostykę, nawet na najbardziej niewinną i pozbawioną ryzyka terapię, profilaktykę,
protetykę lub rehabilitację19.
(2) Umocowując opiekuna faktycznego do wyrażenia zgody na badanie, ustawa tym samym umocowuje go do nieudzielenia takiej
zgody lub też wyrażenia otwartego sprzeciwu. Opiekun faktyczny
może więc skutecznie uniemożliwić podjęcie większości czynności
diagnostycznych. Ponieważ jednak bez takich czynności nie da się postawić choćby wstępnego rozpoznania, ba, w ogóle nie da się prawie
17 Zob. np. M. Safjan, Prawo i medycyna, Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny,
Warszawa 1998, s. 45.
18 Interpretacja przyjmowana dotychczas prowadzi do wniosku, że już np. badanie elektrokardiograficzne nie może się odbyć za zgodą opiekuna faktycznego, gdyż wykracza poza ramy badania podstawowego.
19 Tak samo M. Nesterowicz, Nowe ustawodawstwo medyczne (osiągnięcia i błędy), PiP nr 9/1997 r.,
s. 6-7; M. Malczewska, [w:] E. Zielińska [red.] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz,
Warszawa 2014, dalej jako „komentarz EZ“, s. 608 (teza 13)
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nic powiedzieć na temat aktualnego stanu pacjenta, tym samym nie da
się podjąć leczenia ani przyczynowego, ani objawowego, ani paliatywnego. W większości przypadków poprzez odmowę zgody na badanie
opiekun faktyczny zablokuje jakiekolwiek dalsze postępowanie
lecznicze. Wprawdzie sprzeciw opiekuna faktycznego może zostać
zniweczony przez przełamujące zezwolenie sądu opiekuńczego (art.
32 ust. 6 uzlld), wymaga to jednak inicjatywy osób trzecich, a nade
wszystko – czasu. Kompetencje opiekuna faktycznego nie mogą więc
być postrzegane jako błahe i marginesowe, mimo że ich zakres został
istotnie zawężony w porównaniu z ustawą z 1950 r.
(3) Ustawa lekarska stwierdza, że opiekun faktyczny jest umocowany do wyrażenia zgody, „jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia
badania“. Zgoda opiekuna pozostaje więc skuteczna tylko w granicach potrzeby, tj. gdy badanie jest uzasadnione aktualnym stanem
pacjenta; u którego wystąpiły jakieś objawy „jatrotropowe“20 (choć
niekoniecznie sugerujące rozpoznanie wiążące się z poważnym zagrożeniem zdrowia czy życia). Nie wystarcza tu sama wola opiekuna, który chciałby zorganizować monitorowanie stanu podopiecznego, diagnostykę czysto profilaktyczną (np. udział w testach przesiewowych),
choćby i z najszczerszej troski.
(4) Gdy chodzi o podopiecznych dorosłych i nieubezwłasnowolnionych, możliwość udzielenia zgody przez opiekuna faktycznego odnosi
się tylko do pacjenta, który w danym momencie jest niekompetentny faktycznie (jest ze względu na stan zdrowia lub wiek niezdolny
do wyrażenia zgody). Sama tylko relacja „faktyczno-opiekuńcza“ do
niczego jeszcze nie upoważnia.
W tym punkcie pojawia się pewna zagadka. Otóż z art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta wynika, że pacjent małoletni, który ukończył
16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub
upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia
20 Chodzi o objawy na tyle nieprzyjemne lub niepokojące, że w ogóle skłaniają pacjenta (lub osobę
działającą na jego rzecz) do kontaktu z lekarzem. Zob. H. R. Wulff , P. C. Gøtzsche, Racjonalna diagnoza
i leczenie, Łódź 2005, s. 30-31.
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zdrowotnego, „pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego“. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie
sądu opiekuńczego. Do podobnych wniosków prowadzi art. 32 ust. 6
ustawy lekarskiej, który T. Dukiet-Nagórska odczytuje w ten sposób,
iż każdy sprzeciw opiekuna faktycznego co do badania powinien
być rozpoznawany przez sąd opiekuńczy21. Stanowisko to wymaga
jednak pewnej istotnej korekty.
Obie ustawy odwołują się do tych samych przesłanek: zdolności
(niezdolności) do świadomego wyrażenia zgody (art. 17 ust. 2 uppRPP,
art. 32 ust. 2 uzlld) oraz dysponowania (niedysponowania) dostatecznym rozeznaniem (art. 17 ust. 3 uppRPP, art. 32 ust. 6 uzlld). Wymagałoby odpowiedzi, czy i jaka różnica zachodzi między zakresami tych
dwu wyrażeń: Prima facie wydaje się, że takiej różnicy w ogóle nie
ma, gdyż pomimo różnej stylistyki, oba odnoszą się do tej samej kompetencji faktycznej pacjenta. W takim jednak razie hipoteza art. 17 ust.
3 uppRPP stawałaby się logicznie pusta (!). Opiekun faktyczny jest bowiem umocowany, by decydować tylko za pacjenta niekompetentnego i w żadnej innej sytuacji. Gdy zaś pacjent jest w danym momencie zdolny decydować z rozeznaniem, to nie musi wyrażać sprzeciwu
wobec decyzji opiekuna faktycznego, gdyż ten ostatni w ogóle nie jest
uprawniony, by wyrazić zgodę za podopiecznego.
Taki wynik wykładni mógłby być uznany za niepoprawny formalnie, gdyż po pierwsze: nie powinno się interpretować terminów lub
wyrażeń różnych jako równoznacznych22, a po drugie: rozumowanie
to prowadzi do wniosku, że przepis art. 17 ust. 3 jest (w tym zakresie,
w jakim odnosi się do zgody opiekuna faktycznego) zbędny. Jeśli nawet przyjmiemy, że oba pojęcia różnią się znaczeniowo, nadal zasadne będzie pytanie, w jakich to przypadkach pacjent jest „niezdolny do
21 T. Dukiet-Nagórska, Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej, PiM.nr 19 /2005.r., s. 22.
22 Taką, abstrakcyjnie słuszną uwagę, czyni M. Malczewska (komentarz EZ, s. 606, teza 10). Natomiast
wywody autorki, że niezdolność do świadomego wyrażenia zgody jest pojęciem szerszym od niedysponowania dostatecznym rozeznaniem „ponieważ będzie obejmować również pacjentów nieprzytomnych“ są dla mnie
niezrozumiałe. B. Janiszewska również sądzi, że dysponowanie dostatecznym rozeznaniem może zaistnieć
mimo niezdolności do świadomego wyrażenia zgody; Zgoda na udzielenie..., s. 434 (przypis 97) oraz s. 597
(przypis 425), nie wskazując, na czym miałaby polegać różnica.
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świadomego wyrażenia zgody“, a mimo to pozostaje zdolny wyrazić
sprzeciw z „dostatecznym rozeznaniem“. Otóż stan faktyczny, spełniający te warunki, jest niewyobrażalny. Musiałby on polegać na tym,
że podejmując tę samą decyzję („czy chcę zostać zbadany przez lekarza?“) pacjent pojmuje ze swej sytuacji zbyt mało, by móc powiedzieć
„tak“, ale zarazem dostatecznie wiele, by móc powiedzieć „nie“. Jest to
niemożliwe ze względów pojęciowych: dostateczne rozeznanie w sytuacji musi obejmować zarówno to, co przemawia za, jak przeciw
rozważanej decyzji; w przeciwnym razie po prostu nie nazywa się
dostatecznym rozeznaniem23.
Z powyższych powodów uważam przepis art. 17 ust. 3 uppRPP za
technicznie wadliwie sformułowany, gdyż (w pewnej swej części) nie
odnosi się do żadnych możliwych stanów faktycznych. Funkcjonalnie
dobrze się to składa, bo tym samym nie powstaje zagrożenie, by osoba dorosła, nieubezwłasnowolniona, chora psychicznie lub upośledzona umysłowo, lecz zarazem kompetentna faktycznie, była zmuszona
wyrażać sprzeciw na badanie, którego domaga się opiekun faktyczny, sprzeciw zaś prowadziłby do rozstrzygania przez sąd opiekuńczy.
Ogromna większość chorych psychicznie normalnie funkcjonuje w życiu codziennym, ma władze poznawcze i decyzyjne mieszczące się
w społecznej normie, w szczególności nie spełnia kryteriów ani dla
ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym, ani dla ograniczenia autonomii w prawie medycznym24. Nie ma żadnego powodu, by ze zgodą
(brakiem zgody, sprzeciwem) takiego pacjenta miały interferować decyzje opiekuna faktycznego.
(5) Ten sam pacjent może mieć przedstawiciela ustawowego oraz
pozostawać pod opieką faktyczną innej osoby. Sformułowanie art. 32
ust. 3 uzlld (zgodę na przeprowadzenie badania „może wyrazić także
opiekun faktyczny“) literalnie należy rozumieć tak, że opiekun faktyczny dysponuje swoją kompetencją konkurencyjnie w stosunku do
23 Zob. T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta..., s. 68.
24 M. Safjan trafnie podkreśla, że zaburzenia psychiczne nie są równoznaczne z niezdolnością do wyrażania zgody oraz krytycznie ocenia rysującą się możliwość przełamania przez sąd opiekuńczy sprzeciwu
pacjenta dysponującego dostatecznym rozeznaniem. M. Safjan, Prawo i medycyna., s. 48-49.
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przedstawiciela ustawowego (!)25. Jednak wyraźna litera ustawy o prawach pacjenta przesądza, że opiekun faktyczny jest uprawniony do
działania wyłącznie „w przypadku braku przedstawiciela ustawowego“. Z pewnością obejmuje to sytuacje, gdy osoba niekompetentna
w ogóle nie ma przedstawiciela ustawowego (co dla pacjentów dorosłych jest typowe, ale i przy małoletnich może się sporadycznie zdarzać). Wyrażenia „brak przedstawiciela ustawowego“ nie sposób natomiast rozciągnąć na przypadki, gdy przedstawiciel ustawowy istnieje
lecz jest nieobecny, przebywa poza zasięgiem łączności, nieznane jest
jego miejsce pobytu, sam jest niezdolny do wyrażenia zgody, czy też
z innych powodów jego decyzji nie da się uzyskać w odpowiednim
czasie26. Gdy lekarz ma do czynienia z pacjentem małoletnim lub ubezwłasnowolnionym, którego przedstawiciel ustawowy jest nieuchwytny, nie ma zwracać się o decyzję do opiekuna faktycznego (np. nauczyciela, który eskortuje do szpitala ucznia kontuzjowanego na boisku27),
lecz działać wprost na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 33
ust. 1 uzlld.
(6) Podsumowując rozważania spod (4) i (5): kompetencje decyzyjne opiekuna faktycznego rozciągają się wyłącznie na przypadki małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, którzy nie mają przedstawiciela
ustawowego (co jest zawsze sytuacją przejściową) oraz nieubezwłasnowolnionych dorosłych, którzy znaleźli się w stanie faktycznej niezdolności do wyrażenia zgody.
Przepisy umocowujące opiekuna faktycznego do podejmowania decyzji za podopiecznego uważam za wadliwe. Nie chodzi
25 Zgodnie z tym przepisem opiekun faktyczny może wyrazić zgodę na badanie „osoby, o której mowa
w ust. 2“, co obejmuje każdego pacjenta małoletniego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody,
a nie tylko szczególną kategorię określoną in fine (pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia
zgody, a ponadto niemający przedstawiciela ustawowego albo będący w sytuacji, gdy z przedstawicielem
ustawowym nie można się skontaktować). Inaczej (tj. zgodnie z końcową częścią ust. 2) odczytuje to m.in. M.
Malczewska [w:] komentarz EZ, s. 606 (teza 9) i B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie..., s. 556-559.
26 Odmienny pogląd B. Janiszewskiej (tamże) jest kunsztownie uzasadniony, ale jawnie wykracza poza
semantykę art. 17 ust. 2 uppRPP.
27 Z zastrzeżeniem, że nie jest oczywiste, czy nauczyciel taki w ogóle spełnia pojęcie opiekuna
faktycznego.
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o niedoskonałości techniczne, lecz zarzut znacznie poważniejszy: zdają się one pozbawione przekonującej ratio legis. Z dotychczasowych
rozważań wynika, że kto osobę przykutą do łóżka systematycznie
myje, poprawia jej poduszkę, smaruje maścią odleżyny, czy choćby
tylko gotuje obiady i zamiata podłogi, automatycznie staje się władny
za nią decydować (acz tylko co do badania i tylko pod warunkiem, że
podopieczny popadnie w stan niezdolności do samodzielnego wyrażenia zgody). Nie wiadomo natomiast, dlaczego właściwie tak ma być, tj.
czemu sam fakt bycia czyimś „podopiecznym faktycznym“ ma zmieniać status chorego oraz nadawać innej osobie prawnie skuteczne
kompetencje decyzyjne.
Zgoda własna pacjenta ma mocną podstawę aksjologiczną w postaci
zasady szacunku dla autonomii, jednej z czterech zasad systemowych
współczesnej etyki medycznej.28 Zgody opiekuna w podobny sposób
uzasadnić się nie da: fakt sprawowania opieki (w tym nadobowiązkowej) może zasługiwać na pochwałę, ale nie stwarza żadnych moralnych uprawnień do decydowania za podopiecznego. O ile kompetencje
decyzyjne opiekuna faktycznego w ogóle da się uzasadnić, to tylko
względami utylitarnymi, tymczasem trudno dostrzec, by niosły one
z sobą jakieś praktyczne pożytki.
Zauważmy na wstępie, że gdyby kategoria opiekuna faktycznego
była nieznana ustawie, pacjent niekompetentny zostałby zbadany automatycznie, w granicach określonych przez art. 33 ust. 1 uzlld („badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez
jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy
lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić
zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym“). Na tych zasadach będzie zresztą wykonana czynność lecznicza (w tym i badanie) u osoby
niezdolnej do wyrażenia zgody, która nie ma opiekuna faktycznego.
Wprawdzie B. Janiszewska zwraca uwagę, że art. 33 ust. 1 uzlld ma
28 Zob. T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, wyd. 4, tłum. W. Jacórzyński, Warszawa 1996, s. 47
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zastosowanie tylko do sytuacji, gdy pacjent wymaga „niezwłocznej
pomocy lekarskiej“, podczas gdy art. 17 ust. 2 uppRPP takiego ograniczenia nie zawiera, różnica ta jednak nie ma znaczenia w kontekście
badania (a już zwłaszcza badania podstawowego). Ilekroć bowiem
zachodzi aktualna potrzeba badania, pacjent powinien zostać zbadany bez zbędnej zwłoki, co najwyżej - akceptowalna zwłoka może
być nieco dłuższa przy bólu brzucha, niż przy bólu zamostkowym.
Niemniej żaden przypadek nie może być a priori, bez badania, uznany za błahy, niegodny uwagi i możliwy do odłożenia na nieokreśloną
przyszłość29.
Co do sytuacji prawnej pacjentów niekompetentnych W. Chańska wskazuje, że są tu generalnie możliwe dwa rozwiązania. Można
uznać, że skoro tacy pacjenci nie mogą wyrazić zgody na leczenie,
w ich przypadku zgoda w ogóle nie jest potrzebna. Ma to istotną wadę,
gdyż konsekwencją byłoby „całkowite podporządkowanie działań
leczniczych wykonywanych u osób niekompetentnych osądowi i woli
przedstawicieli zawodów medycznych“ i tym samym „pozbawiłoby
osoby niekompetentne jakiejkolwiek formy ochrony ich interesów“30.
Alternatywnym wyjściem jest podejmowanie decyzji z uwzględnieniem złożonych w przeszłości przez pacjenta oświadczeń pro futuro
(advance health directives)31, czy też oddanie kompetencji w ręce innej osoby (zgoda zastępcza, proxy consent). Tu z kolei znane są różne sposoby decyzyjne: ustanowienie pełnomocnika do spraw decyzji
zdrowotnych (attorney for health care issues) przez samego zainteresowanego, ustanowienie decydenta przez sąd lub wskazanie go wprost
przez ustawę32.
29 Inaczej jest z leczeniem w znaczeniu ścisłym: w żargonie lekarzy mówi się o czynnościach „nagłych“,
„pilnych“ i „planowych“, a w tej ostatniej kategorii mieszczą się też takie, których można w ogóle zaniechać
bez wielkiej szkody dla pacjenta.
30 W. Chańska, Pacjenci niezdolni do wyrażenia zgody [w:] J. Różyńska, W. Chańska [red.] Bioetyka,
Warszawa 2013, s. 96. Zob. też T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, s. 181 i n.
31 Tamże, s. 97-101. Szerzej zob. M. Syska, Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2013.
32 Tamże, s. 101-103. Autorka sądzi, że uprawnienia decyzyjne opiekuna faktycznego właśnie do tej
ostatniej kategorii należą
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Jeżeli ustawodawca starał się uczynić opiekuna faktycznego zastępczym reprezentantem praw, dóbr i interesów pacjenta, to efekt jest
nieudany.
(1) Przede wszystkim z ustawy nie wynika, jakimi kryteriami
opiekun ma się kierować przy decyzji, czy podopieczny zostanie
zbadany. Znane są w tej mierze dwa modele regulacji: Pierwszy każe
uprawnionemu dokonywać osądu zastępczego (substituted judgment),
tzn. uwzględniać subiektywne preferencje samego pacjenta i zgadywać, czy zgodziłby się on na badanie, gdyby zachował zdolność oceny
sytuacji. Według drugiego ma posługiwać się bardziej zobiektywizowanym kryterium najlepszego interesu pacjenta, co obejmuje ważenie
potencjalnych korzyści i strat33. Modele te są konkurencyjne w tym
sensie, że dla niektórych sytuacji nieuchronnie muszą dawać wyniki
niezgodne, gdy subiektywne preferencje pacjenta będą prowadzić do
decyzji obiektywnie dlań niekorzystnych, albo odwrotnie, czynności
w interesie pacjenta będą skutkowały pogwałceniem jego faktycznej
czy domniemanej woli. System prawny powinien wobec tego przesądzać na rzecz jednego z nich.
Póki idzie o zgodę własną, wola pacjenta jest rzeczą świętą: osoba dorosła i nieubezwłasnowolniona, a rozumiejąca własną sytuację,
władna jest w dziedzinie leczenia podjąć wybór dowolnie dla siebie
niekorzystny. Z przedstawicielem ustawowym jest odwrotnie, gdyż ten
ma podejmować decyzje według kryterium dobra osoby reprezentowanej. Co do opiekuna faktycznego natomiast polskie prawo medyczne milczy. Wprawdzie według litery uppRPP pacjent „ma prawo“ do
wyrażenia zgody, gdy w odniesieniu do opiekuna faktycznego użyto
zwrotu: „prawo to wykonuje“, co podsuwa sugestię, że chodzi o osąd
zastępczy, jest to jednak chyba zbyt słaba podstawa dla wyciągania
definitywnych wniosków.
Odpowiedź nie wynika też z prawa rodzinnego, gdyż opiekun faktyczny z definicji nie jest przedstawicielem ustawowym ani inną oso-

33 Tamże, s. 103-106.
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bą zobowiązaną przez kro do sprawowania pieczy nad dobrami lub
interesami pacjenta.
Hipotetycznie można rozważać traktowanie decyzji opiekuna faktycznego jako przypadku prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia,
zatem z zastosowaniem m.in. art. 752. kc („Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę
prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu
sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność.“). Pomysł
ten należy odrzucić, gdyż chodzi o przepisy odnoszące się wyłącznie
do stosunków majątkowych, a relacje między opiekunem faktycznym,
pacjentem i lekarzem nie mają takiego charakteru i w ogóle nie są stosunkami cywilnoprawnymi.34 Co ważniejsze, przepis ten wymienia
jednocześnie kryteria korzyści i prawdopodobnej woli, które jak już
wspomniano, na gruncie medycyny mogą kolidować. Prawo cywilne
także kolizji tej nie pozwala rozstrzygnąć.
Jeszcze bardziej karkołomny byłby pomysł, że opiekun faktyczny jest obowiązany do udzielania zgody na badanie podopiecznego
jako tzw. gwarant jego zdrowia i życia35, przede wszystkim dlatego,
że opiekun takim gwarantem nie jest, a już z pewnością nie jest nim
w zakresie, w jakim wykonuje prawa decyzyjne. „Gwarancyjny“ obowiązek wyrażania zgody przez opiekuna nie da się w żaden sposób
uzasadnić36.
Wobec milczenia ustawy, gdyby opiekun faktyczny ani nie dokonywał osądu zastępczego, ani nie kierował się korzyścią podopiecznego,
lecz podejmował decyzję na podstawie dowolnych innych kryteriów,
np. własnych preferencji aksjologicznych, interesu własnego lub osób
trzecich, porad astrologa czy rzutu monetą, trudno byłoby orzec, że
postępuje bezprawnie.
34 Zob. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 215-226.
35 Gwarantem nazywa się w doktrynie prawa karnego osobę określoną w art. 2 k.k., tj. taką na której
ciąży „prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi“ stanowiącemu znamię czynu zabronionego
i która w wypadku niezapobieżenia takiemu skutkowi może być (w odróżnieniu od wszystkich innych) skazana za przestępstwo typu skutkowego.
36 Zagadnienie to jest marginalne dla omawianego tematu i przekraczałoby ramy artykułu.
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(2) Niezależnie, czy opiekun faktyczny miałby być strażnikiem
woli pacjenta, czy też jego interesu, niewiele może w tej roli zdziałać,
gdyż został wyposażony w bardzo dziwne narzędzie, w postaci zgody
wyłącznie na badanie. Jeśli opiekun traktuje swoją funkcję poważnie
i w dobrej wierze, udzielenie zgody stanowić będzie czczą formalność,
bo ilekroć co do zdrowia podopiecznego zajdzie najlżejsza wątpliwość, zgodzi się na zbadanie go jeśli nie z głębokiego przekonania, to
z ostrożności lub z obaw przed własną odpowiedzialnością37. Proste
badanie lekarskie jest czynnością raczej nie budzącą lęków, potencjalnie nieszkodliwą (poważnie zaszkodzić może za to jego zaniechanie)
ani też prawdopodobnie nie kłóci się z domniemaną wolą pacjenta38,
opiekun nie ma więc dobrego powodu, by przeciw niemu oponować.
Opiekun faktyczny nie może natomiast uchronić podopiecznego
przed leczeniem przezeń niechcianym albo przed potencjalnie niekorzystnym zabiegiem chirurgicznym czy agresywną farmakoterapią, ponieważ do takiej decyzji ustawa go nie upoważnia (w tym zakresie lekarz ma decydować sam, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy
lekarskiej).
Podkreślmy na koniec, że (poza samą opieką) najważniejsze, co
może zrobić opiekun dla podopiecznego, to po prostu wezwać doń
lekarza, gdy zaistnieje taka potrzeba. Jest to jednak czynność czysto faktyczna, do której nie są potrzebne żadne kompetencje prawne,
w szczególności dla jej dokonania nie trzeba opiekuna umocowywać
do wyrażenia zgody.
(3) Opiekunem faktycznym może być osoba, którą łączy z podopiecznym jakaś szczególna więź osobista, równie dobrze jednak
może to być ktoś całkiem przypadkowy lub znający podopiecznego
jedynie pobieżnie. Nie ma żadnego powodu wierzyć, że opiekun
faktyczny jest jakoś szczególnie predysponowany do udzielania
37 Teoretycznie nie wykluczam, że uniemożliwienie badania przez nieudzielenie zgody mogłoby w pewnych wypadkach zostać zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 162 § 1 kk.
38 Można sobie wyobrazić sytuację podopiecznego obecnie nieprzytomnego, który przez całe życie bał
się lekarzy, nie ufał im i nigdy nie zwracał się o pomoc, o czym jego opiekun wie. Czy ma to prowadzić do
odmowy zgody na badanie? Jak wyżej wspomniano, ustawa milczy.
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zgody zastępczej, że wie cokolwiek o życiowych preferencjach pacjenta, a zwłaszcza, że zna je lepiej od osób bliskich wyłączonych poza
definicję opiekuna. Z pewnością zaś nie wie o nich opiekun mający od
początku do czynienia z osobą, której władze umysłowe lub możliwości porozumiewania się uległy zakłóceniu.
(4) Ustawa stawia podopiecznego w kłopotliwej sytuacji, wymuszając na nim swego rodzaju transakcję wiązaną: oddając się pod
opiekę (np. prosząc o regularną pomoc w czynnościach higienicznych
lub w zakupach) tym samym wskazuje kogoś, kto będzie zań sprawował decyzje na wypadek utraty zdolności do wyrażania zgody. Efekt
ten jest niezależny od woli podopiecznego, bo ustawa nie przewiduje,
by mógł on założyć wobec tego sprzeciw. Rozwiązanie to jest tym bardziej zdumiewające, że polskie prawo medyczne nie przewiduje możliwości, by wprost ustanowić sobie „pełnomocnika zdrowotnego“.39
Podobnie przedstawia się sytuacja samego opiekuna, gdyż prawo
niejako wymusza na nim podejmowanie decyzji w cudzych sprawach (choć trzeba zaznaczyć, że nie jest to jego obowiązkiem prawnym). Kto podjął się mycia obłożnie chorego, ma też (w zakresie badania) zań decydować, gdyby ten popadł w stan niekompetencji. Jest
przy tym przecież najzupełniej możliwe, że opiekun wcale nie chce
brać na siebie decyzji zastępczych, a nie jest jasne jak postępować, gdy
wyraźnie oświadczy, że nie czuje się moralnie umocowany decydować
za podopiecznego, że brak mu danych w tej sprawie albo jest to dlań
zbyt kłopotliwe. Gdyby to sam pacjent uchylał się od decyzji, sprawa
byłaby oczywista: milczenie musimy interpretować jako brak zgody
uniemożliwiający leczenie; gdy jednak chodzi o opiekuna, sytuacja nie
jest analogiczna.
(5) Uznanie przez ustawę kompetencji decyzyjnych opiekuna faktycznego jest bezwarunkowe, wobec czego opiekun taki zachowuje je
nawet wtedy, gdy znajduje się w sytuacji konfliktu interesów. Skutecznym będzie więc np. sprzeciw wobec zbadania podopiecznego
39 Zob. szerzej M. Boratyńska, Autonomia pacjenta a granice upoważnienia osoby bliskiej i zaufanej,
PiM nr 1/2014, s. 77-82.
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z objawami sugerującymi zawał serca nawet wtedy, gdy opiekun należy do kręgu spadkobierców .
(6) Rzetelne stosowanie przepisów o opiekunie faktycznym prowadzić musi nieuchronnie do licznych innych jeszcze efektów kłopotliwych40. Mając do czynienia z pacjentem niekompetentnym, lekarz
(teoretycznie przynajmniej) winien podjąć próbę ustalenia, czy nie korzystał on w ostatnim czasie z pomocy opiekuna faktycznego. Powinien
też weryfikować deklaracje osób podających się za takiego opiekuna,
tak by wykluczyć „samozwańców“: czy rzeczywiście sprawowały one
pieczę? stale, czy tylko doraźnie? czy aby nie w wykonaniu obowiązku
ustawowego? itd. Trudno powiedzieć, w jaki sposób taka weryfikacja
miałaby się odbywać, ale z pewnością zajmowałaby czas i prowadziła
do sporów, a przecież należałoby jej dokonać przed przystąpieniem do
jakichkolwiek dalszych czynności diagnostycznych (!).
Bez odpowiedzi pozostają jeszcze inne niebłahe pytania: czy gdy
pacjent ma wielu opiekunów faktycznych, wystarcza zgoda jednego z nich? Co z przypadkami, gdy podejmą oni decyzje niezgodne?
W którym momencie relacja opieki faktycznej ustaje i czy np. hospitalizacja pacjenta dotąd leczonego ambulatoryjnie niweczy uprawnienia
decyzyjne opiekuna?
Wady omawianych przepisów wynikają po części z ich mechanicznego przeniesienia ze starej ustawy lekarskiej (oczywiście są tu różnice: zwężenie uprawnień opiekuna do zgody na badanie oraz ich jednoznaczne powiązanie z niekompetencją podopiecznego). Ustawa z 1950
r. znała ogólne wymaganie zgody, nie była to jednak nowoczesna konstrukcja zgody poinformowanej ani też nie opierała się na zasadzie
szacunku dla autonomii (wówczas idea ta jeszcze nie przeniknęła do
prawa medycznego nigdzie, nie tylko w Polsce)41. Niewątpliwie twórcy projektu dawnego prawa lekarskiego pragnęli objąć wymaganiem
40 Warto zauważyć, że podobne kłopoty raczej nie występują na tle zgody zastępczej przedstawiciela
ustawowego.
41 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 225 i n. Wyidealizowany i ahistoryczny wydaje mi się pogląd B. Janiszewskiej, że rozwiązanie z 1950 r. zostało pomyślane, aby „osoba faktycznie opiekująca się chorym, podejmując decyzję o zabiegu, mogła w pełniejszy sposób uwzględnić racje bliskie
pacjentowi i okoliczności dotyczące jego sytuacji życiowej“. B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie..., s. 547.
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zgody możliwie szeroki zbiór sytuacji, tym samym minimalizując krąg
przypadków, w których decyzja jest podejmowana przez lekarza przy
nieznanej woli pacjenta42. Z drugiej strony traktowali zgodę jako czczą
formalność, na zasadzie „skoro pacjent nie może wyrazić zgody, to
niech ją za niego wyrazi ktokolwiek inny“. Inaczej (i cynicznie) rzecz
ujmując, zgoda opiekuna faktycznego miała stanowić podkładkę, żeby
liczyło się, że ktoś udzielił zgody, i żeby np. nie było pretensji, że lekarze zabrali nieprzytomnego człowieka z ulicy i pokroili. Być może chodziło też o socjotechniczny wybieg, mający zredukować liczbę sytuacji
konfliktowych (aby zapytany o zdanie opiekun poczuł się doceniony
i nie wykłócał się z lekarzami).
Zmiana w ustawie lekarskiej z 1996 r. polegała na okrojeniu uprawnień opiekuna tylko do badania (co ostrożna wykładnia zawęziła jeszcze bardziej, bo tylko do badania podstawowego). Było to prawdopodobnie wynikiem założenia, że dotychczasowe umocowanie opiekuna
do zgody na leczenie (w tym operacyjne) szło zbyt daleko43, ale badanie to czynność tak niewinna, że pozostawienie jej w kompetencjach
opiekuna pacjentowi zaszkodzić nie może. W efekcie powstało rozwiązanie, obdarzające opiekuna kadłubową kompetencją decyzyjną,
co nie pozwala mu realnie działać na rzecz podopiecznego, ale za to
pozwala mu zaszkodzić (poprzez odmowę zgody).
Jakkolwiek było, czy to w dawnej, czy obecnej postaci rozwiązanie
to nie ma nic wspólnego z szacunkiem dla autonomii.
Już tylko skrótowo należy odnieść się do pozostałych uprawnień
opiekuna faktycznego.
(1) Jego rola według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest
dobrze i jasno określona: ma on osobie z zaburzeniami psychicznymi dawać wsparcie w realizacji jej praw i interesów; inaczej mówiąc,
być asystentem, wspierającym ją w zetknięciu ze światem zewnętrznym. Pomoc ta ma wprawdzie pewien akcent paternalistyczny, gdyż
42 Było to możliwe na podstawie art. 17 ust. 2 dawnej uzl, którego niemal dosłownym odpowiednikiem
jest art. 33 uzlld.
43 Sądzi tak B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie..., s. 547-548.
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opiekun może zainicjować procedurę przymusowej, sądowej hospitalizacji (lub umieszczenia w DPS). Natomiast inaczej, niż w lekarskiej
ustawie zawodowej i ustawie o prawach pacjenta, funkcja ta nie jest
powiązana z przypadkami niezdolności decyzyjnej chorego. Ustawa psychiatryczna nie przewiduje też, by opiekun miał podejmować
za pacjenta jakiekolwiek zastępcze decyzje w sprawach leczenia lub
przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.
Nie jest w szczególności możliwe, by opiekun faktyczny mógł za
podopiecznego skutecznie wyrazić zgodę na badanie psychiatryczne,
z powołaniem się na generalną regułę z art. 17 ust. 2 zd. 2 uppRPP
(resp. art. 32 ust. 3 w zw. z ust. 2 uzlld). Przepisy te, przypomnijmy,
umocowują opiekuna faktycznego do wyrażania zgody na badanie
osoby dorosłej i nieubezwłasnowolnionej, jeśli ta jest niezdolna do
świadomego wyrażenia zgody. Ogólne pojęcie badania (lekarskiego)
mieści zaś w sobie także badanie psychiatryczne44. Sądzę jednak, że
ustawa psychiatryczna implicite wyklucza możliwość, by badanie
psychiatryczne mogło zostać podjęte za zgodą opiekuna faktycznego.
Logiczną zasadą w psychiatrii, jak w każdej innej dziedzinie medycyny, jest dobrowolność poddania się badaniu. Tytułem wyjątku ustawa
psychiatryczna przewiduje procedurę badania przymusowego. Jeśli
mianowicie zachowanie pewnej osoby wskazuje, że z powodu zaburzeń psychicznych może ona zagrażać bezpośrednio własnemu życiu
albo życiu lub zdrowiu innych osób lub nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, można ją poddać badaniu bez
jej własnej zgody, a w przypadku małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie, bez zgody przedstawiciela ustawowego (art. 21
ust. 1 uozp). Skoro ustanawiając wyjątek, przepis pomija opiekuna
faktycznego, najwidoczniej nie obejmuje go też sama zasada45. Podsumowując, badanie psychiatryczne pacjenta dorosłego i nieubezwłasno44 Stan niezdolności do świadomego wyrażenia zgody nie musi uniemożliwiać badania psychiatrycznego,
gdyż nawet chory z ciężkimi zaburzeniami psychotycznymi, np. zdezorientowany co do własnej tożsamości,
miejsca, czasu i sytuacji, może jednak odpowiadać na pytania; nadto da się zbierać wywiad od osób trzecich.
45 Gdyby przyjąć, że opiekun faktyczny jest władny wyrażać zgodę lub sprzeciwiać się badaniu psychiatrycznemu, pominięcie go w art. 21 ust. 1 uozp prowadziłoby do wniosku, że przy sprzeciwie opiekuna
faktycznego przymusowego badania psychiatrycznego podjąć nie wolno (!).
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wolnionego może być przeprowadzone tylko jako badanie dobrowolne
(za jego własną zgodą) albo jako badanie przymusowe (przy spełnieniu
przesłanek ustawowych). Jeśli nawet osoba, o którą chodzi, korzysta
z pomocy opiekuna faktycznego, ten ostatni może jedynie zawiadomić
lekarza, że (w jego ocenie) podopieczny takiego badania potrzebuje,
natomiast nie ma żadnych uprawnień decyzyjnych.
(2) „Informacyjne“ uprawnienia opiekuna faktycznego nie układają
się w żaden przejrzysty schemat, a częściowo nie widać dla nich uzasadnienia (zwłaszcza nie ma powodu, dla którego lekarz został obowiązany poinformować opiekuna faktycznego o tym, że przedstawiciel
ustawowy podopiecznego nie zgadza się np. na zoperowanie własnego
dziecka – zob. art. 34 ust. 7 uzlld).
Jednocześnie prawo nie ustanawia dla opiekuna faktycznego żadnych uprawnień natury informacyjnej poza wymienionymi wcześniej.
Całkowitym milczeniem pomija go art. 9 uppRPP. W szczególności
zaś nie jest on uprawniony do informacji o faktach wymienionych
w ust. 2 („...o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu“). Powstaje zatem przedziwna sytuacja,
w której opiekun faktyczny może poprzez wyrażenie zgody skutecznie zainicjować zbadanie swego „podopiecznego faktycznego“ (oraz,
w zasadzie równie skutecznie, zbadanie go uniemożliwić), następnie
jednak o wynikach owego badania w ogóle nie będzie informowany.
Ustawa nie statuuje prawa opiekuna faktycznego do informacji nawet
w tym zakresie, w którym byłaby mu ona technicznie niezbędna do
kontynuowania opieki (np. w jakich porach i jakie leki podawać obłożnie choremu). Wszystkie te informacje może, rzecz jasna, przekazać
opiekunowi „faktyczny podopieczny“, pod warunkiem jednak, że jest
w stanie zrozumieć to, co się doń mówi46.
46 B. Janiszewska celnie zauważa, że opiekun faktyczny jest co do zasady informowany o tym, o czym
nie może decydować, co stwarza „dysharmonię płaszczyzny decyzyjnej i informacyjnej“, ale dopatruje się
w tym rozwiązaniu głębszego sensu (m.in. chęci „zapewnienia transparentności działań lekarza“), którego
m.zd. nie ma. Zob. Zgoda na udzielenie..., s. 560-561.
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(3) Monitorowanie niepożądanych działań leków (podobnie jak
innych powikłań w medycynie) jest samo w sobie praktyką dobrą,
ale możliwość zawiadomienia niepotrzebnie ograniczono do pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego i opiekuna faktycznego. Nie da
się chyba racjonalnie wytłumaczyć, czemu wyłącznie te osoby (oraz,
według prawa farmaceutycznego, osoby wykonujące zawody medyczne47) zostały wyposażone w taką kompetencję. Wynika stąd przecież,
że raporty pochodzące od kogokolwiek innego mają być ignorowane.
Rejestrowanie zdarzeń tego typu powinno tymczasem odbywać się na
zasadzie przyjmowania zawiadomień od każdego, kto ma o nich wiarygodną wiadomość, a możliwość zawiadomienia w ogóle nie powinna być traktowana w kategoriach uprawnienia48.
Podsumowując: prawna instytucja opiekuna faktycznego jest źle
zdefiniowana, przepisy ujmujące jego kompetencje są na granicy zrozumiałości49 i wymagają rozpaczliwych wysiłków niekiedy daleko odbiegających od litery ustawy, przede wszystkim jednak nie układa się
to w żadną spójną całość. Przepisy wymagają rewizji, a rola opiekuna
– przemyślenia od podstaw. Jeśli miałby on być asystentem pacjenta nieporadnego życiowo, należałoby ją wzorować na rozwiązaniach
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, nadając opiekunowi szersze
uprawnienia do informacji i zobowiązując osoby wykonujące zawody
medyczne (oraz podmioty lecznicze) do współdziałania z nim. Jeśli
natomiast miałby być „ustawowym pełnomocnikiem zdrowotnym“
wyrażającym zgodę zastępczą, należałoby konsekwentnie poszerzyć
jego uprawnienia decyzyjne (zatem powrócić do stanu z 1950 r.) oraz
doprecyzować, czy ma on decydować na podstawie preferencji podopiecznego, czy też jego interesów. Sądzę jednak, że lepiej, by opiekunowi faktycznemu funkcji decyzyjnych w ogóle nie powierzać, gdyż
nie ma po temu dobrego powodu.
47 Według ustawy Prawo farmaceutyczne zgłoszenia może skutecznie dokonać także osoba wykonująca
zawód medyczny (a co do ciężkich działań niepożądanych ma taki obowiązek – art. 36f ).
48 Być może art. 12a uppRPP powstał gwoli sztucznego rozdymania katalogu praw pacjenta.
49 T. Gardocka trafnie podsumowuje kategorię opiekuna faktycznego jako nieprecyzyjną, trudną do zidentyfikowania nawet dla prawnika, a dla lekarza zupełnie niejasną. T. Gardocka, Wymaganie zgody pacjenta
na leczenie w sytuacjach braku szczególnego zagrożenia, „Medyczna Wokanda“ nr 4/2012 r., s. 86.
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Kategoria zbędności może być odnoszona przede wszystkim do interwencji medycznych o charakterze leczniczym. Jako zbędne bywają
określane w pewnych wypadkach również czynności nieterapeutyczne,1
tematyka opracowania została jednak celowo ograniczona do prawnej
oceny zbędnych czynności leczniczych. Czynności lecznicze zbędne
z punktu widzenia wiedzy fachowej zaprzeczają swej własnej racji.
Zbędność interwencji oznacza medyczną niewytłumaczalność podjętych działań, a więc brak potrzeby zdrowotnej u pacjenta w określonym stanie klinicznym. Może to przybierać postać leczenia innego
schorzenia niż istniejące, leczenia niewspółmiernie agresywnego lub
wykonania leczenia u pacjenta zupełnie zdrowego.2
Jeżeli ponadto okaże się, iż zgoda pacjenta dotknięta jest wadą – np.
błędnym mniemaniem co do celowości zabiegu – mamy do czynienia
z brakiem zgody osoby uprawnionej3. Wówczas ingerencja w cudzy or1 W kategoriach unnecessary bywają np. postrzegane zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, np. rekonstrukcja błony dziewiczej – zob. R. J. Cook, B. M. Dickens, Hymen reconstruction: Ethical and Legal Issues,
International Journal of Gynecology and Obstetrics nr 107/2009, s. 266-269.
2 „Gdy lekarz nie leczy, choć powinien, gdy leczy nie tak, jak powinien, gdy leczy, choć nie powinien” –
M. Filar, Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie
pomocy), „PiM” nr 3/1999, s. 33.
3 Według innego poglądu zgoda pacjenta jest nieważna, ponieważ pacjent nie miał świadomości, czego
zgoda dotyczy (art. 82 k.c. - brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli) – zob.
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 200 i n., M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg
medyczny, Toruń 2007, s. 32. Niezależnie od koncepcji, czy zgoda pacjenta jest czy nie jest oświadczeniem
woli – zgoda wadliwa traktowana jest jako brak zgody – zob. wyrok SN z 17.XII.2004 r., II CK 303/04, [w]
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ganizm stanowi o naruszeniu dóbr osobistych i nawet lekkie uszkodzenie ciała - jak zbędne ukłucie – pociąga za sobą uruchomienie ochrony
prawnej. Niewadliwa zgoda musi zaś być rozeznana, co w szczególności przekłada się właściwą wiedzę o celu zabiegu.
Zabiegi zbędne generują niepotrzebne koszty i powodują co najmniej
stratę czasu: narażają zatem również na szkody majątkowe, a krzywda
pacjenta polega także na zbędnej fatydze i być może konieczności ponownego poddania się leczeniu..
Tytuł opracowania nawiązuje do pojęcia stosowanego w doktrynie i od razu wymaga uściślenia. Tradycyjnie przez zabieg rozumie
się czynność połączoną z naruszeniem ciągłości tkanek. Jest to więc
OSP nr 11/2005 poz. 131 z gl. M. Świderskiej oraz z gl. M. Nesterowicza, PS nr 6/2006. Dla pacjenta jest to interpretacja korzystniejsza niż potraktowanie zgody jako udzielonej ważnie, lecz pod wpływem błędu. Pacjent
utrzymywał, że udzielił zgody na poważną operację ortopedyczną bez dostatecznego poinformowania o występujących powikłaniach. Pozwany szpital zaprezentował w skardze kasacyjnej pogląd, że zgoda pacjenta na
zabieg jest oświadczeniem woli, a więc jeżeli pacjent na skutek braku odpowiedniej informacji udzielił zgody
pod wpływem błędu, to mógł przecież uchylić się od skutków w trybie art. 88 k.c., a skoro Sąd Apelacyjny nie
zastosował owych przepisów, to należy przyjąć, że w postępowaniu pozwanego brak jest elementu bezprawności. To pokazuje, w jak kłopotliwą sytuację mógłby zostać wmanewrowany pacjent: jeśli udzielił wadliwej
zgody z powodu niedostatecznej informacji, to działał pod wpływem błędu i z logicznego punktu widzenia
można by się z tym zgodzić. Wówczas jednak oświadczenie takie pozostaje ważne, dopóki zainteresowany nie
złoży drugiego - o uchyleniu się od skutków prawnych pierwszego. Tyle, że operacja to nie przeniesienie własności - skutki faktyczne już nastąpiły i nie dadzą się odwrócić, a brak aktywności po stronie pacjenta miałby
sanować ważkie uchybienie z punktu widzenia prawa medycznego. SN uznał jednak, że z powodu braku odpowiedniego poinformowania pacjent w ogóle nie złożył oświadczenia woli, bezprzedmiotowe zatem byłoby
mówienie o błędzie. Wadliwą zgodę zrównał więc Sąd z brakiem zgody: uchybienie informacyjne eliminuje
zgodę jako zdarzenie prawne niezależnie od tego, czy zgodę uznamy za oświadczenie woli, czy nie: “Sama
aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w jurydycznym tego słowa znaczeniu, a więc jako spełniająca
wymogi art. 31 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy [o zawodzie lekarza... - M.B.], co z kolei skutkuje uznaniem,
że działanie lekarza w takiej sytuacji jest działaniem podjętym w warunkach bezprawności.”
Co do braku świadomości, to M. Świderska wywodzi, iż dopuszczalne jest takie właśnie zinterpretowanie
niedostatecznie rozeznanej (uświadomionej) zgody pacjenta - jako dotkniętej wadą oświadczenia woli przewidzianą w art. 82 k.c. Byłaby to jednak wykładnia moim zdaniem zbyt mocno naciągnięta. Brak świadomości
rozumie się tradycyjnie jako zupełne zerwanie kontaktu z otoczeniem. W prawie medycznym odpowiada temu
m.in. stan niekompetencji. Pacjent nieświadomy jest niekompetentny, natomiast niedostatecznie poinformowany nie może być uznany za nieświadomego: art. 82 k.c. powiada o stanie wyłączającym. Taka zmiana
kontekstu prowadziłaby do zbyt wielu nieporozumień, a konstrukcja rozeznanej zgody na swym poziomie
ustawowym też nie daje po temu podstaw. W szczególności art. 31 ust. 6 uzawlek. oddziela stan nieświadomości od kwestii informacyjnych: pacjentowi niezdolnemu do zrozumienia znaczenia informacji nie podaje
się jej, bo i nie ma po co. Skoro dla odebrania informacji oraz udzielenia prawnie skutecznej zgody wymaga
się od pacjenta spełnienia kryteriów i formalnych, i materialnych, przy szczegółowym uregulowaniu sytuacji
granicznych, to proponowane uogólnienie każdego braku informacyjnego jako równoznacznego ze stanem
wyłączenia świadomości jest z tym sprzeczne. Zob. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa
pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 214-215.
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pojęcie wyraźnie szersze od pojęcia operacji (bo przez operację rozumie się tylko masywne naruszenie ciągłości tkanek, przy czym granica
między pojęciami tymi nie jest ostra). Kryteria uznania zabiegów za
zbędne lub oczywiście zbędne jednakowo odnoszą się też do takich
zachowań, które nie są zabiegami ani operacjami nawet w najszerszym rozumieniu tych słów. Dlatego bardziej właściwy będzie termin
„czynność medyczna zbędna”. Kategoria oczywistości pojawia się
w piśmiennictwie, ale bez bliższych wyjaśnień. Tymczasem oczywistość może być rozumiana co najmniej dwojako. Oczywiście zbędne
w znaczeniu węższym jest wyłącznie to, o czym wie sam wykonawca
– czyli zamierzone wykonanie czynności niepotrzebnej. W znaczeniu
szerszym oczywista zbędność obejmuje ponadto przypadki o charakterze culpa lata, a więc gdy wykonawca nie wiedział, że podejmuje
czynność niepotrzebną, ale z punktu widzenia dostępnej mu wiedzy
zbędność była ewidentna.
W doktrynie prawa cywilnego przyjęło się uważać wykonanie czynności leczniczej zbędnej w sposób oczywisty za przejaw winy lekarza:
co najmniej niedołożenia należytej staranności, a częściej – rażącego
niedbalstwa.4 W tym miejscu warto wyjaśnić, że w każdej działalności praktycznej nagminnie podejmuje się wysiłki zbędne w sensie takich, które okazują się niepotrzebne ex post. Nie należy oczekiwać,
że w medycynie będzie inaczej. Nie ma też powodu, by z zasady traktować czynność zbędną jako przejaw niestaranności. O czynnościach
zbędnych można mówić tylko w sposób zrelatywizowany: zbędne ze
względu na coś. Dotyczy to tak czynności leczniczych, jak innych typów świadczeń zdrowotnych. Większość czynności zbędnych stanowi rezultat popełnienia błędów medycznych, aczkolwiek kwestia nie
ogranicza się do tego, co przyjęto nazywać „błędem w sztuce”. Z jednej strony każde leczenie nieadekwatne do sytuacji wynika z jakiegoś błędu poznawczego, ale ten nie zawsze jest zawiniony. Z drugiej

4 Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2012.
s. 211.
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– zbędność może mieć charakter zamierzony i wówczas wolno mówić
o winie umyślnej lekarza.
Mechanizmy medycznej zbędności bywają rozmaite. Ich przegląd
prowadzi do wniosku, że nie w każdym przypadku jest ona wynikiem
zawinienia. Niektóre czynności okazują się jednak zbędne w sposób
oczywisty, co faktycznie pozwala domniemywać winę i to cięższą niż
zwykłe niedbalstwo. Zbędność zwykła wynika bowiem najczęściej
z niedbalstwa. Zbędność oczywista zaś stanowi konsekwencję bądź
kardynalnego zawinionego uchybienia – przede wszystkim błędu diagnostycznego – bądź celowego wprowadzenia pacjenta w błąd. Przy
zbędności zwykłej możliwy jest też jednak brak uchybienia i tym samym brak winy.
Na zbędność zabiegu może wywierać wpływ wola pacjenta, gdy
ten subiektywnie deklaruje indywidualną potrzebę: np. w terminalnej
fazie raka żąda uporczywej lub daremnej terapii, by tylko doczekać
przyjazdu kogoś, z kim chce się pożegnać. Wskazania do zabiegu nie
mają charakteru czysto medycznego, zakładają bowiem zawsze przyjęcie pewnego wartościowania.5
Jako ogólny punkt wyjścia i jednocześnie podstawę prawną należy
przyjąć regulację art. 4 uzawlek., z której wynika, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód m.in. zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej oraz z należytą starannością. Szczegółowe rozgraniczanie
w praktyce, czy doszło do uchybienia wskazaniom wiedzy, czy do niedochowania zasad staranności bądź ostrożności, lekarskiej czy może
elementarnej - bo i takie rozróżnienia są spotykane - stanowi kwestię
typologii. Typologia zaś wykazuje przydatność o tyle ograniczoną, że
problem w punkcie wyjścia sprowadza się do obiektywnego uchybienia. Wykonanie czynności zbędnej jest niezgodne z prawidłami wiedzy
przede wszystkim przez to, że nie odpowiada wskazaniom aktualnej
wiedzy medycznej w odniesieniu do konkretnego pacjenta.

5 Szerzej zob. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Autonomia pacjenta a wskazania medyczne, Studia Iuridica nr XLIX/2008, s. 9-41.
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Trzeba jednak zauważyć, że pojęcie wskazań nie jest wcale tak konkretne, jak mogłoby w pierwszej chwili wyglądać. O ich rodzaju i sile
decyduje z jednej strony fachowa wiedza medyczna, ale z drugiej,
przynajmniej w części - pewne uwarunkowania natury subiektywnej,
społecznej czy aksjologicznej. Przykładowo: po części aksjologicznie
uwarunkowana jest ogólna akceptacja dla znieczuleń, natomiast kwestie szczegółowe bywają rozstrzygane różnie. Wprawdzie wedle aktualnego stanu wiedzy medycznej ból stanowi zjawisko generalnie niekorzystne, ale w praktyce na zaniechania w zwalczaniu bólu wywierają
wpływ czynniki pozamedyczne lub spory na gruncie medycznym. Tylko z punktu widzenia pacjenta rzecz wydaje się prosta: cierpi ból, więc
chciałby jego uśmierzenia. Inaczej jest jednak przy operacjach, inaczej przy leczeniu zębów, a inaczej w onkologii - tam wprawdzie nikt
nie kwestionuje samej potrzeby uśmierzania, ale w Polsce nagminnie
ordynuje się dawki niewystarczające z obawy przed „uzależnieniem”
pacjenta od opioidów. W efekcie pacjent chory na raka może miotać
się z bólu, ale za to u schyłku życia nie zostanie narkomanem. Jeszcze inaczej jest przy porodach: tam powtarza się argument, że „musi
boleć”, a do znieczulenia wymagane są „szczególne wskazania”, tak
jakby sam ból tym wskazaniem nie był: więc przy zębie ból wystarczy
za wskazanie, ale przy porodzie już nie.
Przy okazji należy zwrócić uwagę, że sposób definiowania wskazań jest daleki od jednoznaczności. Ogólnie rzecz biorąc wskazanie
to mniej więcej tyle, co uzasadniony powód do wdrożenia leczenia.
Sami lekarze posługują się rozróżnieniem na wskazania bezwzględne
i względne. „Bezwzględność” oznacza w uproszczeniu niezbędność
i bezalternatywność. O wskazaniu względnym mówi się, gdy bilans
nie jest tak jednoznaczny i wymaga uwzględnienia czynników dodatkowych.6 Niemniej istnienie wskazania, choćby względnego, oznacza
jednocześnie jakiś powód do interwencji.

6 Ibidem, s.14-16.
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Zatem zbędność musi oznaczać leczenie przy braku jakichkolwiek
wskazań. Poniżej zostanie przedstawiona typologia przyczyn zbędnego leczenia z uwzględnieniem uwarunkowań diagnozy i terapii.
1. Niestaranna diagnostyka doprowadziła do obiektywnie błędnego rozpoznania. Czynność lecznicza jest spójna z rozpoznaniem,
ale zbędna z punktu widzenia rozpoznania trafnego. Wolno przypuścić,
że stanowi to przyczynę statystycznej większości zbędnych działań lekarskich, ponieważ w zwykłych warunkach nie wdrożono by leczenia bez potrzeby medycznej. Potrzeba ta wydaje się istnieć z punktu
widzenia diagnozy, niemniej diagnozę postawiono błędnie. Błędy diagnostyczne nie zawsze są zawinione, ale niemal każdy pociąga za sobą
lawinę dalszych nieprawidłowości. Zawinienie na etapie diagnostyki
pozwala dochodzić naprawienia szkód wyrządzonych niepotrzebnym
leczeniem, podczas gdy niezawiniony błąd w diagnozie jeszcze nie
uzasadnia odszkodowania.
Przykładu na zawiniony błąd diagnostyczny dostarcza sprawa z 2000
r., zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego z 2006 r.7, zasądzającym
zadośćuczynienie za zbędną amputację nerki. U dwunastoletniej pacjentki błędnie rozpoznano guz złośliwy, podczas gdy w rzeczywistości zapadła na przewlekłe ksantomatyczne odmiedniczkowe zapalenie nerek (XPN), które można było leczyć zachowawczo za pomocą
antybiotyków i leków przeciwzapalnych. Na podstawie badań biochemicznych i obrazowych zdiagnozowano guz Wilmsa nerki lewej.
W następstwie rozpoznania wszczęto procedurę leczenia według standardu. Po wstępnej chemioterapii usunięto w całości lewą nerkę wraz
z moczowodem i węzłami chłonnymi. Badanie histopatologiczne materiału tkankowego wykazało jednak tylko przewlekłe zapalenie śródmiąższowe nerki z polami ksantomatycznymi. Według zaakceptowanej
przez Sąd opinii biegłych obraz kliniczny choroby nie był jasny, budził
liczne wątpliwości, które uzasadniały przeprowadzenie dalszych badań
diagnostycznych - zwłaszcza biopsji. Jej wykonanie, mimo ogólnych
przeciwwskazań wynikających z przyjętych schematów i programów
7 Wyrok SN z dnia 10 marca 2006 r., IV CSK 80/05 [w] OSP nr 1/2007 poz. 11.
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postępowania, było w tym przypadku jak najbardziej uzasadnione. Lekarze zbyt pochopnie ocenili wyniki badań, nie przestudiowali z należytą uwagą historii choroby, która dla ukierunkowania diagnostyki
miała znaczenie kluczowe. Chociaż ksantomatyczne odmiedniczkowe
zapalenie nerek jest chorobą bardzo rzadką, zaś jej objawy kliniczne
i w pewnych zakresie także laboratoryjne są podobne do objawów guza
Wilmsa, to lekarze powinni byli w pierwszej kolejności podjąć leczenie
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Tak nakazywały reguły logicznego myślenia w związku z obserwowanym stanem zapalnym i to dawało
także szanse na uratowanie nerki. Dopiero w drugiej kolejności, gdyby leczenie farmakologiczne nie przyniosło pożądanych rezultatów
lub gdyby przeprowadzona biopsja, (tutaj nieodzowna do właściwego
zdiagnozowania choroby) potwierdziła guz Wilmsa, należało dokonać
nefrektomii (ze względu na położenie ogniska chorobowego w centralnej części nerki). Tymczasem lekarze z pozwanego szpitala przyjęli
kolejność odwrotną i od razu, mimo licznych sygnałów podających
w wątpliwość występowanie nerczaka, przeszli do działania rutynowego i jednocześnie najdalej idącego w skutkach. Rozpoznanie okazało
się błędne; nie było usprawiedliwione występującymi objawami, gdyż
te nie wskazywały jednoznacznie na guz Wilmsa.
W ocenie Sądu błędna diagnoza wynikała z przyczyn zawinionych
przez lekarzy, z niedołożenia przez nich należytej staranności w ustaleniu przesłanek, na których oparli swoją diagnozę, w szczególności
z nieprzeprowadzenia koniecznego badania pomocniczego w postaci
biopsji. Szpital bronił się argumentem, że podjęte działanie było zgodne z ustalonymi standardami, jednak według Sądu należało od standardu odejść ze względu na specyfikę przypadku.
W każdym razie amputacja nerki okazała się ex post (dzięki badaniu wycinka) jednoznacznie zbędna. Lekarze pozwanego szpitala nie
powzięli wątpliwości diagnostycznych poprzedzających zabieg, aczkolwiek z opinii biegłych wynika, że powinni byli je dostrzec. Sprawia
to, że usunięto nerkę pochopnie, w rezultacie błędnego i niestarannego
rozpoznania.
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2. Rozpoznanie jest trafne, ale nie odpowiada mu podjęte leczenie. Powodem może być niedostateczna wiedza zawodowa lub inne
przyczyny leżące po stronie personelu medycznego lub placówki leczniczej. Gdy między diagnozą a terapią istnieje tego rodzaju rozziew,
trudno byłoby znaleźć jakiekolwiek okoliczności usprawiedliwiające,
świadczy to bowiem samo za siebie i w pełni zasługuje na przymiot
oczywistości. Dochodzi do zmarnowania szansy wyleczenia zyskanej
wcześniej dzięki diagnozie postawionej prawidłowo, a postępowanie
lecznicze niespójne z rozpoznaniem wydaje się prima facie nielogiczne, niezrozumiałe lub nawet podejrzane. Przykładu na takie zachowanie lekarza dostarcza sprawa zakończona wyrokiem skazującym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Lekarz pogotowia, wezwany
do siedemdziesięcioletniej pacjentki, rozpoznał: “róża podudzia lewego.” W wywiadzie stwierdził m.in.: “gorączka, obrzęk obu podudzi,
przebyta operacja złamanego uda.”. W toku postępowania wyjaśniał,
że nie był pewien rozpoznania, (co jednak z wpisu do karty wyjazdu
nie wynikało). Zaordynował gentamycynę domięśniowo albo wibramycynę doustnie, miejscowo neomycynę w aerozolu i okłady z rivanolu. Postawione przezeń rozpoznanie było najprawdopodobniej prawidłowe, jak na podstawie retrospektywnej analizy faktów ocenił biegły,
a wynik sekcji zwłok je potwierdził.8 Przy takim rozpoznaniu (które
subiektywnie obwiniony może oceniał jako niepewne, ale przecież
prawdopodobne, skoro wpisał je do dokumentacji), zalecił leczenie
jednym z dwu antybiotyków, z których oba wykazują słabą skuteczność w stosunku do paciorkowców. Podjął zatem leczenie niespójne
z diagnozą, którego sens musiał być od początku wątpliwy. Obwiniony
wyjaśniał, że ze względu na niepewność rozpoznania chciał użyć antybiotyku o szerokim spectrum działania, jednakże Sąd uznał za niezrozumiałe, dlaczego wybrał antybiotyk zasadniczo w leczeniu róży nie
stosowany.

8 Szczegółowy opis tej sprawy zob. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta
do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 273-276.
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Mechanizm tego uchybienia trudno do końca wyjaśnić: po co lekarz
wpisał do dokumentacji rozpoznanie, którego następnie nie uwzględnił
przy zaordynowaniu leczenia. Wolno tylko przypuszczać, że uszło jego
uwadze, iż gentamycyna i wibramycyna wykazują słabą skuteczność
przeciwko paciorkowcom. Niemniej zastosowanie tych antybiotyków
było czynnością zbędną zarówno według oceny ex ante, czyli z punktu
widzenia diagnozy, jak potwierdzone ex post sekcją zwłok.9
Drugi przykład na zbędność zabiegu mimo początkowej diagnozy
postawionej prawidłowo, został przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
opatrzony epitetem oczywistości,10 (teza nr 1): “Jest winą lekarza chirurga dokonanie, mimo braku wskazań medycznych, oczywiście
zbędnej amputacji obu piersi pacjentki bez przedstawienia jej alternatywnej metody leczenia i skonsultowania swej błędnej diagnozy ze
specjalistą onkologiem.” Pacjentka, lat 24, cierpiała na łagodny guz
w prawej piersi. Badanie histopatologiczne wykazało, iż jest to gruczolak - włókniak. Pacjentki z takim rozpoznaniem były rutynowo kierowane pod opiekę poradni onkologicznej, ale bez wskazań do leczenia
operacyjnego. Wynik badania został przesłany do pozwanego szpitala,
w którym wcześniej pacjentka poddała się wyłuskaniu guzka. Ordynator oddziału chirurgicznego pozwanego szpitala oświadczył kategorycznie, że wyniki wskazują jednoznacznie na nowotwór i całkowite
wyleczenie gwarantuje jedynie amputacja piersi. Pacjentka, z zawodu
pielęgniarka, poprosiła o konsultację onkologiczną. Podczas następnej
wizyty chirurg - ordynator okłamał ją, że konsultacja onkologiczna odbyła się oraz że diagnoza została potwierdzona. Ordynatora próbował
powściągnąć podwładny: lekarz, który wycinał guzek, znał wynik badania i skierował pacjentkę do poradni onkologicznej. Perswazja nie
przyniosła rezultatu. Po amputacji wykonanej osobiście przez ordynatora ten zalecił stałą kontrolę, ale tylko w poradni chirurgicznej. Podczas pierwszej wizyty oświadczył pacjentce, że mogą wystąpić silne
9 Przyczyną śmierci był zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego w przebiegu róży.
10 Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 19 lipca 1999 r., I C 1150/98, OSP nr
4/2002 poz. 59 z gl. M. Nesterowicza. Zob. też M. Boratyńska, Wolny wybór..., s. 139141.
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przerzuty na lewą pierś, wobec tego będzie konieczna druga amputacja. Na podstawie badania jedynie palpacyjnego, bez pobierania wycinka, rozpoznał następnie przerzuty i zmiany nowotworowe w lewej
piersi. Pacjentka wyraziła zgodę na drugą amputację. Obie amputacje
miały charakter radykalny: usunięto brodawki wraz z całą otoczką.
Miąższ pierwszej piersi po amputacji nie został wysłany na badanie
nigdy, a miąższ drugiej - dopiero po amputacji. Wyniku badań pacjentce nie podano. Po drugim zabiegu chirurg - ordynator zalecił znowu
tylko kontrolę chirurgiczną. Kontrolę onkologiczną uznał za zbędną ze
względu na zadowalający stan zdrowia pacjentki.
Tak więc prawidłowa diagnoza została następnie zafałszowana przez
lekarza, któremu osobliwie spieszno było do wykonania radykalnych
amputacji. Spieszno tak dalece, że posunął się do kłamstw i oszustwa.
Z punktu widzenia diagnozy postawionej trafnie amputację należy
uznać za posunięcie zbyt radykalne i przez to zbędne, aczkolwiek nie
zgadzam się z Sądem, iż zbędność owa da się nazwać oczywistą, ponieważ zmiany chorobowe były obecne. Natomiast zachowanie lekarza
wolno zakwalifikować bądź jako rażące niedbalstwo, bądź nawet jako
umyślność (choć bardzo trudną do zrozumienia od strony motywacji).
Z punktu widzenia rozmiaru odszkodowania pozostaje to bez znaczenia, natomiast można by dyskutować, czy tego rodzaju uchybienia nie
powinny mieć wpływu na podwyższenie zadośćuczynień.
3. Rozpoznanie jest trafne, ale lekarz świadomie wykonał czynność niepotrzebną, stosując metodę zbyt agresywną.11 Za przykład
może posłużyć sprawa z 2010 r., zakończona wyrokiem skazującym
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie z 2011 r. i następnie
uniewinnieniem przez Naczelny Sąd Lekarski12. Chodziło o operacyjne zespolenie złamanego obojczyka u czteroletniego dziecka, zamiast usztywnienia opatrunkiem gipsowym. Ojciec dziecka deklarował uciążliwość ciężkiego gipsu (tzw. opatrunek Dessaulta) wcześniej
założonego w placówce publicznej i postanowił wymienić go na gips
11 Odpowiada to w przybliżeniu angielskiemu pojęciu overtreatment.
12 Sygn. OSL-20/11.
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lekki w szpitalu „prywatnie”. Tam jeden z dwóch obwinionych w sprawie ortopedów poinformował, iż gips nie obejmuje miejsca złamania
i nie zabezpiecza go. Oświadczył również, że ponieważ złamanie jest
z przesunięciem, właściwym sposobem postępowania byłoby operacyjne zespolenie kości. Wówczas ojciec zdecydował się na taką operację,
którą 22 czerwca 2010 r. wykonali obaj lekarze. Zostali oni obwinieni o to, iż „nieprawidłowo zakwalifikowali do zabiegu operacyjnego
złamania obojczyka prawego u 4-letniego pacjenta i wykonali operacyjnie sródszpikowe zespolenie tegoż obojczyka mimo, że u dziecka
w tym wieku wystarczającym sposobem leczenia było leczenie zachowawcze, tj. unieruchomienie w opatrunku Dessaulta, które u chłopca
było zastosowane trzy dni wcześniej w innym ośrodku zdrowia, zgodnie z przyjętymi zasadami leczenia tego typu złamania - czym narazili
dziecko na niepotrzebny zabieg operacyjny”13.
Z materiału dowodowego sprawy nie wynika, aby zabieg operacyjny został wykonany wadliwie pod względem technicznym albo by
pacjent doznał w jego wyniku szkody. Istotą czynu przypisanego nie
jest jednak wyrządzenie szkody na osobie, lecz zastosowanie metody
postępowania zbyt agresywnej z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy.
Przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ojciec dziecka
zeznał, że w placówce niepublicznej poinformowano go, iż w wyniku
znacznego przemieszczenia odłamów „niewdrożenie leczenia operacyjnego może doprowadzić do złego [zrostu] lub braku zrostu, a nawet
do kalectwa. W związku z tym zaproponowano mi leczenie operacyjne.” Zapłacił za nie 10 tys. zł i miał pretensje do lekarki ze szpitala
publicznego, że operacja nie została wykonana tam.
Sąd podzielił opinię biegłego, którą uznał za przekonującą, kompletną, wewnętrznie spójną, a nadto odpowiadajacą wiedzy własnej
Sądu, jak również literaturze przedmiotu. Wynika z niej, że złamania
obojczyka leczy się nieoperacyjnie, unieruchomieniem zewnętrznym
opatrunkiem „ósemkowym”, opatrunkiem Dessaulta gipsowym lub
13 s. 1 uzasadnienia.
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miękkim lub przy użyciu ortem. Nie jest potrzebne anatomiczne nastawianie złamania, gdyż kość ta ma duży potencjał do gojenia, jak też
odtworzenia zarówno długości jak kształtu obojczyka, a tym samym
powrotu pełnej funkcji obręczy barkowej. Leczenie złamań obojczyka
u małych dzieci, jak w tym wypadku, nie stanowi istotnego problemu
terapeutycznego; w przedziale wiekowym między 1 a 5 rokiem życia
unieruchomienie ma działanie głównie przeciwbólowe. Proces gojenia
trwa nie więcej, niż 1-3 tygodni. Wskazania do leczenia operacyjnego
złamań obojczyka u dzieci pojawiają się jedynie w przypadkach zupełnie wyjątkowych: gdy dojdzie do złamania otwartego albo do ucisku na struktury nerwowe lub naczyniowe sąsiadujące z obojczykiem.
Z opinii wynika wreszcie, że nie mamy tu do czynienia z posłużeniem
się sposobem nieznanym medycynie, niewypróbowanym, czy też przestarzałym i odrzuconym. Chodzi o metodę, która jest abstrakcyjnie
prawidłowa, ale prawidłowa w innym kontekście, w odniesieniu do
innej grupy pacjentów.
Obwinieni bronili się argumentem, że do takiej czynności nie było
przeciwwskazań. Jednak w opinii Sądu dla podjęcia czynności leczniczej nie wystarczy brak przeciwwskazań, lecz istnienie wskazań.
Aby zaś mówić o wskazaniach, dostatecznego powodu nie daje sama
skuteczność pewnej metody postępowania: niezbędne jest wypośrodkowanie między korzyścią, jakiej można oczekiwać z leczenia, a możliwymi niepożądanymi skutkami ubocznymi. W tym przypadku operacja narażała pacjenta na ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym
oraz ryzyko infekcyjne. W zamian pacjent miał uzyskać większy komfort życia podczas zrostu obojczyka (wywody obrony, jakoby operacja
zabezpieczała dziecko przed kalectwem to według Sądu gołosłowne
spekulacje niepoparte dowodami). Należy jednak przypomnieć, że ten
okres zrostu jest w przypadku małych dzieci nadzwyczaj krótki.
Dodatkową okoliczność obciążającą stanowi fakt, że zgoda przedstawiciela ustawowego była wadliwa: udzielona pod wpływem błędu,
ponieważ poinformowano, iż leczenie operacyjne jest jedynie prawidłowe, a leczenie zachowawcze może prowadzić do złego zrostu lub
braku zrostu i w konsekwencji nawet do kalectwa. Czyli podawano, że
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leczenie operacyjne złamań obojczyka u małych dzieci jest co do zasady praktyką prawidłową, zaś leczenie zachowawcze - nieprawidłowe
i prowadzić może do kalectwa. Stanowi to jawne kłamstwo, sprzeczne
z aktualnym stanem wiedzy i nasunęło Sądowi podejrzenie, że osoba
informująca świadka o możliwych sposobach leczenia urazu próbowała go przestraszyć i skłonić do wyłożenia stosunkowo dużej kwoty pieniędzy na operację nieuzasadnioną. To zdaniem Sądu wysoce karygodne, nie sposób jednak stwierdzić, który z dwóch obwinionych udzielił
takiej informacji, bo świadek utrzymywał, że tego już nie pamięta.
Wszystko to pozwala w opinii Sądu zanegować tłumaczenia obwinionych, jakoby zgoda przedstawiciela ustawowego usprawiedliwiała operacyjne zespolenie obojczyka. To, iż ojciec trwa w przekonaniu, że uczynił słusznie, jest zadowolony z wyników leczenia syna
i nie zamierza podejmować w tej sprawie żadnych interwencji14, ma
rzecz jasna znaczenie z punktu widzenia prawa karnego i cywilnego,
ale nie zmienia oceny przypadku pod względem prawnomedycznym.
Natomiast waga przewinienia jest stosunkowo niska: obwinieni przeprowadzili u pokrzywdzonego operację, do której nie było wskazań,
niemniej operację rokującą skuteczność, a wiążącą się ze stosunkowo
niewielkim (choć nieuzasadnionym) ryzykiem powikłań.
Wyrok uchyliła instancja odwoławcza: uniewinnienie zostało przez
NSL uzasadnione argumentem, że zabieg operacyjny odbył się za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zaprzecza to tendencji obecnej w wyrokowaniu sądów powszechnych, że zgoda udzielona pod wpływem
istotnego błędu jest zgodą wadliwą i równa się w skutkach nieudzieleniu jej w ogóle.15
Osobiście zgadzam się jednak z OSL, że wykonanie zabiegu odbyło się przy zgodzie wadliwej i stanowiło uchybienie. W dodatku
zgoda została wymanipulowana przez zafałszowaną informację i - jak
14 Ojciec chłopca złożył zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego przez lekarkę szpitala
publicznego, przekonany, że to ona popełniła błąd medyczny. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik złożył jednak do OSL wniosek o ukaranie ortopedów z placówki prywatnej.
15 Zob. wyrok SN z 17 grudnia 2004, II CK 303/04 z gl. M. Świderskiej, OSP nr 11/2005 poz. 131 i z gl.
M. Nesterowicza, PS nr 6/2006.
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niedwuznacznie zasugerował OSL – w celu naciągnięcia ojca dziecka
na koszty. Ta umyślna zbędność nie miała jednak charakteru oczywistej, bo obojczyk był złamany.
4. Czynność jest oczywiście zbędna, ponieważ lekarz wmówił pacjentowi nieistniejącą chorobę. Przed Okręgowym Sądem Lekarskim
w Warszawie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawa lekarza,
który w 1998 r. rozpoznał nieistniejące mięśniaki macicy i zaordynował
długotrwałe leczenie analogami GnRH: kosztownymi syntetycznymi
hormonami w zastrzykach (preparat Decapeptyl Depot). U czterdziestopięcioletniej pacjentki wywołało to sztuczną menopauzę z wysoce
dokuczliwymi objawami, uniemożliwiającymi odpowiedzialną pracę,
jaką pokrzywdzona wykonywała. Rzekome mięśniaki zostały jakoby
stwierdzone w badaniu USG, ale nie dawały objawów ani ich obecność
nie została potwierdzona retrospektywną analizą dokumentacji przez
biegłego. Innych wskazań przemawiających za decyzją o leczeniu
analogami GnRH obwiniony w dokumentacji nie odnotował. Według
Sądu jest co najmniej dyskusyjne, czy owe mięśniaki rzeczywiście
u pokrzywdzonej występowały. Nawet jednak gdyby rozpoznanie obwinionego było trafne, to sama mięśniakowatość macicy nie jest wskazaniem do agresywnego leczenia chirurgicznego lub farmakologicznego, zwłaszcza u 45-letniej pacjentki. Wskazaniami takimi byłyby:
bolesne lub obfite miesiączki, krwawienia z jamy macicy prowadzące
do niedokrwistości, dolegliwości bólowe lub uciskowe, przekroczenie
określonej wielkości macicy, rosnące mięśniaki po menopauzie. Żaden
z tych objawów u pokrzywdzonej nie występował. Ponadto, według
zgodnej opinii wszystkich powołanych w sprawie biegłych (pokrywającej się z wiedzą własną Sądu), analogów GnRH nie stosuje się jako
jedynego sposobu leczenia mięśniaków macicy, a tylko w celu przygotowania do zabiegu chirurgicznego: dla zmniejszenia ich objętości
i ukrwienia, a w konsekwencji - dla zredukowania zakresu przyszłej
interwencji chirurgicznej. Postępowanie takie przygotowuje więc do
operacji, ale jej nie zastępuje. Nie może być stosowane jako wyłączny
sposób postępowania, ponieważ według piśmiennictwa po odstawie-
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niu preparatu w dość krótkim czasie obserwuje się zawsze stopniową
wznowę guzów.
Tymczasem obwiniony proponował wprawdzie skierowanie na wycięcie mięśniaków, jednak pokrzywdzona odmówiła. Mimo, iż odmowa pacjentki czyniła operację niemożliwą, a leczenie farmakologiczne
- pozbawionym sensu, obwiniony nie zrezygnował z podawania Decapeptylu; co więcej: kontynuował jego stosowanie przez pół roku, tj.
przez okres dłuższy, niż podawany w piśmiennictwie jako zalecany
przy przygotowaniu do operacji.
W konsekwencji Sąd stwierdził, że w świetle całego materiału dowodowego jest poza dyskusją, iż obwiniony lekarz zastosował u pokrzywdzonej postępowanie (bo nie sposób tu mówić o leczeniu) obiektywnie
zbędne, a nieobojętne dla jej zdrowia, polegające na stosowaniu leku
silnie działającego i potencjalnie niebezpiecznego Dysponował przy
tym fizycznymi i intelektualnymi możliwościami, aby takiej omyłki
(OSL zakłada, iż była to omyłka) uniknąć. Wobec tego, że wskazania
dla podawania Decapeptylu w ogóle nie istniały, pozbawionymi sensu są rozważania, czy prawidłowe były dawkowanie i czas podawania preparatu. Fakt, na jaki powołuje się obwiniony (a potwierdzają
biegli), że skutki dla zdrowia pacjentki były przejściowe i odwracalne
(tym niemniej - należy dodać - wysoce dokuczliwe) ma oczywiście
wpływ na wymiar kary (nagana), natomiast nie wyłącza przewinienia
zawodowego, które jest w tym wypadku bezsporne.
Zastosowana metoda lecznicza kwalifikuje się zatem jako zbędna
w sposób oczywisty. Trudno tylko przesądzić, czy lekarz popełnił dwa
kardynalne błędy: diagnostyczny i terapetyczny, czy może pracował na
korzyść firmy farmaceutycznej produkującej kosztowny specyfik.
5. Jako oczywistą można wymienić zbędność, która nie ma
związku z prawidłową diagnozą, a dokładnie - ma związek pozorny, ponieważ w wyniku rozmaitych pomyłek zabieg został wykonany
u innego pacjenta (np. zamieniono wyniki badań lub błędnie wpisano
do komputera diagnozę wewnętrznie sprzeczną), bądż też np. omyłkowo wyrwano zdrowy ząb.
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Jednym z bardziej drastycznych przykładów jest sprawa trzydziestoczteroletniego pacjenta, u którego wykonano wyłonienie jelita
(szerzej znane jako stomia lub sztuczny odbyt) będące konsekwencją
odjęcia fragmentu jelit wraz ze zwieraczami odbytu.16 Przyczynę stanowiło błędne wprowadzenie do komputera wyników badań innego
pacjenta, w rezultacie czego obok właściwego sformułowania „fragment błony śluzowej bez zmian patologicznych” znalazło się: „carcinoma microcellulare” (rak drobnokomórkowy). Pooperacyjne badanie
histopatologiczne wykazało tylko drobne ognisko raka płaskonabłonkowego podstawnokomórkowego naciekającego. Nawet jednak przy
założeniu, że pobrany wycinek został oceniony jako „ognisko rakowe
z owrzodzeniem” lub „rak drobnokomórkowy” – biegli uznali zastosowane postępowanie za przedwczesne i pochopne. Popełnione w szpitalu uchybienie ma zatem charakter mieszany: organizacyjno-medyczny. Rozróżnienie to jest bez znaczenia dla odpowiedzialności cywilnej
szpitala, wymagałoby natomiast doprecyzowania w przypadku postawienia konkretnemu lekarzowi zarzutu przewinienia zawodowego.
6. Za obiektywnie zbędny należy uznać zabieg przeprowadzony
w wyniku rozpoznania postawionego starannie, ale błędnego lub
wątpliwego. Medycyna nie jest nieomylna i samo popełnienie błędu
nie musi przesądzać o odpowiedzialności. Spośród lekarzy tylko anatomopatolog wszystko może i wszystko już wie.
Błędna diagnoza może prowadzić do leczenia zbędnego i jednocześnie do zaniechania leczenia, które jest potrzebne. Szkody poniesione przez pacjenta są oczywiste, jednak nie ma winy lekarza w sensie
obiektywnej nieprawidłowości czynności diagnostycznych i wyprowadzonych wniosków. W sądach lekarskich zapadają wówczas wyroki
uniewinniające lub rzecznicy odpowiedzialności zawodowej umarzają
postępowanie wyjaśniające. Jako jeden z przykładów warto wskazać
mylne rozpoznanie zapalenia przydatków u pacjentki, która w rzeczywistości miała zapalenie wyrostka robaczkowego. Lekarz kilkakrotnie
16 Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 12 grudnia 2003 r., II C 911/01/5 z gl. M. Nesterowicza,
PiM nr 2/2005. s. 122-130.
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i sumiennie ją badał, a objawy uzasadniały postawioną diagnozę. Przy
istnieniu uzasadnionego przekonania lekarzy o ustalonej już dolegliwości nie zlecono badań dodatkowych. Podnoszono, że przy ostrych
schorzeniach jamy brzusznej z reguły decydujące znaczenie mają objawy fizykalne. Rzecznik stwierdził błąd, ale uznał go za niezawiniony.17
Również błędna w sposób niezawiniony okazała się diagnoza zapalenia
jądra u dwunastoletniego chłopca, który skarżył się na ból, a jednocześnie zachodziło prawdopodobieństwo urazu. Wdrożono leczenie przeciwzapalne, które jednak nie dawało poprawy i ostatecznie okazało się
zbędne. Dopiero później w szpitalu wojewódzkim rozpoznano prawidłowo skręt jądra i wykonano amputację. Rzecznik zwrócił uwagę, że
w tych okolicznościach rozpoznanie skrętu jądra było bardzo trudne.18
Zdarza się, że występujące objawy kliniczne zaliczają się do tzw.
nieswoistych. Przykładowo, stwierdzenie w badaniach laboratoryjnych
poważnych zaburzeń układu krwiotwórczego (małopłytkowość) w połączeniu z wysoką leukocytozą na pewno oznacza jakąś poważniejszą
chorobę. Nie jest to jednak jeszcze rozpoznanie, bo w grę może wchodzić co najmniej sepsa (posocznica) albo choroba rozrostowa układu
krwiotwórczego (białaczka).19 Wówczas zwykle nie ma czasu na prowadzenie diagnostyki różnicującej, więc na wszelki wypadek przyjmuje się hipotezę sepsy jako groźniejszej dla pacjenta i wymagającej
szybszej reakcji. Co więcej, sepsa ma niejednolitą etiologię: pozaszpitalnie jest wywoływana najczęściej przez bakterie Neisseria meningiditis (potocznie – meningokoki), ale czynnikiem zakaźnym mogą też
być bakterie innych gatunków, a poszczególne gatunki oraz szczepy
cechują się zupełnie różną podatnością na leki bakteriobójcze. Pacjentowi ordynuje się dwa lub trzy antybiotyki skombinowane, o możliwie
szerokim spectrum działania, ponieważ nie można czekać 5-6 dni na
wyniki posiewu i antybiogram: jeśli to sepsa, przez ten czas pacjent
umrze. Ex post może się jednak okazać, że nie była to żadna z bakterii,
17 Podaję za: A. Gubiński, Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz, Warszawa 1995, s. 88.
18 Ibidem, s. 89.
19 W jednej ze spraw przed OSL w Warszawie kwestia ta pojawiła się wpadkowo, ale nie miała wpływu
na rozstrzygnięcie.
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przeciw którym skuteczne są zastosowane antybiotyki lub że choroba
okazała się białaczką. Samo leczenie daje się określić jako zbędne lub
nawet zbędne w sposób oczywisty, ale trzeba zwrócić uwagę, że medycyna bardzo często musi interweniować w trybie pilnym, a przy niekompletnych danych i z tego powodu czynności zbędne zdarzają się na
porządku dziennym. Opisane działanie tylko pozornie może wydawać
się podobne do wcześniejszego przykładu pacjentki chorej na różę, ponieważ tutaj zachodzi niemożliwość zdiagnozowania sepsy ponad wątpliwość w odpowiednio krótkim czasie i uzasadnione obawy co do poważnego zagrożenia pociągają za sobą działania „na wyrost”. Podobny
sposób rozumowania przyjmuje się w tzw. medycynie defensywnej: na
wszelki wypadek, dla uniknięcia posądzenia o niestaranność, zlecane
są rozmaite badania dodatkowe. Trudno jednak stwierdzić, czy i które
kwalifikują się jako zbędne.
Tutaj dochodzimy do kontekstu czasowego zbędności: możliwa
jest zarówno ocena ex ante, jak ex post. Ta pierwsza wydaje się bardziej właściwa, ponieważ celowość zabiegu powinna być oceniana
z punktu widzenia wiedzy dostępnej w czasie podejmowania decyzji,
czyli przed wykonaniem czynności. To, co okaże się po - jak mówią
lekarze - otwarciu pacjenta, z różnych przyczyn może znajdować się
poza zasięgiem nawet najstaranniej przeprowadzonej diagnozy, a zatem niemożliwe do ustalenia wcześniej. (Tym niemniej ewentualne
korekty mieszczą się w granicach legalności tylko na podstawie art.
35 uzawlek, znanego jako rozszerzenie pola zabiegowego.) Nie można
natomiast w oparciu o dane uzyskane dopiero ex post czynić zarzutu
z działania „na wyrost”,
Z uwzględnieniem czynnika czasu należy również rozważać problem wskazań pierwotnych i następczych: te ostatnie mogą pojawić
się w toku rozwoju procesu chorobowego lub w miarę postępu (bądź
przy braku postępu) akcji porodowej. Brak wskazań oceniany ex ante
nie musi okazać się zatem ostateczny, niemniej wskazania następcze
same w sobie nie usprawiedliwiają działań podjętych zanim się one
pojawiły.
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Zależność ta działa także w drugą stronę: prawidłowości nie ocenia
się ze względu na skutek. Nawet gdy rezultaty wykonanego zabiegu
okażą się ostatecznie korzystne, to korzyść ta - jako niewiadoma - siłą
rzeczy nie mogła być przedmiotem oceny w chwili podejmowania decyzji, więc nie można się na nią skutecznie powoływać: „dobre” wyszło przypadkiem. W tym miejscu można poczynić uwagę odnoszącą
się do dowodzenia. Niektóre sprawy medyczne okazują się niepotrzebnie zawikłane z powodu uchybień będących rezultatem zwykłego niechlujstwa w dokumentowaniu. Niestaranne prowadzenie dokumentacji każe zadać pytanie, w oparciu o jakie właściwie ustalenia zabieg
został przeprowadzony, skoro lekarze upierają się, że podjęte leczenie było uzasadnione. W sprawie z 2007 r. pacjent został przyjęty do
szpitala na planową operację żylaków lewej nogi.20 Dokumentacja nie
zawierała ani rozpoznania przedoperacyjnego, ani kwalifikacji do zabiegu. Pacjent podnosił, że zamiast żyły odstrzałkowej usunięto mu
żyłę odpiszczelową, wskutek czego musi poddać się drugiej operacji.
Według lekarzy żyła odpiszczelowa była również niewydolna, dlatego
nie można twierdzić, jakoby usunięto żyłę niewłaściwą. Sąd uznał odpowiedzialność szpitala za dokonanie operacji w zakresie niebędącym
przedmiotem zgody pacjenta zamiast operacji uzgodnionej, choćby ta
pierwsza była medycznie uzasadniona w drugiej kolejności bądź zakres uzgodnionej operacji był zbyt ograniczony. Niekompletność dokumentacji nie pozwoliła stwierdzić, czy w ogóle możliwa jest ocena
ex ante co do celowości usunięcia żyły odpiszczelowej. O celowości
tej twierdził pozwany szpital, jednak nie znajdowało to odzwierciedlenia w historii choroby. Z kolei pacjent twierdził, że cały czas chodziło
o żyłę odstrzałkową, na co przedstawił dowód: dopplerowskie USG
kończyn dolnych, wskazujące na niewydolność pnia żyły odstrzałkowej - które to badanie zostało według ustaleń Sądu zignorowane przez
chirurga. W razie wątpliwości pozostaje zawsze droga, którą przyjął
Sąd: że usunięcie żyły odpiszczelowej odbyło się bez zgody pacjenta.
20 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 14 kwietnia 2011, I ACa 130/11 z gl. M. Nesterowicza, PiM
nr 3-4/2012
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W każdym razie o zakresie i celowości zabiegu powinny rozstrzygać
ustalenia przedoperacyjne zaakceptowane przez przedmiot udzielonej
zgody. Rozszerzenie pola zabiegowego dopuszcza się tylko w okolicznościach nadzwyczajnych określonych dość rygorystycznie przez art.
35 uzawlek., jednak w omawianym przypadku nie było to ani rozszerzenie, ani zmiana zakresu. Dostępne dane oraz brak innych pozwalają
sugerować omyłkowe usunięcie nie tej żyły.
7. Daje się także wyróżnić wariant zabiegu zbędnego z punktu
widzenia diagnozy, ale wykonanego tylko na naleganie pacjenta.
Zbędność jest wówczas objęta zamiarem zarówno pacjenta jak wykonawcy. Jako przykład może posłużyć amputacja zdrowej nogi u zdrowego psychicznie pacjenta. Nie jest to wbrew pozorom wysilona koncepcja teoretyczna: doktryna prawa karnego wspominała już dawno
o podobnych praktykach dla celów bardziej efektywnej żebraniny.21
Z kolei co do amputacji kończyn ze wskazań psychiatrycznych utrzymują się kontrowersje, spotykane są jednak poglądy jednoznacznie akceptujące i dobrze uargumentowane.22
Naleganie pacjenta podyktowane względami pozamedycznymi wymaga rozpatrzenia również w kontekście tzw. daremności terapeutycznej.23 Z jednej strony panuje zgoda, iż leczenie bezowocne nie stanowi
21 A. Wąsek, Czy dobrowolna sterylizacja jest przestępstwem? PiP nr 8/1988, s. 93.
22 Chodzi o przypadki BIID (Body Integrity Identity Disorder), T. Bayne, N. Levy, Amputees by Choice:
Body Integrity Identity Disorder and tke Ethics of Amputation, Journal of Applied Philosophy , vol. 22 nr
1/2005, s. 75-86; A. Bridy, Confounding Extremities: Surgery at the Medico-ethical Limits of Self-Modification, Journal of Law, Medicine & Ethics, nr 32/2004 s. 148-158.
23 Wobec braku regulacji rodzimej można przywołać przykład Francuskiego Kodeksu Zdrowia Publicznego. Pozwala on na odstąpienie od zabiegów medycznych, gdyby miały stanowić przejaw “nieracjonalnego
uporu” (une obstination déraisonable) - tzn. zabiegi te okażą się: 1) bezużyteczne - gdy istnieje graniczące
w pewnością prawdopodobieństwo, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną żadna poprawa stanu zdrowia nie
może nastąpić; lub 2) niewspółmiernie obciążające - gdy szanse utrzymania przy życiu są bardzo ograniczone
wobec ciężaru zabiegów, zwłaszcza wobec powodowanego bólu lub też 3) niepowodujące innego skutku, jak
tylko sztuczne podtrzymywanie życia, za: M. Świderska: Prawo do godnej śmierci w świetle nowej regulacji
prawnej we Francji, PiM, nr 3/2006. s. 112. Rozwiązanie tam przyjęte stanowi próbę nadania ram prawnych
bardzo wieloznacznemu pojęciu daremności terapeutycznej. Daremność terapeutyczna jest przywoływana jako
usprawiedliwienie dla zaniechania pewnych form terapii z własnej inicjatywy lekarza, bez kontroli sądowej
i bez oglądania się na odmienną wolę pacjenta. Bliższa analiza tego pojęcia pokazuje szereg mankamentów
stawiających sens stosowania go pod znakiem zapytania. Opiera się ono na ustaleniach faktycznych jedynie
pozornie. Duża rola przypada elementom normatywnym: osobistym wartościom oraz przekonaniom lekarza
na temat leczenia, które w jego odczuciu jest niewłaściwe – zob. M. Boratyńska, Wolny wybór... s. 691-697
i tam powołane piśmiennictwo.
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obowiązku lekarza, z drugiej jednak - spór w bioetyce dotyczy kryteriów owej bezowocności. Według Schneidermana co do zasady liczy
się indywidualna korzyść medyczna, co stanowi odwołanie do kryterium jakości życia.24 Wymagają jednak uwzględnienia także sytuacje
szczególne: deklarowane przez pacjenta ważne powody dla utrzymania
go przy życiu jeszcze przez pewien czas. Wówczas wszakże uwzględnienie takiego życzenia jest podyktowane współczuciem, a nie nakazem. W tym kontekście można podać przykład umierającej na raka
samotnej matki czworga dzieci, która chciała za wszelką cenę przeżyć jeszcze cztery miesiące brakujące najstarszej córce do osiągnięcia
pełnoletności i dzięki temu – spełnienia wymagań jako opiekuna dla
reszty rodzeństwa.
Terapia daremna oznacza zatem podejmowanie czynności zbędnych
pod względem leczniczym, jednak w wyjątkowych okolicznościach
może zostać zakwalifikowana jako korzystna z indywidualnego punktu
widzenia. Naleganie pacjenta jest równoznaczne ze zgodą uprawnionego podyktowaną szczególnymi przyczynami: nie zmienia faktu obiektywnego uchybienia prawidłom wiedzy medycznej rozumianym jako
działania służące poprawie lub utrzymaniu zdrowia, jednak ze względu
na uwzględnienie subiektywnych powodów pozamedycznych wyłącza
moim zdaniem zawinienie lekarza w stosunku do pacjenta. Oczywista
zbędność takich działań jest co najmniej wątpliwa, aczkolwiek przy
uwzględnieniu subiektywnego czynnika komfortu psychicznego.
8. Ocenie w kategorii potrzeby bądź zbędności muszą być poddane niektóre działania profilaktyczne. Zapobiegawczą mastektomię rozsławiła aktorka Angelina Jolie, niemniej informacje o tego
rodzaju zabiegach pojawiły się znacznie wcześniej.25 Mastektomia
24 L.. J. Schneiderman, The futility debate: effective versus beneficial intervention, Journal of American
Geriatrics Society, 1994, 2.
25 “New York Times” pisał w 2007 r. o lekarce, która zaalarmowana licznymi przypadkami raka piersi
w rodzinie, poddała się testowi DNA. Wynik ujawnił obecność feralnego, wadliwego genu (tzw. BRCA1 lub
BRCA2), który bardzo poważnie zwiększa ryzyko zachorowania (w pewnym momencie życia o 60-90 %).
Bezdzietna, zaledwie trzydziestotrzyletnia i w danym momencie zupełnie zdrowa, podjęła decyzję o poddaniu
się mastektomii. (A. Harmon: Cancer Free at 33, but Weighing a Mastectomy, New York Times z 16.IX.2007
r.)
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zapobiegawcza polega na usunięciu tkanki, w której może rozwinąć
się rak. Większość pacjentek przechodzi ponadto operację amputacji
jajników, ponieważ obniża ona ryzyko raka jajnika, do którego są również genetycznie predysponowane. Wśród wskazań do mastektomii
zapobiegawczej wymienia się: zdiagnozowany rak w jednej piersi; zachorowania u innych kobiet w rodzinie, zwłaszcza przed ukończeniem
pięćdziesięciu lat: matki, siostry lub córki; rak jajnika u większej liczby
kobiet w rodzinie oraz - oczywiście - pozytywny wynik testu genetycznego. Zabieg znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania (o ok. 90%)
w grupie pacjentek wysokiego ryzyka.26 Cel przeprowadzenia zabiegu daje się moim zdaniem uznać za leczniczy, ponieważ zmierza do
utrzymania zdrowia. Jest to jednak zabieg bardzo radykalny i podjęty
z dużym wyprzedzeniem. Możemy sobie też wyobrazić zupełnie zdrową młodą kobietę, która pomimo braku czynników ryzyka postanawia
poddać się zapobiegawczo mastektomii. Ona tak samo może zachorować, tyle że z mniejszym prawdopodobieństwem. Wybiera okaleczenie zamiast życia w ciągłym strachu: poważne uszkodzenie ciała dla
zwiększonego zabezpieczenia się przed rakiem. Moim zdaniem cel zabiegu pozostaje leczniczy, niemniej siła wskazań do niego jest znacznie mniejsza niż w odniesieniu do nosicielek mutacji genetycznych.
Mastektomia nie chroni w stu procentach - ale szczepienia ochronne
przecież też nie. W odniesieniu do pacjentek spoza grupy wysokiego
ryzyka może być kwestionowany zarówno leczniczy cel zabiegu, jak
wskazania medyczne do jego wykonania. Ponieważ zachorować może
każda kobieta - również strach każdej pacjentki ma swoje uzasadnienie. Z drugiej strony jednak zachodzi brak silnych wskazań w danym
momencie. Zbędność takich działań zapobiegawczych nie poddaje się
łatwej ocenie, ponieważ wymaga sporządzenia indywidualnego bilansu korzyści i strat, przy uwzględnieniu preferencji aksjologicznych pacjenta, z jego spokojem psychicznym włącznie. Ten punkt widzenia

26 National Cancer Institute, http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/preventive- mastectomy - i tam powołana literatura.
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nie jest jednak u nas popularny, o czym przekonuje poziom dyskusji
nad decyzją Angeliny Jolie.27
Zbędność czynności leczniczych może mieć istotne znaczenie dla
odpowiedzialności odszkodowawczej. Pacjent bez jakiejkolwiek potrzeby przetrzymywany w szpitalu przynajmniej traci czas, który
mogłby spędzić lepiej i przyjemniej. Zbędne badania niepotrzebnie go
fatygują, a zbędne zabiegi powodują zbędną dokuczliwość, nie mówiąc już o uszczerbku na zdrowiu. Przy zbędności zabiegu naruszenie
nietykalności i integralności cielesnej pacjenta traci swój szczególny
sens medyczny.
Jeżeli lekarz ustąpi pacjentowi w sprawie wykonania zabiegu zbędnego, to powstaje pytanie, czy naleganie pacjenta uchyla odpowiedzialność za sam czyn oraz za jego następstwa (powikłania) niebędące
konsekwencją błędu lekarskiego (technicznego). Czy pacjentowi wolno skutecznie żądać lekkiego lub nawet ciężkiego uszkodzenia ciała,
dla samej – nazywając rzecz po imieniu – fanaberii, a w razie odmowy
wywodzić roszczenia odszkodowawcze? Ocena wiąże się z inną kwestią: do jakiego stopnia zgoda (żądanie) pacjenta może uchylić bezprawność w naruszeniu jego dóbr osobistych, polegającym na uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia. Można twierdzić, że to
tylko sposób działania lekarza powinien być zgodny ze wskazaniami
wiedzy, natomiast decyzja, czy podjąć czynność - należy do wyczerpująco poinformowanego i rozumiejącego swą sytuację pacjenta. Ale
wtedy: płacę za amputację nogi w kostce, więc należy mi się zabieg
wykonany prawidłowo pod względem technicznym i z zachowaniem
aseptyki. I moja sprawa, po co mi to. Wobec tego jednak czynność traci
charakter leczniczej ze względu na brak leczniczego celu, a jej legalność wymagać będzie oceny według innych kryteriów niż kontratyp
czynności leczniczej. Inna rzecz, czy da się je w ogóle wskazać.

27 Porównywaną do żądania wydłubania oka, co wywołało ripostę tego samego autoramentu: „biustem
się nie patrzy”.
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Z tym wiąże się pytanie drugie: kto jest dysponentem własnych dóbr
osobistych i czy wolno mu dokonywać ich wartościowania: narażać
zdrowie, życie, integralność cielesną w imię innych racji osobistych
i niemajątkowych? Deklarować, że jedno dobro osobiste przedkłada
nad inne? Odpowiedź, że pacjent - poważnie zawęża nam kategorię
zabiegów zbędnych.
Osobną kwestię stanowi niewykonanie zabiegu pomimo nalegań
pacjenta i ewentualna odpowiedzialność za krzywdę. Skoro bowiem
chodzi o zabieg zbędny, to znaczy, że w ogóle nieuzasadniony medycznie, zatem z powodu jego niewykonania pacjent nie powinien ucierpieć.
Niemniej faktycznie cierpi, ponieważ liczył na jego wykonanie i teraz
doskwiera mu brak. Na pytanie o sankcję za takie osobiste cierpienie
powinien udzielić odpowiedzi tzw. test opinii publicznej: czy ze względu na szczególne okoliczności wyjątek zasługiwał na uwzględnienie.
Gorzej, jeżeli pacjent jednak doznał szkód. Powraca tutaj temat cesarskiego cięcia niewykonanego mimo żądania28: w kazusie pochodzącym z relacji ustnej lekarza pacjentka w chwili hospitalizacji żądała
operacyjnego rozwiązania porodu. Odmówiono jej z powodu „braku
wskazań”. Pacjentce na sali porodowej pękła macica. Dziecko zostało
uratowane, matka też, ale nie będzie miała więcej dzieci. Żąda zadośćuczynienia dowodząc, że powikłanie nastąpiło z powodu niewykonania cięcia. Sprawa byłaby wygrana, gdyby wykazać, iż wolno jej było
żądać zabiegu z powołaniem się na deklarowaną hierarchię dóbr osobistych, tzn. ze względu na upatrywaną korzyść zdrowotną lub inną
osobistą płynącą z wykonania zabiegu. Wówczas niewykonanie cięcia
liczyłoby się za uchybienie i należałoby się naprawienie wszystkich
szkód będących konsekwencją bezprawności.
Zakończenie
Wskazania do zabiegu mają zawsze charakter mieszany: biologiczno-medyczny z elementem psychospołecznym i aksjologicznym,
28 Zob. M. Boratyńska, Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki, PiM nr 3/2008, K. Bączyk-Rozwadowska,
Problemy prawne zabiegu cesarskiego cięcia, PiM nr 4/2008.
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niekiedy zaś ten ostatni wybija się na plan pierwszy: np. zwalczanie
bólu, cesarskie cięcie na życzenie, terapia daremna na żądanie. Zwalczanie bólu dlatego, że w wielu przypadkach decydujące znaczenie
ma indywidualny próg odporności pacjenta, więc to pacjent powinien
decydować o celowości znieczulenia. Cesarskie cięcie między innymi dlatego, że zawsze można uznać jego charakter profilaktyczny
w sensie zapobieżenia komplikacjom niemożliwym do przewidzenia;
nawet bowiem położnicy z długoletnim stażem przyznają, że nie sposób przewidzieć, co zdarzy się podczas porodu. Tak więc w granicach
akceptowalnego bezpieczeństwa zdrowotnego pacjent powinien mieć
swobodę wyboru, zatem np. jego naleganie na znieczulenie nie może
być oceniane w kategoriach zbędności. Natomiast samo naleganie nie
może rzecz jasna uchylać odpowiedzialności za zawinione uchybienia
w zakresie diagnostyki lub techniki zabiegowej.
Ocena celowości lub zbędności działań leczniczych wymaga wzięcia pod uwagę wskazań zachodzących w momencie podejmowania
decyzji o sposobie leczenia. Uwzględnienia wymagają jednak „na zapas” dodatkowe czynniki takie jak nieprzewidywalaność rozwoju akcji – przy porodach; pilność przypadku w połączeniu z uzasadnionym
podejrzeniem niebezpiecznej choroby – jak np. sepsa oraz usprawiedliwione działania profilaktyczne – jak amputacja u pacjenta realnie
zagrożonego rakiem.
Niewłaściwe i zbędne leczenie jako konsekwencja błędnej, lecz
niezawinionej diagnozy, nie może zostać potraktowane jako zawinione wyrządzenie szkody. Diagnozy błędne w sposób zawiniony pociągają za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą również za zbędne
zabiegi jako normalne następstwo. Czynności zbędne ze względu na
sprzeczność z prawidłową diagnozą są prima facie nieracjonalne, choć
podejmowane w celu leczniczym. Powyższe uchybienia prowadzą do
szkód spowodowanych zarówno nieleczeniem choroby zdiagnozowanej, jak leczeniem zbędnym. Pomyłki natury organizacyjnej obciążają
bezpośrednich sprawców bądź placówkę medyczną jako osobę prawną,
włącznie z odszkodowawczymi konsekwencjami wykonania zbędnych
czynności. Nakłanianie ze strony lekarzy do poddania się czynnościom
Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

115

Maria Boratyńska

zbędnym nie ma wpływu na zakres naprawienia szkody majątkowej,
natomiast jako wina umyślna powinno przekładać się na podwyższenie zadośćuczynienia za umyślnie wyrządzoną krzywdę. Naleganie pacjenta na czynność nieuzasadnioną wskazaniami medycznymi
może być potraktowane jako przyczynienie się do szkody, jednak nie
zmienia faktu uchybienia prawidłom wiedzy, więc nie usprawiedliwia
przewinienia zawodowego. Tylko w szczególnych okolicznościach dotyczących osoby pacjenta, stanowi o braku subiektywnego czynnika
winy lekarza co do leczenia daremnego. W języku prawniczym jest
sens posługiwania się kategorią zbędności z podziałem na zawinioną
i niezawinioną, natomiast podział na zbędność oczywistą i nieoczywistą (zwykłą) należy uznać za pozbawiony znaczenia prawnego. Przymiot oczywistości nie zmienia kwalifikacji w żadnej z wymienionych
kategorii, ponieważ nie w każdym przypadku pozwala na przypisanie
winy umyślnej.
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Na wstępie przypomnijmy, iż zgodnie z prawie powszechnym
w doktrynie poglądem niepoczytalność jest okolicznością wyłączającą
winę1. Sporadycznie można spotkać poglądy, iż prawnokarną funkcją
niepoczytalności jest wręcz wyłączenie czynu, a to dlatego, że w przypadku osób o głęboko zaburzonej świadomości nie można sensownie
mówić o psychicznym sterowaniu swoim zachowaniem, ergo - o czynie sensu stricto2 Podstawą przypisania winy jest sposób postrzegania,
myślenia, przeżywania uczuć i podejmowania decyzji określany jako
normalny, a więc zgodny z normą psychiczną, zwany poczytalnością,
którego odwrotnością jest niepoczytalność.3
Niepoczytalność jest kategorią medyczno-jurydyczną. O jej wystąpieniu świadczą zjawiska medyczne oraz zjawiska w sferze życia
psychicznego, na podstawie których formułuje się ocenę konkretnego
przypadku z punktu widzenia zasad odpowiedzialności karnej.4 Nie budzi wątpliwości, iż art. 31 § 1 k.k. zawiera enumeratywne wyliczenie
1 J. Giezek w: J. Giezek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, wyd. elektroniczne w systemie LEX.
(wersja cyfrowa bez paginacji, teaza 2).
2 Zob. m. in. T. Przesławski, Funkcja czynnika psychicznego w konstrukcji czynu zabronionego i formach
winy, St. Iur. 2008, t. 48, s. 219 i n.
3 M. Filar w: M. Filar [red.], Kodeks karny. Komentarz, wyd. elektroniczne w systemie LexPolonica
(wersja cyfrowa bez paginacji, teza 1.)
4 T. Bojarski w: T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 2010, wyd. elektroniczne w systemie LexPolonica (wersja cyfrowa bez paginacji, podpunkt 1).
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,
przyczyn niepoczytalności.5 Zgodnie z tym przepisem są to: choroba
psychiczna, upośledzenie umysłowe oraz inne zakłócenie czynności
psychicznych.
Istotą chorób psychicznych jest to, że powstają na podłożu organicznym, a ich charakter jest postępujący. Tradycyjnie wymienia się
w tym względzie np. paranoję, cyklofrenię i schizofrenię. Upośledzenie umysłowe ma charakter w zasadzie niepostępujący i polega na obniżeniu ogólnej sprawności intelektualnej.6 „Inne zakłócenia czynności psychicznych“ mogą być natomiast wynikiem m. in. chorób wieku
starczego, chorób mózgu, a także przełomów lub szczególnych stanów
biologicznych, jak np. pokwitanie, przekwitanie, menstruacja i hipnoza, przy czym powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. 7
Kluczowe znaczenie dla niniejszych rozważań ma art. 31 § 3 k.k.,
który wyłącza możliwość uznania niepoczytalności lub poczytalności
ograniczonej w stopniu znacznym w odniesieniu do sprawcy, który
wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie niepoczytalności, które przewidywał albo mógł
przewidzieć. W literaturze prezentowany jest pogląd, że „wprawienie
się“ w stan nietrzeźwości lub odurzenia, o którym mowa w art. 31 §
3 k.k., odnosi się do działań dobrowolnych, pozbawionych przymusu
czy podstępu.8
Przepis art. 31 § 3 k.k. stanowi odstępstwo od zasady winy (nullum
crimen sine culpa), gdyż pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności
karnej sprawcy, który w czasie czynu nie mógł rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.9 To rozwiązanie, przesuwające winę na przedpole czynu zabronionego, stanowi odzwierciedlenie

5 R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, LEX 2014, wyd. elektroniczne w systemie LEX (wersja cyfrowa bez paginacji, podpunkt 14).
6 M. Budyn-Kulik w: M. Mozgawa [red.], Kodeks karny. Komentarz, LEX 2013, wyd. elektroniczne
w systemie LEX (wersja cyfrowa bez paginacji, podpunkt 5).
7 A. Zoll w: A. Zoll [red.] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k.,
Zakamycze 2004, wyd. elektroniczne w systemie LEX (wersja cyfrowa bez paginacji, podpunkt 16).
8 J. Giezek w: J. Giezek, Kodeks karny..., podpunkt 16.
9 R. Stefański, Kodeks karny..., podpunkt 49.
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funkcji ochronnej prawa karnego10, która jest dodatkowo wzmocniona
domniemaniem, iż „dorosły i w pełni poczytalny człowiek, konsumując
w dużych ilościach alkohol lub zażywając środki odurzające, ma możność i powinność przewidywania takich następstw“.11
Warto na marginesie wspomnieć o rozwiązaniach alternatywnych.
W prawie niemieckim (§ 323a StGB) istnieje specjalny typ czynu zabronionego określany mianem Rauschdeliktu, polegający na tym, że
kryminalizowany jest czyn zabroniony popełniony w stanie odurzenia, co oznacza, że sprawca ponosi odpowiedzialność karną za czyn,
którego znamiona wypełnił na takich samych zasadach jak osoba poczytalna. Kodeks karny z 1932 r. przyjął natomiast w art. 17 § 2 konstrukcję zwaną actio libera in causa, w której przeniesiono zawinienie
na przedpole czynu zabronionego12. Sprawca był traktowany jak osoba
poczytalna, jeżeli doszło do wprawienia się w stan odurzenia „po to, by
dokonać przestępstwa”.13
Przedstawiciele doktryny słusznie wskazują, że na gruncie art. 31
§ 3 k.k. mamy do czynienia z konfliktem podstawowych zasad prawa
karnego: zasady winy i zasady ochrony dóbr prawnych.14 Samo istnienie przepisu w systemie prawa karnego świadczy, że uznano w tym
przypadku prymat funkcji ochronnej i przyjęcie zasady odpowiedzialności obiektywnej.
Moim zdaniem jest kwestią tyleż istotną, co oczywistą, iż przepisy dotyczące osób niepoczytalnych (a zatem kształtujące ich sytuację
prawną) powinny możliwie najpełniej odzwierciedlać wiedzę medyczną na temat istoty tego schorzenia lub zaburzenia, które niepoczytalność lub poczytalność ograniczoną wywołuje.
10 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex 2010, wyd. elektroniczne w systemie LEX (wersja cyfrowa
bez paginacji, podpunkt 9).
11 Zob. wyrok SN z dnia 20 maja 1976 r., III KR 75/76, OSNKW 1976, nr 12, poz. 144, M. Filar w: M.
Filar [red.], Kodeks karny..., podpunkt 18.
12 M. Budyn-Kulik w: M. Mozgawa [red.], Kodeks karny..., podpunkt 15.
13 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny, Dz. U. 1932 nr
60 poz. 571.
14 T. Kaczmarek, Spory wokół charakteru odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw popełnionych
w warunkach zawinionej niepoczytalności, PiP 2004/1, s. 35
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Wydaje się tymczasem, iż zarówno w doktrynie, jak praktyce orzeczniczej, ignoruje się zarówno istniejące w medycynie podziały stanów
upicia, jak istotę uzależnienia od alkoholu jako choroby oraz cechy
takiego uzależnienia. W zbyt małym stopniu uwzględnia się fakt, iż jak zostanie to przedstawione w artykule – podziały na rodzaje upicia
są w istocie umowne, a każdy taki stan może prowadzić do wyłączenia
lub ograniczenia poczytalności w chwili czynu. Efektem jest przyjmowanie, iż w razie zakwalifikowania danego przypadku jako upicia
zwykłego nie mają zastosowania przepisy o niepoczytalności sprawcy
w chwili czynu.
Taki automatyzm w stosowaniu art. 31 § 3 k.k. wobe sprawców uzależnionych od alkoholu, których upicie w danym wypadku zostało zakwalifikowane jako zwykłe (proste), nierzadko skutkuje ponoszeniem
odpowiedzialności karnej przez osoby chore.
Taka praktyka jest w ocenie autora nie do pogodzenia również z zasadą humanitaryzmu (art. 3 k.k.), z której wynika zakaz stosowania
prewencji ogólnej oraz z postulatem niekarania sprawców ponad zasięg ich winy (art. 53 § 1 k.k.).
I. Alkoholizm jako choroba
Na potrzeby niniejszego artykułu wystarczy ogólnie wspomnieć, że
przez lata alkoholizm postrzegany był w odbiorze społecznym jako
rodzaj socjopatii oraz nieprzystosowania, a nie choroba15. Mimo licznych prac naukowych w tym przedmiocie16, nadużywanie alkoholu
było przedstawiane jako zaburzenie moralne17.

15 T. Żurek, Medyczno-psychologiczne aspekty alkoholizmu, Perpectiva, Legnickie Studia TeologicznoHistoryczne, opubl. http://www.perspectiva.pl/perspectiva_LSTH_pdf/pdf/KsZurek%5Bs%5D412.pdf., s. 161
(s. 3 wg paginacji w wersji cyfrowej).
16 Warto w tym miejscu wymienić przykładowo pochodzącą z 1804 r. pracę p.t. „O pijaństwie i jego
skutkach w organizmie ludzkim” Thomasa Trottera z 1804 r., „Dzieło o pijaństwie” z 1818 r. autorstwa Jakuba
Szymkiewicza oraz „O pijaństwie, o jego szkodliwych skutkach i o środkach zapobiegania” Bogumiła Hechela
z 1848 r.
17 J. Mellibruda, Alkoholizm i diagnozowanie uzależnienia od alkoholu, opubl.: http://www.psychologia.
edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1032-alkoholizm-i-diagnozowanie-uzaleznienia-od-alkoholu.html (wersja cyfrowa bez paginacji, podrozdział „Klasyczna koncepcja alkoholizmu jako choroby, akapit nr 1).
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Rewolucję w tym zakresie przyniosła praca Elvina Mortona Jellinka z 1960 r. „Koncepcja alkoholizmu jako choroby“, której autor jako
pierwszy przedstawił, w jaki sposób dochodzi do powstawania i pogłębiania się uzależnienia od alkoholu, a także podzielił proces chorobowy na fazy.18 Jellinek określił w swej publikacji alkoholizm jako:
„wszelkie używanie napojów alkoholowych, które powoduje szkody indywidualne i społeczne lub jedne i drugie.”19
Niezależnie od tego, już w 1951 r. Światowa Organizacja Zdrowia
zdefiniowała alkoholika jako „osobę, która spożywa duże ilości alkoholu i u której uzależnienie od alkoholu jest tak nasilone, że występują
poważne zaburzenia psychiczne lub pogorszenie zdrowia psychicznego
i somatycznego, a także zburzenia stosunków interpersonalnych, funkcjonowania społecznego i ekonomicznego; odnosi się to także do osób,
u których zaburzenia te mają się dopiero pojawiać.20
Idąc w ślad za kwalifikacją przez Światową Organizację Zdrowia
uzależnienia od alkoholu oraz innych środków odurzających jako chorób psychicznych, warto zauważyć, że w „Leksykonie psychiatrii” podzielono tradycyjne zaburzenia psychiczne na: (a) zaburzenia psychotyczne, czyli psychozy oraz zaburzenia niepsychotyczne obejmujące
nerwice i inne zaburzenia typu nerwicowego (np. reakcje adaptacyjne),
(b) część zaburzeń psychosomatycznych, (c) upośledzenie umysłowe,
(d) większość zespołów organicznych, (e) zaburzenia osobowości,
(f) uzależnienie od alkoholu i innych substancji, (g) niektóre inne
zaburzenia.21
Także według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10)
alkoholizm jest jednostką chorobową („zespół uzależnienia od alkoholu“), a jego rozpoznanie może nastąpić w razie spełnienia co najmniej trzech spośród wymienionych niżej objawów, z zastrzeżeniem,
18 ���������������
E.M. Jellinek, The Disease Concept of Alcoholism, Hillhouse, (New Haven) 1962. E.M.
�����������������
Jellinek wyróżnił następujące fazy: (i) fazę wstępną prealkoholową, (ii) fazę ostrzegawczą, (iii) fazę krytyczną i (iv) fazę
przewklekłą, a także opisał pięć typów uzależnień (Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon). Przyp. autor.
19 E.M. Jellinek, The Disease... s. 57, Zob. też: J. Kinney, G. Leaton, Zrozumieć alkohol, Łódź 1996, s.
43
20 M. T. Haslam, Psychiatria, Poznań 1997, s. 608
21 S. Pużyński (red.), Leksykon psychiatrii, Wrocław 2012, s. 526
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że występują one nie krócej niż miesiąc lub powtarzają się w okresie
ostatnich dwunastu miesięcy; kryteriami tymi są:
1) silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjęcia substancji,
2) upośledzenie zdolności kontroli nad jej przyjmowaniem,
3) fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego,
4) potwierdzenie tolerancji wobec działania alkoholu,
5) zaangażowanie znacznej części aktywność życiowej w zdobycie
alkoholu,
6) uporczywe używanie alkoholu pomimo ewidentnych dowodów
jego szkodliwego wpływu na jednostkę.22
Zaburzenia związane z alkoholem (w tym samo uzależnienie od alkoholu, nadużywanie alkoholu, a także zespół odstawienia alkoholu)
są wymienione również na liście zaburzeń psychicznych klasyfikacji
DSM-IV23 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.24
Wobec powyższego wydaje się, że aktualny stan wiedzy medycznej
nie budzi większych wątpliwości co do kwalifikowania alkoholizmu
jako choroby.
II. „Wprawienie się” w stan nietrzeźwości lub odurzenia
Przesłanką stosowania art. 31 § 3 k.k. jest wprawienie się przez
sprawcę w stan nietrzeźwości lub odurzenia. W literaturze rozpowszechniony jest pogląd, że musi ono być wynikiem umyślnego działania, tj. zamierzonego spożywania alkoholu lub środka odurzającego.25 Wskazuje się również, że „wprawienie się” oznacza, że sprawca
przyjmował dany środek bez przymusu ze strony innych osób26, a także dobrowolnie.27
22 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - International Classification of Diseases, http://www.icd10.pl; kod F10.2.
23 ���������������������������������������������������������������������
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (przyp. autor).
24 Alcoholism and Alcohol Abuse (alcohol dependence, DSM-IV 303.90; alcohol abuse, DSM-IV
305.00), opubl. http://www.brown.edu/Courses/BI_278/Other/Clerkship/Didactics/Readings/Alcoholism%20
and%20Alcohol%20Abuse.pdf
25 A. Zoll w: A. Zoll [red.] Kodeks karny..., podpunkt 42.
26 M. Budyn-Kulik w: M. Mozgawa [red.], Kodeks karny..., podpunkt 16.
27 M. Filar, w: M. Filar [red.], Kodeks karny..., podpunkt 18, R. Zawłocki w: M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do ar. 1-31. Tom I, wyd. II, Warszawa 2011, wyd. elektroniczne
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Należy podzielić stanowisko, iż art. 31 § 3 k.k. nie ma zastosowania do sytuacji, w której zażycie alkoholu było nieświadome, nastąpiło w wyniku siły wyższej, podstępu lub przymusu, wobec którego
sytuacja motywacyjna sprawcy została istotnie zakłócona albo gdy
nastąpiła nieproporcjonalna reakcja organizmu na zażytą substancję.28
Podobnie wyjątek od zasady winy nie będzie miał zastosowania także
w przypadku upicia patologicznego, upicia na podłożu patologicznym
oraz w sytuacji, w której sprawca nie znał wpływu danego środka na
swój organizm lub zażył go niedobrowolnie.29 Nie sposób pominąć też
poglądu A. Zolla, że jeżeli nacisk na proces motywacyjny sprawcy był
na tyle silny, iż nie można mu uczynić zarzutu z powodu wprawienia
się w stan nietrzeźwości, to art. 31 § 3 k.k. nie ma zastosowania.30
W ocenie autora niniejszego artykułu ten pogląd jest w pełni spójny
z inną tezą A. Zolla, w myśl której art. 31 § 3 k.k. nie ma zastosowania
w przypadkach chorób psychicznych związanych z używaniem alkoholu lub narkomanią (jak np. dypsomania, omamica alkoholowa, paranoja alkoholiczna, zespół Korsakowa, czy delirium tremens).31
Porządkując powyższe wywody można stwierdzić, iż zasadniczo aby można było zastosować art. 31 § 3 k.k. - „wprawienie się“ w stan
nietrzeźwości lub odurzenia musi być: a) świadome, b) dobrowolne
oraz c) pozbawione silnego (w stopniu wysokim) nacisku na proces
motywacyjny sprawcy.
III. Przewidywanie lub możliwość przewidzenia wyłączenia lub
ograniczenia poczytalności
W literaturze rozpowszechniony jest pogląd, iż wymaganie, by
sprawca przewidział lub mógł co najmniej przewidzieć stan swej
nietrzeźwości wyłączający lub ograniczający poczytalność „zostało
w systemie LEX (wersja cyfrowa bez paginacji, podrozdział VII „Odpowiedzialność sprawcy wprawiającego
się w stan odurzenia/upojenia alkoholowego”, podpunkt 1.
28 R. Zawłocki w: Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny..., podrozdział VII „Odpowiedzialność
sprawcy wprawiającego się w stan odurzenia/upojenia alkoholowego”, podpunkt 1.
29 M. Budyn-Kulik w: M. Mozgawa [red.], Kodeks karny..., podpunkt 17.
30 A. Zoll w: A. Zoll [red.] Kodeks karny.., podpunkt 42.
31 A. Zoll w: A. Zoll [red.] Kodeks karny.., podpunkt 45.
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całkowicie zobiektywizowane i zastąpione absolutnym domniemaniem
takiej powinności (...)”.32 Mówi się również o wzruszalnym „domniemaniu faktycznym opartym na zwykłym doświadczeniu życiowym”.33
IV. Rodzaje stanów upicia i ich cechy - perspektywa doktryny
prawa, orzecznictwa i medycyny
(a) Podziały rodzajów upicia według najnowszej doktryny prawa karnego
W literaturze przedmiotu najczęściej wyróżnia się aktualnie następujące rodzaje stanów upicia (upojeń):
• upicie zwykłe;
• upicie patologiczne;
• upicie na podłożu patologicznym oraz
• upicie atypowe.34
Jako upicie zwykłe (proste) określa się powszechnie znany zespół
psychicznych i fizycznych objawów działania alkoholu etylowego, będący ostrą intoksykacją alkoholową. Wskazuje się, że spośród różnych
zaburzeń psychicznych, zdarzających się w upojeniu zwykłym, szczególnie niebezpieczne jest obniżenie krytycyzmu pijącego35, a także
nagłość i gwałtowność, towarzyszące reakcji agresywnej. Zwraca się
również uwagę m. in. na występowanie zaburzeń świadomości typu
pomrocznego, zaburzenia orientacji w miejscu i czasie, zaburzenia
afektu o charakterze lęku, wściekłości i złości, objawy psychotyczne,
pobudzenie psychomotoryczne oraz niepamięć wsteczną.36
Przy określaniu cech upicia na podłożu patologicznym, najczęściej
zwraca się uwagę na następujące cechy predysponujące: organiczne
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zmiany pourazowe
32 M. Filar, w: M. Filar [red.], Kodeks karny..., podpunkt 18.
33 J. Giezek w: J. Giezek, Kodeks karny..., podpunkt 16.
34 J. K. Gierowski, L. K. Paprzycki, Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawnomaterialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne, C.H. Beck 2013, wyd. elektroniczne w systemie Legalis (wersja internetowa bez paginacji, podrozdział C „Inne zakłócenie czynności psychicznych“.
35 K. Spett w: M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1968, s. 246.
36 J. K. Gierowski, L. K. Paprzycki, Niepoczytalność..., wersja internetowa bez paginacji, podrozdział C
„Inne zakłócenie czynności psychicznych).
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o typie charakteropatycznego zespołu psychoorganicznego, padaczkę,
a także stany po zapaleniu opon mózgowych. Bardzo istotnym, a przy
tym nienależącym w praktyce sądowo-psychiatrycznej do rzadkości
powodem rozpoznań upojenia na podłożu patologicznym jest również
zdiagnozowana u sprawcy czynu zabronionego zależność alkoholowa. Stosunkowo często tło tej formy upicia stanowią bowiem zmiany w strukturach mózgu wynikające z długotrwałego nadużywania
alkoholu.37
Atypowa forma upojenia alkoholowego wiąże się m. in. z nasileniem
objawów intoksykacji w stosunku do tego, jakie występuje w prostej
formie upojenia. Mogą występować także zaburzenia ilościowe świadomości (w postaci przymglenia i zwężenia strumienia świadomości),
co z kolei prowadzi do zaburzeń orientacji.38
(b) Podziały na rodzaje upicia z punktu widzenia wskazań wiedzy medycznej
Niezależnie od powyższych klasyfikacji i skrótowego opisu typów
upicia, zastrzec trzeba - co ma dla niniejszego artykułu znaczenie zasadnicze - iż w literaturze sądowo-psychiatrycznej podkreśla się, że
wszelkie podziały rodzajów upicia mają walory przede wszystkim
teoretyczne, gdyż nie sposób pomijać cech indywidualnych, w tym
wrażliwości na toksyczne działanie alkoholu.39
I tak, w pierwszej kolejności wypada zwrócić uwagę na pogląd,
zgodnie z którym termin „upojenie patologiczne“ nie jest trafny, gdyż
każde upojenie jest zatruciem i jako takie należy do zjawisk patologicznych.”40 Prezentowane jest również stanowisko, iż upicie
37 S. Adamik, K. Malik, Upojenie na podłożu patologicznym, PWS 1978, zeszyt 2, s. 16.
38 J. Przybysz, Propozycja jednolitej klasyfikacji upojeń alkoholowych dla celów orzecznictwa sądowopsychiatrycznego, PWS 1978, nr 2 (16), s. 68-71
39 J. Heitzman, Szczególne postacie upić alkoholowych w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym, opubl.
http://www.ipin.edu.pl/ain/archiwum/1992/11/AiN_JESIEN-ZIMA-1992-03.pdf, s. 113 (s. 7 wg paginacji
w wersji cyfrowej).
40 K. Spett w: M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria..., s. 250. Na nietrafność terminu wskazali liczni autorzy, w tym: R.A. May, F.G. Ebangh, Pathological intoxication, alcoholic hallucinosis and other reaction
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patologiczne „zostało wynalezione przez psychiatrów sądowych, ale
nie zostało przekonywająco udowodnione.”41
Pozostaje z tym w zgodzie teza, iż w istocie każde upicie alkoholowe jest stanem zakłócającym prawidłowe funkcjonowanie świadomości, gdyż „z medycznego punktu widzenia - każde upicie zaburza
zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i zdolność do pokierowania
swoim postępowaniem“, bo jest albo chorobą psychiczną albo innym
zakłóceniem czynności psychicznych, czyli wywiera wpływ na stopień
poczytalności.42
W dalszej kolejności warto przywołać pogląd, iż „nie można przyjmować, że zawsze w zwykłym upiciu alkoholowym możliwe jest rozpoznawanie znaczenia popełnionego czynu i pokierowanie swoim postępowaniem, jak i możliwe jest przewidywanie skutków upicia“.43
Trzeba zaznaczyć, iż w literaturze karnistycznej pomija się opisaną
przez H. Hoffa anormalną reakcję na alkohol. Taka reakcja, przeciwnie
niż upojenie patologiczne, zdarza się często i powtarza się.44 U każdej
osoby w stanie zwykłego upojenia alkoholem stwierdza się rozluźnienie hamulców psychicznych, natomiast u osób reagujących na alkohol
anormalnie wyzwalają się popędy agresywne, skierowane przeciw aktualnym towarzyszom biorącym udział we wspólnym piciu alkoholu
lub przeciw przypadkowo spotkanym przechodniom.”45
Istotne jest, że rozpoznanie alkoholizmu oznacza, iż dana osoba nie
może w sposób wiarygodny przewidzieć w żadnej sytuacji czasu trwania picia oraz ilości alkoholu, który wypije.”46 Wskazuje się również,
że zasadniczymi i bezspornymi elementami diagnostycznymi i kryteriami uzależnienia są m. in. niemożność przerwania w dowolnym

to alcohol (Patrz: S. Wieser: Alkoholismus. Psychiatrische und neurologische Komplikationen. Część druga.
Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie und ihrer Grenzbebiete, 1965, nr 7, s. 351) [przyp. autor].
41 J. Heitzman, Szczególne.., s. 121 (s. 15 wg paginacji wersji cyfrowej).
42 J. Heitzman, Szczególne..., s. 110 (s. 4 wg paginacji w wersji cyfrowej).
43 J. Heitzman, Szczególne..., s. 114 (s.8 wg paginacji w wersji cyfrowej).
44 H. Hoff: Lehrbuch der Psychiatrie, Bazylea, Stuttgart 1956, t. I, s. 317 i n.
45 H. Hoff: Lehrbuch..., s. 318
46 J. Mellibruda, Alkoholizm..., podrozdział „Diagnozowanie alkoholizmu”, akapit nr 2.
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i z góry wybranym momencie raz rozpoczętego picia oraz anormalność potrzeby motywującej do zażywania alkoholu.47
Na koniec tej części artykułu przytoczę nieznajdujący niestety odzwierciedlenia w doktrynie prawa oraz w orzecznictwie sądów pogląd,
iż upojenie patologiczne oraz niepoczytalność z powodu upojenia na
podłożu patologicznym stwierdza się u chronicznych alkoholików prawie zawsze.48
(c) Wybrane orzecznictwo a perspektywa medyczna
Lektura polskiego orzecznictwa pozwala, zdaniem autora, na wniosek, że sądy często nie uwzględniają w sposób dostateczny złożoności problematyki związanej z uzależnieniem od alkoholu lub innych
środków odurzających. Poprzestają na odwoływaniu się do umownych
podziałów na typy upicia i na tej podstawie wydają wyroki, nie weryfikując rzeczywistego wpływu spożycia danego środka przez osobę
uzależnioną na możliwość rozpoznania przez nią znaczenia czynu lub
pokierowania postępowaniem.
W orzeczeniach tych wskazuje się również, że osoby uzależnione
powinny tym bardziej zdawać sobie sprawę ze skutków spożywania
danych środków, bez odniesienia jednak w ogóle do okoliczności, iż
z medycznego punktu widzenia sam fakt spożycia tego środka mógł
stanowić w danym przypadku reakcję chorobową. W sposób nieuprawniony przypisuje się osobom uzależnionym, które wprawiły się w stan
upojenia lub odurzenia, cechy zawinienia, dobrowolności oraz umyślności tego wprawienia się.
Pomijanie przez sądy wskazań wiedzy medycznej nie jest problemem nowym. Warto zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1962 r., 49, w którego tezie wskazano, iż „interes
społeczny nie pozwala traktować wpływu alkoholu na psychikę ludzką
tak, jak traktuje się działanie innych trucizn, a także nie pozwala ujmować przemian psychicznych spowodowanych umyślnym spożyciem
47 B. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1999 , s. 27
48 K. Spett w: M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria..., s. 268.
49 Sygn. akt Rw 962/62 (LEX nr 135737)
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alkoholu tak, jak ocenia się inne zaburzenia funkcji psychicznych nie
zawinione przez sprawcę przestępstwa“. W uzasadnieniu dodano, iż
„każdy dojrzały człowiek zdaje sobie sprawę z toksycznych właściwości alkoholu, wprowadzając zatem z własnej winy do swego organizmu
tę truciznę, działa na własne ryzyko i dlatego nie może liczyć na żadną
pobłażliwość w razie popełnienia przestępstwa pod wpływem alkoholu“. W orzeczeniu tym sąd w sposób nieuprawniony uznał, iż osoba
uzależniona ponosi winę za spożycie alkoholu, nie biorąc pod uwagę
istoty choroby alkoholowej, która wiąże się - jak wskazano w niniejszej pracy - m. in. z anormalnością potrzeby motywującej do spożycia oraz brakiem kontroli spożywanych ilości. W ocenie autora samo
powołanie się na funkcję ochronną prawa karnego (interes społeczny)
nie może uzasadniać pomijania przez Sąd tak ważkiej okoliczności jak
istota choroby, która doprowadziła sprawcę do czynu zabronionego,
gdyż sprzeciwiałoby się to zasadzie humanitaryzmu oraz dyrektywie
wymierzenia kary sprawiedliwej.50
Warto również zauważyć, iż w wyroku z dnia 29 marca 2001 r.,
Sąd Apelacyjny w Gdańsku51 stwierdził, iż „oskarżony, będąc osobą
ze stwierdzonym zespołem zależności alkoholowej i z tego powodu wielokrotnie leczącą się, musiał zdawać sobie sprawę ze skutków, jakie
wywołuje u niego spożyty alkohol (...)“. I tak, sam fakt, że osoba uzależniona zdaje sobie sprawę ze skutków, jakie wywołuje u niej spożyty
alkohol, nie sprawia jeszcze, że taka osoba jako, podkreślmy raz jeszcze - osoba chora - jest w stanie ocenić skutki spożycia w konkretnym
przypadku, gdyż jak już wskazano, rozpoznanie alkoholizmu oznacza,
iż sprawca nie może w sposób wiarygodny przewidzieć w żadnej sytuacji czasu trwania picia oraz ilości alkoholu, który wypije.52
W wyroku z dnia 13 czerwca 2012 r., Sąd Apelacyjny we Wrocławiu53 wskazał: „oskarżony wielokrotnie wcześniej przed zdarzeniem
50 Zob. rozważania w: R. Kaczor, Dyrektywa prewencji indywidualnej a idea kary sprawiedliwej, opubl.
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/probacja/2009/nr1/4kaczor.pdf, s. 54 i n. (s. 5 i n. wg paginacji w wersji
cyfrowej.)
51 Sygn. akt II AKa 82/01, (LEX nr 49730)
52 J. Mellibruda, Alkoholizm..., podrozdział „Typologia alkoholików”, akapit nr 1.
53 Sygn. akt II AKa 159/12 (LEX nr 1213772)
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pił alkohol, (...) znał jego działanie na swój organizm, w tym typowe dla oskarżonego upicia z obniżonym progiem wyzwalania agresji,
zwiększoną drażliwością, skłonnością do zachowań nagłych, agresywnych, a także do niepamięci okresów upicia (...)“, z czego zostało wywiedzione, że „nie może być w niniejszej sprawie mowy o atypowym
działaniu na niego alkoholu, nie może być mowy o nieznajomości takich stanów upicia, w jakim znalazł się tempore criminis“. Tymczasem
powyższy stan rzeczy odpowiada niemal dokładnie anormalnej reakcji
na alkohol według H. Hoffa, która jak wspomniano charakteryzuje się
właśnie częstotliwością występowania oraz reakcjami agresywnymi54 ,
a tego Sąd zupełnie nie wziął pod uwagę.
Z kolei Sąd Okręgowy w Białymstoku stwierdził w wyroku z dnia
17 grudnia 2013 r.,55, iż oskarżony, u którego stwierdzono uzależnienie
od alkoholu w fazie krytycznej, znajdował się w chwili czynu w stanie zwykłego upojenia alkoholowego, co, w ocenie autora, może stać
w sprzeczności z przytoczonym w niniejszym artykule poglądem, iż
upojenie patologiczne oraz niepoczytalność z powodu upojenia na
podłożu patologicznym stwierdza się u chronicznych alkoholików prawie zawsze.
Nie sposób w ramach jednego artykułu omówić wszystkich kontrowersyjnych orzeczeń, należy natomiast stwierdzić, że ich liczba jest
na tyle istotna 56, iż budzi refleksje co do konieczności zrewidowania
aktualnych regulacji prawnych.57
Zastrzegam, że istnieją też orzeczenia, które pochylają się głębiej
nad problematyką uzależnień i biorą pod uwagę stanowisko medycyny. Jako przykład można przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu z dnia 6 maja 2005 r. 58, w którym stwierdzono: „surowe
karanie osób (…) o ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności,
54 H. Hoff: Lehrbuch..., s. 318
55 Sygn. akt III K 113/13
56 Zob. m. in. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r., II AKa 116/12, wyrok Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 września 2012 r., III K 69/12 (LEX nr 1237536),.
57 O czym niżej we wnioskach niniejszego artykułu (przyp. autor).
58 Sygn. akt II AKa 112/05
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determinowanej zakłóceniami czynności psychicznych o podłożu organicznym (m. in. psychodegradacja alkoholowa) ponad zasięg ich winy,
tylko dla odstraszania ewentualnych innych, całkowicie poczytalnych
i w pełni odpowiedzialnych za swoje czyny sprawców po to, by w ten
sposób kształtować ich ‘świadomość prawną’, byłoby oczywistym
sprzeniewierzeniem wymaganiom kary sprawiedliwej i przez to na
pewno nie skutkowałoby powstaniem w społeczeństwie prawidłowych
ocen i postaw.“
Stanowisko to uwzględnia specyfikę uzależnień jako chorób i ujmuje omawianą problematykę szerzej - także z punktu widzenia kształtowania postaw i celów kary, a nie wyłącznie z punktu widzenia interesu
społecznego, a z niemal całkowitym pominięciem istoty uzależnień.
V. Wnioski i postulaty de lege ferenda
Nie ulega wątpliwości, że liczne poglądy prezentowane w doktrynie, a znajdujące następnie odzwierciedlenie w orzecznictwie, pomijają istotę uzależnień. Wbrew wiedzy medycznej przyjmuje się, że
„wprawienie się“ w stan upojenia lub odurzenia przez osobę uzależnioną ma charakter dobrowolny i świadomy, bez dyskusji i bez refleksji nad tym mylnym poglądem. Zakłada się, iż taka osoba powinna
(wręcz tym bardziej) zdawać sobie sprawę z wpływu danego środka na
jej organizm, tymczasem to nie świadomość wpływu tego środka na
organizm, lecz brak kontroli samego spożycia stanowi istotę uzależnienia. Wskazuje się, że rozpoznanie upojenia prostego jest zawsze
argumentem przeciwko uznaniu niepoczytalności lub poczytalności
ograniczonej sprawcy, co - jak przedstawiono - jest poglądem wysoce
dyskusyjnym.
W ocenie autora aktualny stan rzeczy skutkuje sytuacją, w której
sprawcy uzależnieni od alkoholu lub innych środków odurzających
karani są ponad zasięg ich winy, co stoi w sprzeczności z zasadą humanitaryzmu, o której mowa w art. 3 k.k. Dodatkowo, prymat funkcji
ochronnej prawa karnego nie może sam w sobie uzasadniać nieuwzględ-
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niania wskazań wiedzy medycznej i automatyzmu w orzekaniu w imię
interesu społecznego.
Z powyższych powodów należałoby rozważyć de lege ferenda
wprowadzenie regulacji, która w sposób jednoznaczny wyłączy stosowanie art. 31 § 3 k.k. w stosunku do osób, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Postulat ten nie jest rewolucyjny, gdyż w istocie
taka wykładnia przepisu jest uprawniona i uzasadniona już przy jego
aktualnym brzmieniu. Lektura doktryny prawa i orzecznictwa sądów
sugeruje jednak, iż stosowanie tego przepisu rodzi poważne trudności
i z tego względu zasadny jest, w ocenie autora, przedstawiony wyżej
postulat.
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Zaniechanie zlecenia produktu leczniczego
poza zarejestrowanymi wskazaniami
a odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza. cz. II.
Obowiązek lecenia leku off-label i konsekwencje jego
niewykonania

Zagadnienia wstępne
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy lekarz
może ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne z perspektywy pacjenta (szkoda, krzywda) skutki braku lub odmowy przepisania lub wydania produktu leczniczego poza zarejestrowanymi
wskazaniami, a jeżeli tak – w jakich sytuacjach aktualizują się przesłanki takiej odpowiedzialności. Artykuł ze względu na swą objętość
podzielony został na dwie części: w pierwszej części omówione zostały podstawy prawne odpowiedzialności oraz obowiązku prowadzenia
farmakoterapii przez lekarza. Prezentowana część druga odnosi ustalenia dotyczące prawnego obowiązku zlecenia leku do przepisywania
lub stosowania leków poza zarejestrowanymi wskazaniami.
Zakres obowiązkowego zlecenia leku poza zarejestrowanymi
wskazaniami
Swoboda doboru farmakoterapii przez lekarza
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W polskim prawie zupełnym wyjątkiem1 jest obowiązywanie przepisów administracyjnoprawnych2 regulacji, które wskazywałyby lekarzom powinność stosowania konkretnych produktów leczniczych
(substancji czynnych), w określonych w zgeneralizowany sposób stanach klinicznych (np. cukrzyca typu II). Omawiane już „wskazania
aktualnej wiedzy medycznej” (art. 4 ustawy o zawodzie lekarza) odsyłają w tym zakresie do pozaprawnych standardów farmakoterapii.
Standardy te zawarte są m.in. w aktualnych podręcznikach farmakologii3, kompendiach4, podręcznikach postępowania medycznego5 itp.
W odniesieniu do niektórych stanów klinicznych, standardy publikowane są przez polskie i zagraniczne towarzystwa medyczne lub grupy
eksperckie6 (jako wytyczne, konsensy, rekomendacje itp.). W pozostałym zakresie aktualny stan wiedzy medycznej może zostać przez
lekarza odtworzony (nierzadko w bardzo żmudny sposób) z publikacji
w renomowanych czasopismach medycznych, metaanaliz oraz źródeł
monograficznych7.
1 Patrz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
2 Zgodnie z pkt X.14 ust. 2 lit. a cyt. powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, „w przypadku gdy po około 30 sekundach pośredniego
masażu serca i wentylacji płuc […] samoistna czynność serca nie ulega przyspieszeniu, należy […] a) podać
0,1-0,3 ml/kg adrenaliny w roztworze 1:10 000 (dawkę można powtórzyć kilkakrotnie w odstępach kilkuminutowych, nie przekraczając łącznej dawki 0,3 ml/kg) przez kaniulę lub cewnik wprowadzony do żyły pępowinowej; jeżeli wykorzystywany jest dostęp dotchawiczy, należy rozważyć odpowiednio wyższą dawkę adrenaliny
[…] c) podjąć działania dla skorygowania potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia, takich
jak: hipowolemia (podać 10 ml/kg płynu krystaloidowego lub krwi) […] ”.
3 Np. W. Janiec (red.), Kompendium farmakologii, PZWL 2008, s. 121 : „do premedykacji [przed znieczuleniem ogólnym - OL] stosuje się: benzodiazepiny, neuroleptyki, leki cholinolityczne i opioidowe leki
przeciwbólowe”.
4 Np. M. Datta i inni, Położnictwo i ginekologia błyskawicznie, PZWL 2006, s. 133: „Należy leczyć
wszystkie makrogruczolaki i objawowe mikrogruczolaki. Farmakologiczne: Bromokryptyna […] Początkowo
1,25 mg/dzień, maksymalnie 30 mg/dzień […]”.
5 Np. F. Kokot (red.), Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki, PZWL 2006, t.2, s. 1271: „Leczenie
[hipokaliemii – OL] powinno być przyczynowe. Niedobory potasu należy uzupełniać, podając chlorek potasu
doustnie lub pozajelitowo (w 500 ml glukozy należy rozpuścić nie więcej niż 20-40 mmol KCl […]”.
6 Patrz np. Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: „Konsensus Polski”, Acta Angiol, Vol. 17, Suppl. A, 2011.
7 Źródła monograficzne najczęściej są jednak nieaktualne w dacie publikacji, więc do ich analizy trzeba
podchodzić z pewną ostrożnością.
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Zależnie od stanu klinicznego, poziomu wiedzy medycznej oraz
jednolitości akceptowanych w danym czasie standardów, różnie może
przedstawiać się kwestia swobody lekarza w doborze farmakologicznej metody terapeutycznej. W wielu sytuacjach prawidłowe leczenie
może zostać osiągnięte przez wybór różnego rodzaju produktów leczniczych (różnych cząsteczek). Zasadne wydaje się uznanie, że lekarz –
w granicach wyznaczonych przez wzorzec staranności – może w takiej
sytuacji dokonywać wyborów swobodnie, co oznacza, że może opierać
decyzje terapeutyczne na własnym rozbudowanym doświadczeniu ze
stosowaniem określonego leku.8
Brak prawnego zakazu zlecenia (podania) leków poza zarejestrowanymi wskazaniami
W polskim prawie brak jest unormowania, które zobowiązywałoby lekarzy do ordynowania produktów leczniczych wyłącznie zgodnie
z treścią ChPL.9 Źródłem takiego nakazu (ani bezpośrednim, ani pośrednim10) nie jest przepis art. 35a ust. 4 Prawa farmaceutycznego, zgodnie
z którym: „podmiot odpowiedzialny, wytwórca, podmiot uprawniony
do prowadzenia obrotu hurtowego lub detalicznego, lekarz lub inne
osoby uprawnione do przepisywania i wydawania produktu leczniczego na podstawie odrębnych przepisów nie ponoszą odpowiedzialności
cywilnej lub dyscyplinarnej za skutki zastosowania produktu leczniczego odmiennie niż we wskazaniach leczniczych objętych pozwoleniem
lub za skutki zastosowania produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia, jeżeli takie zastosowanie jest związane z dopuszczeniem produktu leczniczego do obrotu na czas określony przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 4 ust. 8”. Cytowany przepis
8 W żadnym wypadku nie utożsamiam terminu „swoboda” w prezentowanej tezie z „arbitralnością” lub
„dowolnością”; termin ten rozumiem jako analogiczny semantycznie do identycznego terminu w ramach instytucji „swobodnej oceny dowodów”.
9 Analogicznie E. Plebanek, Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych, Prawo i Medycyna nr 2/2010, s. 57: „wykładnia systemowa i wnioskowania a maiori ad minus nakazują uznać, że lekarz
nie jest «związany» charakterystyką produktu dopuszczonego do obrotu na terenie kraju”.
10 Tzn. interpretowanym z zastosowaniem zasady instrumentalnego wynikania norm z norm czy też
w oparciu o argumentum a maiori ad minus.
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nawiązuje do instytucji ujętej w art. 4 ust. 8 P.f., który stanowi z kolei,
że „minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych na wniosek ministra właściwego do
spraw rolnictwa, może w przypadku klęski żywiołowej bądź też innego
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo życia lub zdrowia zwierząt dopuścić do obrotu na czas określony produkty lecznicze nieposiadające
pozwolenia”. Poniżej przedstawiam kilka istotnych uwag na temat ww.
przepisów.
1. Zgodnie z art. 4 ust. 8 P.f., Minister Zdrowia może w wyjątkowych
sytuacjach dopuścić do obrotu leki niezarejestrowane w Polsce.
Lege non distinguente, zagraniczny produkt leczniczy jest w tym
trybie dopuszczany na podstawie dokumentacji rejestracyjnej obowiązującej w miejscu rejestracji. Informacji o zarejestrowanych
wskazaniach dla takich produktów należy zatem szukać w ChPL
lub analogicznym dokumencie zarejestrowanym w państwie trzecim. Wyrażona w art. 4 ust. 8 P.f. kompetencja nie obejmuje w ogóle
ewentualnej modyfikacji wskazań i innych danych rejestracyjnych
przyjętych w państwie, w którym lek jest zarejestrowany. Oznacza
to z kolei, że przepis art. 35a ust. 4 P.f. obejmuje częściowo swoją hipotezą sytuację prawnie niedopuszczalną, tzn. wydanie przez
ministra na podstawie art. 4 ust. 8 P.f. decyzji o dopuszczeniu do
obrotu leku odmiennie niż we wskazaniach leczniczych objętych
(zagranicznym) pozwoleniem. Podsumowując, z treści art. 4 ust. 8
P.f nie wynika kompetencja do zmiany dokumentacji rejestracyjnej
leku zarejestrowanego w państwie trzecim;, przepis art. 4 ust. 8 stanowi wyłącznie o „dopuszczaniu do obrotu na czas określony”, nie
zaś o dopuszczaniu do obrotu leków ze wskazaniami określonymi
„zastępczo11 ”, tzn. inaczej, niż w miejscu rejestracji12.
11 Tak samo M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, wyd. ABC 2009, komentarz do art.
35: „niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego komentowany przepis zwalnia z odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu leczniczego w zakresie odmiennym niż we wskazaniach, wiążąc ten zapis jednocześnie
z art. 4 ust. 8 u.p.f., który dotyczy wyłącznie produktów nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu.
12 Tak samo M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, wyd. ABC 2009, komentarz do art.
35: „niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego komentowany przepis zwalnia z odpowiedzialności za skutki
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2. Nawet jeżeli ww. przepisy (odczytywane łącznie) zwalniałyby lekarzy z odpowiedzialności za leczenie na zasadzie off-label (przy
dodatkowym założeniu contra legem, że minister rozszerzyłby
w decyzji wskazania rejestracyjne dla leków dopuszczanych do
obrotu na podstawie art. 4 ust. 8 P.f.), to z takiego stanu nie wynika
logicznie, że w pozostałych przypadkach leczenie poza zarejestrowanymi wskazaniami prowadzi automatycznie do powstania odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza. Takie założenie interpretacyjne byłoby oparte na wnioskowaniu istnienia zakazu ustawowego
a contrario z przepisu, który wprost nie wyraża żadnego zakazu ani
nakazu. Zakaz stosowania leku off-label musiałby, moim zdaniem,
posiadać klarowną podstawę ustawową.
3. Cytowany art. 35a ust. 4 P.f. stanowi nieudolną próbę13 przetransponowania art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE (ze zm.) w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, który przewiduje, że „[…] Państwa
Członkowskie ustanawiają przepisy w celu zapewnienia, że posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, producenci i osoby wykonujące zawody związane z ochroną zdrowia nie podlegają
odpowiedzialności cywilnej lub administracyjnej z tytułu skutków
stosowania produktu leczniczego w sposób inny niż w zakresie dopuszczonych wskazań lub z tytułu skutków stosowania produktu
leczniczego, który nie został dopuszczony, w przypadku gdy takie
zastosowanie jest zalecane lub wymagane przez właściwe władze
w reakcji na podejrzane lub potwierdzone rozprzestrzenianie się
czynników chorobotwórczych, toksyn, czynników chemicznych lub
promieniowania jądrowego, z których każdy może powodować szkozastosowania produktu leczniczego w zakresie odmiennym niż we wskazaniach, wiążąc ten zapis jednocześnie z art. 4 ust. 8 u.p.f., który dotyczy wyłącznie produktów nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu.
13 I Identycznie M. Kondrat, op. cit.: „Intencją ustawodawcy była zapewne implementacja zmienionego
przez dyrektywę 2004/27/WE art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE, co zostało jednak zrobione nieudolnie, gdyż
dyrektywa zobowiązuje w szczególnych sytuacjach do zwolnienia z odpowiedzialności za stosowanie produktów w ramach wskazań oraz poza wskazaniami, zarówno w zakresie produktów dopuszczonych do obrotu, jak
i niedopuszczonych”.
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dę”. Sensem regulacji jest zatem wyłączenie odpowiedzialności
lekarzy za stosowanie się do nakazów („miękkich” lub bezwzględnych) władzy administracyjnej, która może być w określonych
warunkach zmuszona do samodzielnego „eksperymentowania” ze
stosowaniem leku. Sensu tego nie oddaje niestety ustawa – Prawo
farmaceutyczne.
4. Niezależnie od powyższego można wskazać, że polski system
prawny zawiera regulację art. 40 ustawy o refundacji 14, która daje
podstawę do objęcia refundacją leku w zakresie wskazań lub dawkowania odmiennego, niż określone w ChPL. Gdyby obowiązywał ustawowy zakaz ordynowania off-label, to wskazany art. 40
ustawy o refundacji nie miałby sensu, ponieważ wykonanie kompetencji w nim określonej (refundacja danego leku we wskazaniu
off-label) nie mogłoby przełożyć się na indywidualne decyzje lekarskie, ponieważ lekarzom nie wolno byłoby ordynować takiego
leku poza zarejestrowanymi wskazaniami. Taki wynik interpretacji
stałby zatem w sprzeczności z założeniem, że przepisy pochodzą
od racjonalnego ustawodawcy.
Uzasadniona ordynacja leków poza zarejestrowanym wskazaniem
jako prawny obowiązek lekarza
Dotychczasowe rozważania uzasadniają wniosek, że nie istnieje abstrakcyjno-generalny zakaz zapisywania leków niezgodnie z ChPL, tzn.
niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami. Tym samym podanie pacjentowi leku poza zakresem rejestracji nie jest zabronione. Pozostaje
natomiast pytanie, czy istnieją sytuacje, w których ordynacja off-label
stanowić będzie przedmiot obowiązku lekarza wobec pacjenta.
Lekarz ma obowiązek podjąć leczenie, jeżeli jest ono uzasadnione (jeśli tylko prawidłowo zdiagnozowanym) stanem klinicznym pacjenta oraz związanymi z tym stanem wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej (pomijam kwestie zgody, jako
14 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych
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nieobjęte artykułem). W takim razie jednak przepisanie czy podanie
leku off-label stanowi wykonanie obowiązku lekarza, wynikającego
z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza.
Wytyczne aktualnej wiedzy medycznej stanowią zobiektywizowany
standard, względem którego ocenia się decyzję lekarza, także w zakresie ordynowania off-label. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do formułowania postulatów o ostatecznym, czy też wyjątkowym
charakterze decyzji o stosowaniu leku off-label ani też o obowiązku
uprzedniego wyczerpania alternatyw medycznych. Inaczej mówiąc,
jeśli aktualny stan wiedzy to uzasadnia, należy użyć leku off-label
(niezarejestrowanego) od razu, nawet jeśli istnieją inne leki, zarejestrowane w Polsce wcześniej. Oczywiście w konkretnym stanie klinicznym decyzja może nie być prosta lub łatwo osiągalna, zwłaszcza
w przypadku konfliktów w obrębie standardów medycznych. Należy
jednak wskazać, że analogiczne trudności mogą wiązać się z leczeniem zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami, w stanach klinicznych
niejasnych lub wymagających podjęcia terapii empirycznej. Stosowanie produktu leczniczego poza zarejestrowanym wskazaniem jest
trudniejsze decyzyjnie, niż stosowanie zgodnie z ChPL (ze względu
na ryzyko prawne), lecz w istocie trudność ta sprowadza się do konieczności samodzielnego odtworzenia treści standardu medycznego
oraz oceny jego aktualności przez lekarza. W przypadku oparcia się na
treści ChPL, odpowiedzialność za skutki przepisania leku w zaufaniu
do tego dokumentu ponieść może zamiast lekarza wytwórca leku (na
podstawie przepisów o produkcie niebezpiecznym), podmiot odpowiedzialny względem produktu leczniczego (za potencjalny delikt wprowadzenia w błąd organów administracji farmaceutycznej w procesie
rejestracji) bądź też Skarb Państwa (za ewentualne naruszenie prawa
podczas procesu rejestracji, w tym wypadku niezależnie od winy – art.
417 K.c.).
Z powyższego wynika również, że uzasadniona ordynacja leku offlabel nie jest uprawnieniem lekarza, lecz jego obowiązkiem. Polski
ustawodawca nie zezwala lekarzowi na odstąpienie od obowiązku leczenia ze względu na brak zgodności pomiędzy aktualnym wskazaniem
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wiedzy medycznej a statusem rejestracyjnym konkretnego produktu
leczniczego. Odmiennie przedstawia się jedynie kwestia eksperymentu
leczniczego (patrz dalsze uwagi).
Istotne zagadnienia związane z przedmiotem analizy
Kiedy ordynacja leku off-label stanowić będzie eksperyment
leczniczy?
Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, „eksperymentem
leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby
leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane
metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest
wystarczająca”. Z kolei art. 2 pkt 2 P.f. stanowi, że „badaniem klinicznym - jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia
lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów
leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia
wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich
bezpieczeństwo i skuteczność”, zaś art. 37a ust. 2 P.f. przewiduje, że
„badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach
w rozumieniu przepisów ustawy [o zawodzie lekarza] […]”.
Cytowane definicje wymagają interpretacji uwzględniającej fundamentalne znaczenie terminu „eksperyment”. W najnowszej literaturze
podnosi się zasadnie, że eksperymentem jest tylko i wyłącznie takie
działanie, które charakteryzują dwie cechy: nowatorstwo (brak dostępnej wiedzy pozwalającej na przewidzenie rezultatu eksperymentu)
oraz metoda (manipulacja zmienną niezależną połączona z obserwacją
zmiennej zależnej), przy czym w odniesieniu do eksperymentu leczniczego zmienną niezależną jest podanie produktu leczniczego a zależną
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– reakcja organizmu pacjenta).15 Z powyższych względów, zlecenie
leku off-label opierające się na aktualnych wytycznych wiedzy medycznej nie będzie stanowić eksperymentu leczniczego ze względu
na brak elementu nowatorstwa16 W odniesieniu do stosowania leku
z „ugruntowanym” w praktyce klinicznej działaniem terapeutycznym
niektórzy autorzy sugerują wręcz stosowanie terminu „soft-label”17
Kluczowym zagadnieniem prawnym w konkretnych przypadkach
będzie odróżnienie sytuacji eksperymentalnych od nieeksperymentalnych. Rozstrzygające jest ustalenie, czy aktualna wiedza medyczna pozwala ustalić profil bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania
danego leku w pozarejestracyjnym wskazaniu, dawce, populacji itp.
Źródła zagraniczne wskazują, że decyzja o zastosowaniu leku off-label
powinna być oparta na „solidnych dowodach naukowych i rzetelnych
opiniach medycznych” oraz wskazują wagę informacji publikowanych
w renomowanych czasopismach na zasadzie „peer-review”18. Postulat
ten jest jednak trudny do zastosowania w praktyce, wobec braku jasnych
kryteriów metodologicznych oceny jakości tekstów naukowych w medycynie. W praktyce badań klinicznych dyskusyjna jest sama ocena
reprezentatywności czy też wielkości próby klinicznej przesądzającej
o tym, że dany produkt może być „już” uznany za przebadany19 Z powyższego wynika, że przy wszystkich wymienionych trudnościach,
15 Patrz uwagi P. Konieczniaka, Eksperyment naukowy i techniczny a porządek prawny, Warszawa 2013,
s. 47, na temat „manipulacyjnej” definicji eksperymentu.
16 Patrz analogicznie E. Plebanek, op. cit., s. 55, 56, która wskazuje, że o eksperymencie leczniczym
można mówić wyłącznie w przypadku nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod, a uznawanie każdego leczenia off-label za eksperyment pozbawiałoby „w sposób nieracjonalny i nieuzasadniony, możliwości
skutecznego, zgodnego z aktualnym poziomem medycyny, leczenia wielu pacjentów. Takie ujęcie spowodowałoby także, że od lekarzy nie wymagano by znajomości istotnych, nowych badań i publikacji z zakresu swojej
dziedziny wiedzy, a jedynie studiowania dołączonych do leków ulotek”.
17 Patrz prezentacja „Finansowanie przez NFZ terapii wysoce kosztownych”, R. Zyśk, NFZ, 21.11.2007 r.,
pod adresem www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_polski_21112007.ppt+&cd=1&hl=pl&ct=clnk
&gl=pl.
18 ����������������������������������������������
Patrz standardy American Medical Association (Health and Ethics Policies: Patient Access to Treatments Prescribed by Their Physicians, 2007) oraz American Academy of Pediatrics (Uses of Drugs Not Described in the Package Insert. Off-Label Uses, Pediatrics 2002;110;181).
19 Komplikacje mogą nastąpić, gdy z aktualnych wytycznych wiedzy medycznej wynikać będzie postulat farmakologicznego eksperymentowania (np. przy nowoczesnych terapiach celowanych, z lekami biologicznymi dopasowywanymi do organizmu konkretnego pacjenta). Jest to temat na odrębne opracowanie
teoretyczne.
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o eksperymencie leczniczym można mówić wyłącznie wówczas, jeżeli
zlecenie określonego leku off-label będzie zarazem metodą „nową lub
tylko częściowo wypróbowaną”.
Trzeba koniecznie podkreślić, że ustalony w toku badań klinicznych
(tych, które można uznać za część aktualnej wiedzy medycznej) poziom ryzyka związanego ze stosowaniem danego leku off-label (profil
bezpieczeństwa leku), nie daje samoistnej podstawy do kwalifikowania działania leczniczego jako eksperymentu.20 Nawet wysokie ryzyko
podania produktu off-label nie zmieni kwalifikacji decyzji terapeutycznej lekarza na „eksperyment”, jeżeli aktualna wiedza medyczna daje
podstawy do przewidywania skutków leczenia oraz związanego z tym
ryzyka dla pacjenta21. Niestaranność decyzji lekarza w tym zakresie
(jeżeli lekarz nieprawidłowo zważy bilans zagrożeń i korzyści dla konkretnego pacjenta) może powodować odpowiedzialność cywilnoprawną lekarza, ale nie ze względu na podjęcie bezprawnego eksperymentu,
lecz na naruszenie już ustalonych zasad postępowania z dobrem prawnym. Pod tym względem nie różni się ocena prawna leków stosowanych off-label oraz on-label – w istocie każdy lek stosowany u pacjenta
wiąże się z „jakimś” ryzykiem wystąpienia działania niepożądanego.
Na gruncie obowiązujących przepisów nie sposób mówić o obowiązku prowadzenia eksperymentu leczniczego przez lekarza, choć
temat ten wymaga odrębnego opracowania teoretycznego. Warto jednak wskazać, że realizacja takiego hipotetycznego obowiązku byłaby
i tak utrudniona, ponieważ terapia off-label w ramach eksperymentu
leczniczego nie jest ani refundowana przez NFZ, ani też refinansowana
w ramach świadczeń gwarantowanych22. Co oczywiste, prowadzenie
eksperymentu leczniczego poddane jest ścisłej regulacji w art. 21 – 29
20 Patrz P. Konieczniak, op. cit., s. 266: „ryzyko szkody nie należy do definicji eksperymentu […]. Nic
w tym dziwnego, ponieważ pojęcie eksperymentu ukuto dla potrzeb metodologii nauk, a nie dla dokonywania
ocen społecznych”.
21 Analogicznie P. Konieczniak, op. cit., s. 136, odnosząc się do stosowania określonego przedmiotu
w skrajnych warunkach, co zdaniem niektórych badaczy (patrz literatura tam powołana) jest objęte definicją
„eksperymentu”.
22 Patrz Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 23.07.2007 r. na zapytanie poselskie nr 2151 w sprawie zakresu wskazań do stosowania leków.
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ustawy o zawodzie lekarza oraz rozdziału 2a Prawa farmaceutycznego
i wymagałoby spełnienia wymagań tam przewidzianych.
Zlecenie leku off label a prawo lekarza do odmowy leczenia
Materialnoprawną podstawę do odmowy leczenia stanowi art. 38
ust. 1 23 oraz art. 39 ustawy o zawodzie lekarza.24 Na gruncie cytowanych przepisów M. Safjan zasadnie wyróżnia kilka typów sytuacji,
w których lekarz jest uprawniony do odmowy leczenia:25
a) przypadek, gdy pacjent podważa kompetencje oraz decyzję lekarza z zakresu farmakoterapii,
b) brak zgody pacjenta na określone leczenie,
c) powołanie się lekarza na wewnętrzny konflikt etyczny („klauzulę
sumienia” z art. 39),
d) w pewnym zakresie – ze względów „infrastrukturalnych”, tzn.
w przypadku gdy dostępny standard usługi medycznej jest niezgodny z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej i powoduje
(jak rozumiem: nieakceptowalne) ryzyko dla pacjenta; w przypadku farmakoterapii odnieść to można do faktycznej niedostępności leków nowszej generacji lub niedostępności sprzętów lub
procedur pozwalających na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w przypadku leków wymagających tego rodzaju działań.
Dyskurs publiczny na temat art. 39 ustawy o zawodzie lekarza (tzw.
klauzula sumienia) typowo odnosi się do dopuszczalności (religijnej,
obyczajowej) stosowania leków antykoncepcyjnych oraz wykonywania zabiegów aborcji.26 Zasadniczo brak jest doniesień o odmowie sto23 „Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym
mowa w art. 30, z zastrzeżeniem ust. 3”.
24 „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem,
z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz
wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego
powiadomienia na piśmie przełożonego”.
25 M. Safjan, Leczenie pacjenta – obowiązek czy przywilej lekarza? Z perspektywy polskiego prawa,
Medycyna Praktyczna 2008/09.
26 W praktyce jednak lekarza korzystają z „klauzuli sumienia” właśnie w odniesieniu do leków antykoncepcyjnych, co w moim zdaniem jest o tyle absurdalne, że w większości przypadków (nie we wszystkich!)
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sowania leczenia off-label ze względu na sumienie lekarza. W moim
przekonaniu nie ma jakichkolwiek podstaw etycznych, aby z zasady
stosować „klauzulę sumienia“ do leczenia off-label jako zgeneralizowanej metody (tzn. do odmowy leczenia jakichkolwiek pacjentów,
jakimkolwiek lekiem off-label). Brak jest bowiem wartości etycznej,
która mogłaby przekonująco uzasadnić decyzję lekarza o generalnej
odmowie leczenia poza rejestracją. Wartości takiej nie stanowi z pewnością komfort lekarza niezainteresowanego aktualną wiedzą medyczną ani też przeciwdziałanie stresowi pacjenta, u którego zastosowano
lek „poza ulotką”. Z drugiej strony, w konkretnym stanie klinicznym
nie można wykluczyć sprzeczności zlecenia leku off-label z sumieniem
lekarza, o ile wątpliwości lekarza nie będą związane z samym tylko
faktem zlecenia formalnie poza zarejestrowanymi wskazaniami, ale raczej z zagadnieniami skuteczności i bezpieczeństwa takiego leczenia.
Rzecz jasna, w przypadku powołania się na „klauzulę sumienia”
w związku z dylematem leczenia off-label, lekarz ma na zasadach
ogólnych obowiązek uzasadnić odmowę wobec pacjenta, wskazać
pacjentowi realne możliwości uzyskania recepty (lub bezpośredniego
podania leku) u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej (obecnie: podmiocie leczniczym) oraz uczynić w dokumentacji medycznej stosowną wzmiankę o odmowie i jej powodach, a jeżeli
wykonuje zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby
– dodatkowo powiadomić na piśmie przełożonego27.
W moim przekonaniu listę legalnych przyczyn odmowy zlecenia
leku off-label uzupełnić można o „kontratyp” etycznego obowiązku
zaniechania farmakoterapii w zakresie, w jakim leczenie wykraczałoby
poza wiedzę, doświadczenie i kompetencje zawodowe lekarza a brak
jest bezpośredniego zagrożenia dla życia pacjenta. Zgodnie z art. 10
Kodeksu etyki lekarskiej, „lekarz nie powinien wykraczać poza swoordynacji leków antykoncepcyjnych, lekarz ab initio nie ma prawnego obowiązku wystawienia recepty (brak
przesłanki leczenia lub zapobiegania chorobie).
27 Przepis wymaga, aby powiadomienie nastąpiło „uprzednio”, a więc przed odmową, jednak w przypadku odmowy wystawienia recepty związanej np. z jednorazową konsultacją medyczną jest to praktycznie
niemożliwe.
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je umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych”. Przepisy ustawy
o zawodzie lekarza nie regulują tej kwestii wprost, jednak obowiązek
„wycofania się” z leczenia wobec braku kompetencji można wyinterpretować z art. 4 ustawy w zakresie, w jakim przepis ten statuuje
obowiązek działania starannego. W omawianej grupie sytuacji, lekarz
powinien skierować pacjenta do specjalisty z danej dziedziny lub po
prostu lekarza potrafiącego w praktyce stosować określony typ leczenia. W omawianym zakresie brak jest wiążących a nawet względnie
jasnych standardów.28
Zlecenie (podanie) leku poza zarejestrowanymi wskazaniami a kwestia zgody pacjenta
W przeciwieństwie do czynności leczniczych (wykonywania zabiegów, podawania leków), prawo nie przewiduje dostatecznie jasnego
standardu w zakresie obowiązku informowania oraz zgody pacjenta na
zlecenie produktów leczniczych dostępnych na receptę. Problematyczne jest w ogóle ustalenie, czy wystawienie recepty stanowi świadczenie
zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej29, a co za tym
idzie, czy zastosowanie znajduje art. 32 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza30. Kwestia ta wymaga odrębnej analizy teoretycznej. Nawet jednak
jeśli uznać za słuszną hipotezę o konieczności zastosowania przepisów
dotyczących obowiązku informowania pacjenta do zlecania leków na
28 Ponadto w środowisku medycznym ściera się wiele przeciwnych opinii w omawianym zakresie (np.
różne poglądy na samodzielne leczenie chorób rzadkich lub przewlekłych mają lekarze medycyny rodzinnej
oraz lekarze specjaliści).
29 Patrz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy: „świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”. Niektórzy autorzy twierdzą, że wystawienie recepty
nie jest „świadczeniem zdrowotnym” w rozumieniu art. 39 ustawy o zawodzie lekarza – na wątpliwości te
zasadnie zwraca uwagę E. Zielińska, Komentarz do art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
LEX 2008: „Komentowany przepis mówi o prawie lekarza do powstrzymania się od wykonania świadczenia
zdrowotnego, co może sugerować, że chodzi o takie świadczenia, które lekarz przeprowadza osobiście. Wykonaniem świadczenia jest niewątpliwie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, dokonanie badań diagnostycznych. Przy wąskim rozumieniu tego pojęcia nie będzie nim natomiast samo wydanie skierowania na badania
czy wystawienie recepty.”
30 „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”.
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receptę (tzn. informowania o dających się przewidzieć skutkach ich
zastosowania lub zaniechania), nie sposób obronić forsowanej przez
niektórych prawników oraz instytucje publiczne tezy o bezwzględnym
obowiązku uzyskania pisemnej zgody pacjenta na ordynowanie leków
poza zarejestrowanymi wskazaniami.
Obowiązek uzyskania zgody w formie pisemnej zależy od tego, czy
wybrana przez lekarza metoda leczenia stanowi dla pacjenta podwyższone ryzyko31 Każdy lek jest potencjalnie szkodliwy dla zdrowia (np.
w przypadku przedawkowania lub wejścia w niebezpieczną interakcję
z inną substancją). Dotyczy to tak samo leków stosowanych zgodnie
z rejestracją, w tym nawet dostępnych bez recepty (np. paracetamolu).
Kryterium szczególnego (szczególnie wysokiego) niebezpieczeństwa
powinno być zatem określone na podstawie aktualnych wskazań wiedzy
medycznej. Wiele leków stosowanych w praktyce lekarskiej off-label
nie wiąże się z takim ryzykiem dla pacjenta. Z drugiej strony istnieją
leki, które stosowane nawet zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami,
mogą pacjenta uśmiercić (w tym cytostatyki, środki znieczulające, silnie działające leki antybiotyczne lub przeciwgrzybicze). Wydaje się,
że obowiązek uzyskania zgody pisemnej zależy zatem od konkretnej
sytuacji, nie od samego działania off-label, choć oczywiście w przypadkach wątpliwych uzyskanie takiej uprzedniej zgody od pacjenta będzie działaniem pragmatycznym32. Jeżeli jednak leczenie nie wiąże się
z ponadprzeciętnym ryzykiem dla pacjenta, to m.zd. realizacja recepty
w aptece oraz faktyczne zastosowanie leku przez pacjenta wyczerpuje
w pełni znamiona zwykłej (w tym przypadku: dorozumianej) zgody na
proponowane przez lekarza leczenie.
Należy zarazem podkreślić, że fakt wyrażenia przez pacjenta lub
jego przedstawiciela ustawowego zgody na leczenie off-label nie ma
wpływu na odpowiedzialność lekarza w przypadku, gdy terapia będzie
31 Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza: „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo
zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego
pisemnej zgody”.
32 Patrz krytyczne uwagi pod adresem „automatycznego” i „instytucjonalnego” (określenia własne – OL)
gromadzenia zgód pacjentów przy ordynacji off-label przedstawione przez M. Kamińskiego, Off-label brzmi
groźnie, „Menedżer Zdrowia”, 7/2011, s. 76.
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sprzeczna z aktualnymi wytycznymi wiedzy medycznej33 lub będzie
działaniem bezprawnym z innych względów (np. będzie bezprawnym
eksperymentem leczniczym).
Ordynowanie produktów leczniczych poza zarejestrowanymi wskazaniami a system publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (w tym system refundacyjny)
Dla kompletności analizy przedstawionej w tym opracowaniu celowe jest krótkie odniesienie się do trzech istotnych kwestii prawnych,
wynikających z relacji pomiędzy przepisami prawa medycznego oraz
normami (prawnymi oraz innego rodzaju34) regulującymi funkcjonowanie systemu ubezpieczenia zdrowotnego:
a. kwestii niezależnego od art. 4 ustawy o zawodzie lekarza, kontraktowego źródła obowiązku lekarzy stosowania leków poza zarejestrowanymi wskazaniami,
b. kwestii refundacji leków przepisanych poza zarejestrowanymi
wskazaniami
oraz
c. kwestii refinansowania leków podawanych pacjentom w lecznictwie zamkniętym poza zarejestrowanymi wskazaniami.
Ad a. Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 38/2012/DGL
z dnia 30 czerwca 2012 r. zawiera wzór umowy pomiędzy lekarzem
a NFZ. Na podstawie tego wzoru (na zasadzie adhezyjnej, bez możliwości jakichkolwiek odstępstw) NFZ podpisuje z zainteresowanymi
lekarzami umowy, uprawniające tych ostatnich do wystawiania recept
refundacyjnych (uprawniających pacjentów do niższych odpłatności
w aptece). Postanowienie par. 5 tego wzoru stanowi : „W celu realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 1 [tj. zaopatrzenia
33 J. Zajdel, op. cit., s. 37.
34 Autorowi chodzi tutaj o regulacje wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia, które z perspektywy
konstytucyjnej nie stanowią norm prawa powszechnie obowiązującego, ale ze względu na monopolistyczny
i przymusowy charakter NFZ umów zawieranych przez lekarzy z NFZ, mają podobne oddziaływanie de facto.
Prezes NFZ publikuje zarządzenia, w których zawarte są projekty adhezyjnych umów z lekarzami, do których
lekarze mogą przystąpić, jednak trudno mówić o pełnej dobrowolności i jakiejkolwiek równości stron w takiej
relacji.
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świadczeniobiorców w refundowane leki dostępne na receptę – przyp.
O.L.] Osoba uprawniona [tj. lekarz – O.L.] zobowiązana jest przepisywać leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyroby medyczne, na przeznaczonych do tego celu drukach recept, wypełnionych zgodnie z odrębnymi przepisami, uprawniających
do nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, zgodnie z:
1) aktualnym stanem wiedzy medycznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym wykazami, o których mowa w art. 37
ust. 1 ustawy refundacyjnej; […]
3) przepisami ustawy […] o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[…] oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi”.
Umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy lekarzami a NFZ, upoważniająca lekarzy do wystawiania recept na zasadach refundacyjnych,
stanowi zatem samodzielnie kontraktowe źródło obowiązku przepisywania leków poza zarejestrowanymi wskazaniami, gdy wymaga tego
interes pacjenta oraz aktualny stan wiedzy medycznej35. Warto przypomnieć, że wzór umowy obowiązującej od 2008 r. wprost wymagał, aby
preskrypcja była dokonywana „zgodnie z ChPL”, fragment ten został
jednak usunięty z wersji wzoru umowy obowiązującego od 2012 r.
Ad b. System refundacyjny, opierający się na przepisach ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przewiduje po stronie
Ministra Zdrowia obowiązek regularnego (co 2 miesiące) ogłaszania
tzw. wykazu produktów refundowanych. Zgodnie z art. 40 wskazanej
ustawy, Minister Zdrowia jest kompetentny do decydowania o refundacji poza zarejestrowanymi wskazaniami. W momencie sporządzania niniejszego opracowania, w ramach wykazu podstawowego leków
35 Ocena cywilistyczna wskazanego wzoru umowy wymaga odrębnego opracowania, można jednak założyć, że cytowane powyżej postanowienie par. 5 może podlegać ocenie jako zobowiązanie do świadczenia
na rzecz osoby trzeciej. Pozytywna konstatacja w tym zakresie stanowi z kolei istotny przyczynek do analizy
ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych pacjenta względem lekarza o przepisanie leku „off-label” lub roszczeń odszkodowawczych.
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refundowanych (wykaz „A”) wyodrębnić można było trzy typy refundacji. Na 3395 wszystkich refundowanych leków tylko 899 refundowanych było „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień
wydania decyzji”, a więc dokładnie w zgodzie z ChPL. Odnośnie do
1222 produktów (większości!) Minister Zdrowia przewidział refundację w ściśle określonych wskazaniach pozarejestracyjnych (a więc
jawnie niezgodnie z ChPL). Status trzeciej grupy (pozostałych 1274
produktów) jest trudny do jednoznacznej kwalifikacji, ponieważ w tej
grupie znajdują się leki, których profil wskazań rejestracyjnych oraz
wskazania refundacyjne pozostają względem siebie w relacji nadrzędności, podrzędności lub krzyżowania (najrzadziej). Przykładowo leki
oparte na substancji trazodonum refundowane są we wszelkich „chorobach psychicznych lub upośledzeniach umysłowych”36, chociaż ChPL
tych produktów wskazuje, że zostały one zarejestrowane wyłącznie
w leczeniu depresji (relacja nadrzędności).
Decyzje Ministra Zdrowia ustalające wskazania refundacyjne offlabel opierają się na szczegółowych analizach danych z literatury, prowadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w ramach
procesu refundacyjnego. Objęcie refundacją danego wskazania offlabel z perspektywy decyzji lekarskiej uprawdopodobnia zatem tezę,
zgodnie z którą aktualne wskazania wiedzy medycznej przemawiają za
stosowaniem danego produktu w takim właśnie niezarejestrowanym
wskazaniu.
Ad c. Odmiennie przedstawia się reżim kontraktowy odnoszący się
do farmakoterapii szpitalnej, wykonywanej w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych. W przeciwieństwie do leków wydawanych
świadczeniobiorcom w aptekach na podstawie recept refundacyjnych
wystawianych przez lekarzy, gospodarka lekowa w szpitalu nie jest
ściśle reglamentowana przez Ministra Zdrowia lub NFZ (za wyjątkiem
programów lekowych). Wynika to w głównej mierze z odmiennego
36 W praktyce NFZ przyjmuje, że produkt taki jest refundowany w stanach klinicznych objętych jakąkolwiek klasyfikacją w grupie „F” (od 00 do 99) wg ICD-10. Leki ze wskazanej grupy istotnie mają bogatą literaturę medyczną wykazującą ich skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu wielu chorób o podłożu
psychicznym.
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system rozliczeń – w aptece NFZ płaci za każdą receptę refundacyjną,
zaś w przypadku pacjentów hospitalizowanych płatna jest stawka kapitacyjna, obliczana w ramach systemu jednorodnych grup pacjentów
i uniezależniona od realnych, każdorazowych nakładów na leczenie.
W skrócie zatem: NFZ płaci szpitalowi tyle samo, niezależnie od tego,
ile dany pacjent wymaga leków i w jakiej dawce.
Nadzór NFZ nad szpitalnymi decyzjami farmakoterapeutycznymi
sprowadza się do kontroli zasadności leczenia danego pacjenta „jako
takiego” (tj. NFZ podczas kontroli w praktyce sprawdza, czy dany pacjent w ogóle powinien być leczony w określonym wskazaniu, zwłaszcza w relacji z treścią dokumentacji medycznej). Stosowanie leków off
-label w lecznictwie zamkniętym jest przedmiotem dwóch podobnych
komunikatów: Ministerstwa Zdrowia z 14.12.2006 r. oraz NFZ z lutego 2007 r.37 Komunikaty te przedstawiają tezę, zgodnie z którą terapia
off-label powinna być oparta na „wieloletniej i ugruntowanej praktyce
klinicznej, opisanej w aktualnych podręcznikach z dziedziny farmakologii lub danej specjalności medycznej”, bądź też na „wiarygodnych
dowodach naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych, potwierdzających skuteczność i zasadność wybranego postępowania”. Wskazane organy administracji publicznej wymagają także,
aby pacjent przed zastosowaniem leku off-label był o tym informowany i wyrażał zgodę38, a samo zlecenie poza zarejestrowanymi wskazaniami stanowiło ultima ratio.39
Obydwa wskazane powyżej komunikaty urzędowe należy niestety
ocenić negatywnie. Stosowanie leku off-label może być w danej sytuacji klinicznej obowiązkiem lekarza, co zostało wywiedzione w niniejszym opracowaniu. Uzależnianie tego obowiązku od urzędowej wizji
rzeczywistości, w której ordynacja off-label musi mieć charakter ściśle
37 Komunikat w sprawie procedur stosowania produktu leczniczego poza wskazaniami rejestracyjnymi, brak daty dziennej ani podpisu; dostępny pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/zapisz.
php?artnr=2447&czartnr=0&zapisz=1.
38 Analogiczne wymaganie odnaleźć można w większości programów lekowych dopuszczających stosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami.
39 Przedstawione rekomendacje i zastrzeżenia są w praktyce szpitalnej traktowane „dość wybiórczo”,
ujmując rzecz eufemistycznie.
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subsydiarny względem gorzej rokujących i mniej skutecznych leków
(ale za to z zarejestrowanymi wskazaniami), jest medycznym i etycznym nieporozumieniem. Z drugiej strony, przepisy formułują zasady
prowadzenia eksperymentów leczniczych a treść powołanych komunikatów urzędowych może być przez niektórych lekarzy odczytana jako
urzędowe zwolnienie z tych obowiązków.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę ustalenia przedstawione w obydwu częściach
niniejszego artykułu, a w szczególności wnioski dotyczące prawnych
aspektów rejestracji leków w określonych wskazaniach oraz prawnego
obowiązku lekarza prowadzenia leczenia zgodnie z prawnym wzorcem
staranności, należy skonkludować, że – analogicznie jak w przypadku
leków stosowanych zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami – lekarz
ma nie tylko prawo, ale i ustawowy obowiązek ordynować pacjentom
– w uzasadnionych przypadkach – leki na zasadzie off-label.40 Niewykonanie tego obowiązku stanowi zatem bezprawne zaniechanie, co
wyczerpuje zatem jedną z fundamentalnych przesłanek odpowiedzialności cywilnoprawnej za negatywne następstwa zdrowotne zaniechania lekarza po stronie pacjenta.
Uzasadnienie dla zlecenia leku off-label wyznacza zawsze tylko
i wyłącznie dobro konkretnego pacjenta (nie zaś grupy pacjentów),
przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności klinicznych. Prawidłowym uzasadnieniem dla takiego działania będzie zawsze racjonalne
dążenie do ochrony życia i poprawy zdrowia pacjenta, zgodnie z wytycznymi aktualnej wiedzy medycznej.

40 Prawo to znajduje potwierdzenie w treści Deklaracji Helsińskiej (pkt 32). Tak też zasadnie: K. Sabiłło,
op.cit., oraz K. Skóra, K. Łanda, „Poza rejestrem”, „Menedżer Zdrowia” z 22.1.2013 r., s. 63. Patrz standardy
zagraniczne: R. Dresser, J. Frader, Off-Label Prescribing: A Call for Heightened Professional and Government
Oversight, J. Law Med Ethics. 2009 ; 37(3): 476–396, s. 4.
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O R Z E CZ NIC TWO
Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
– I Wydział Cywilny z dnia 2 sierpnia 2012 r.,
I ACa 443/12, LEX nr 1237851

1. Zgoda pacjenta w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy z 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty musi być zgodą „objaśnioną”, „poinformowaną”, a więc świadomie akceptującą przez pacjenta zrozumiałe przezeń ryzyko dokonania zabiegu i przejęcie
na siebie tego ryzyka. Dopiero taka zgoda pacjenta wyłącza bezprawność interwencji lekarza. Samo uzyskanie formalnej zgody
pacjenta bez poinformowania go o dostępnych metodach, ryzyku
i następstwach zabiegu powoduje, że jest to zgoda „nieobjaśniona”
i jako taka wadliwa, wskutek czego lekarz działa bez zgody i naraża się na odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną pacjentowi, nawet gdy postępuje zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
2. Samo nawet niewłaściwe poinformowanie pacjenta przez lekarza przed zabiegiem o powikłaniach nie stanowi podstawy odpowiedzialności deliktowej na zasadzie art. 430 k.c. w zw. z art. 415
k.c. w zw. z art. 444 i 445 k.c., o ile doznany przez niego uszczerbek na zdrowiu nie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z przeprowadzonym zabiegiem, gdyż działanie lekarza
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w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. musi skutkować powstaniem szkody,
by odpowiedzialność taka była możliwa.
3. W braku „poinformowanej” zgody pacjent może żądać zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta na podstawie art. 4
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis
ten chroni godność, prywatność i autonomię pacjenta niezależnie
od staranności i skuteczności zabiegu leczniczego, podczas gdy art.
445 § 1 k.c. rekompensuje skutki uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia. Oba te roszczenia o zadośćuczynienie mają odrębny charakter, określając zasady odpowiedzialności sprawców za odrębne
czyny bezprawne.
GLOSA
1. Sprawy braku „poinformowanej” zgody pacjenta na zabieg medyczny stosunkowo często trafiają na wokandy. Wynika z nich, że pomimo szczegółowych unormowań ustawowych (w ustawie o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) i ustalonej linii orzecznictwa lekarze ograniczają się
do zgody formalnej, czasami w historii choroby w izbie przyjęć szpitala
albo później przed zabiegiem, bez udzielenia pacjentowi wymaganych
przez prawo informacji co do ryzyka zabiegu i jego następstwach, metodach i sposobach leczenia (leczenie zachowawcze czy operacyjne),
wskazań bezwzględnych i względnych co do zabiegu operacyjnego
czy diagnostyki inwazyjnej, możliwości powikłań przewidywalnych
i typowych, nawet jeśli występują rzadko. Chodzi o to, by pacjent, skoro ma przyjąć na siebie ryzyko zabiegu, czynił to z pełną świadomością
bądź zrezygnował z zabiegu, który nie jest ratującym życie, a może mu
przynieść poważne pogorszenie stanu zdrowia1. Zdarza się, co widać
w wielu sprawach, że powikłania po badaniach diagnostycznych czy
zabiegu operacyjnym są gorsze aniżeli choroba, której doznał pacjent,
1 Zob. liczne orzeczenia sądowe – M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. X, Toruń 2013, s. 174 i n.;
tenże, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. I, Warszawa 2012, s. 112 i n.; zob.
też M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 95 i n.
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i wymagają kolejnych operacji2. Dlatego tak ważne jest stwierdzenie
Sądu Najwyższego w wyroku z 10 II 2010 r.3 , że: „Do obowiązków
lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu
postępowania (leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt
w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie narażenie pacjentów na
pogorszenie stanu zdrowia”, co jest konsekwencją starożytnej zasady
primum non nocere.
Wskazać należy też na wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 2012
4
r. , który głosi, że: „Sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku udzielenia mu przystępnej informacji nie może
być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 1996
r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty” i wyrok Sądu Najwyższego
z 18 stycznia 2013 r.5 , że: „Ocena, iż określona szkoda jest skutkiem
niepowodzenia medycznego, objętego wyłącznym ryzykiem pacjenta, wymaga niebudzących wątpliwości ustaleń odnośnie do przyczyn
szkody, w całym łańcuchu zdarzeń, które ją spowodowały”.
Trzeba przypomnieć, że brak „poinformowanej” („świadomej”) zgody pacjenta powoduje, że jest ona wadliwa. Skoro pacjent nie ma świadomości co do ryzyka i skutków zabiegu medycznego, to jego oświadczenie
woli jest nieważne (art. 82 k.c.), a działanie lekarza bezprawne6 , nawet
jak zabieg został dokonany zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej7.
2. W tej sprawie powódka wniosła pozew przeciwko szpitalowi,
domagając się zasądzenia na jej rzecz kwoty 130.000 zł tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie na skutek błędów w leczeniu złamania kości lewej ręki doznanego w dniu 1 grudnia 2006 r. w wyniku
upadku na chodniku oraz kwoty 30.000 zł tytułem odszkodowania za
2 Zob. choćby wyrok SA w Katowicach z 17 X 2013 r., I ACa 594/13, LEX nr 1391906.
3 V CSK 287/09, PiM nr 3-4 /2012,, z glosą M. Nesterowicza
4 III CSK 227/11, LEX nr 1211885, PiM nr 3-4 /2012,, z glosą M. Świderskiej
5 IV CSK 431/12, LEX nr 1275006
6 Wyrok SN z 8 lipca 2010 r., I CSK 117/10, LEX nr 602677
7 Wyrok SA w Warszawie z 31 marca 2006 r., I ACa 973/05, PiM nr 2 /2010,, z glosą M. Nesterowicza.
Zob. też wyrok SN z 17 XII 2004 r., II CK 303/04, OSP, nr 11/2005, poz. 131, z glosą M. Świderskiej tamże
i z glosą M. Nesterowicza, PS nr 6/2006,.
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dodatkowe koszty leczenia. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł
o oddalenie powództwa. Podniósł, że zabieg operacyjny u powódki został wykonany zgodnie z zasadami sztuki medycznej, a po zabiegu wystąpiły powikłania braku zrostu i wtórnej deformacji łokcia, wynikające jednak z następstw doznanego urazu, a nie techniki operacyjnej.
Sąd oddalił powództwo, uznając, że powikłania te mieszczą się
w granicach ryzyka, jakie wiąże się z przeprowadzeniem zabiegu operacyjnego. Tym samym nie można przypisać pozwanemu dopuszczenia
się czynu niedozwolonego polegającego na przeprowadzeniu leczenia
w sposób niezgodny ze sztuką lekarską.
Powódka podniosła zarzut, że zachowanie pozwanego było bezprawne, albowiem nie wyraziła w sposób należyty zgody na przeprowadzone leczenie operacyjne. Sąd zauważył, że z historii choroby wynika,
iż przed zabiegiem operacyjnym powódka podpisała oświadczenie, że
została poinformowana i zrozumiała celowość i konieczność zabiegu.
W treści oświadczenia wskazano przedmiot rozpoznania i proponowane leczenie. Jednocześnie strona powodowa trafnie w ocenie sądu podnosi, że nie został przeprowadzony żaden dowód, na podstawie którego
można by uznać za wykazane, iżby powódka została poinformowana
o możliwych powikłaniach wynikających z przyjętej metody leczenia,
co narusza art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty. Jednakże sąd stwierdził, że powikłania powstałe u powódki mają swoje źródło w urazie doznanym przez nią i są
normalnym następstwem powstałego uszkodzenia ciała, brak jest więc
szkody, która stanowi przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej, co uzasadnia oddalenie powództwa.
Apelację powódki Sąd Apelacyjny oddalił, uznając za trafne uzasadnienie wyroku sądu orzekającego. Powódka dochodziła swoich
roszczeń w ramach reżimu deliktowego (art. 415, 430 w zw. z art. 444
i 445 k.c.), a doznany przez nią uszczerbek na zdrowiu nie pozostaje
w adekwatnym związku przyczynowym z przeprowadzonym zabiegiem. Zdaniem Sądu Apelacyjnego inną kwestią, którą akceptowała
strona powodowa, była jednak okoliczność zaniechania udzielenia powódce informacji zgodnie z art. 31, który to wymóg statuuje art. 34
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ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta – powódkę na zabieg operacyjny – lekarz
miał bowiem obowiązek udzielić jej przystępnej informacji o stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach
ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Ustalenia zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku potwierdzają,
że powódka wykazała istnienie okoliczności, których ciężar dowodu
na niej spoczywał, a mianowicie wykonania zabiegu bez uprzedniego
przekazania pełnej informacji o metodach leczenia i możliwych zmianach w jej stanie zdrowia, która pozwalałaby wyrazić w pełni uświadomioną objaśnioną zgodę na zabieg. Tego rodzaju okoliczność przyznał
sam przesłuchany w charakterze świadka lekarz.
Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd Okręgowy właściwie ocenił zgłoszone przez powódkę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika żądanie, zgodnie z jej jednoznacznie wyrażoną wolą, jako
roszczenie przewidziane w art 444 i 445 k.c., będące następstwem
uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Pominął natomiast zadośćuczynienie z art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej za naruszenie
praw pacjenta (obecnie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta), ponieważ nie zostało zgłoszone przez powódkę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. Zdaniem Sądu Apelacyjnego sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był
objęty żądaniem ani zasądzać ponad żądanie z uwagi na zakaz wyrażony w art. 321 § 1 k.p.c., a w postępowaniu apelacyjnym nie można
rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami
(art. 383 k.p.c.).
Na akceptację zasługuje, że Sąd Apelacyjny wskazał na drugą podstawę odpowiedzialności w tej sprawie, jaką jest żądanie zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta na podstawie art. 4 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dawny art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Trafnie orzekł, że roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę mają odrębny charakter, określając zasady
odpowiedzialności sprawców za odrębne czyny bezprawne. Art. 445
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§ 1 k.c. rekompensuje skutki uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
(a więc wymaga zaistnienia szkody), natomiast art. 19a ustawy o z.o.z.
(art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) chroni
godność, prywatność i autonomię pacjenta, niezależnie od staranności
i skuteczności zabiegu leczniczego (nie wymaga zaistnienia szkody).
Sąd Apelacyjny potwierdził w ten sposób stanowisko wyrażone przez
Sąd Najwyższy w wyrokach z 29 maja 2007 r. 8, z 3 grudnia 2009 r. 9,
z dnia 22 września 2011 r.10.
Uznał jednak, że sąd orzekający ani apelacyjny nie mógł się na niej
oprzeć przy rozstrzyganiu sprawy, skoro powódka, reprezentowana
przez zawodowego pełnomocnika jej nie zgłosiła. Czy jednak brak
wiedzy pełnomocnika musi wywoływać niekorzystne skutki dla powódki? Mam tu wątpliwości. Powódka żądała zadośćuczynienia za to,
że poddała się zabiegowi operacyjnemu, gdyż nie była poinformowana
o możliwych powikłaniach, które się zrealizowały, mimo że zabieg był
dokonany zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Wskazywała (w istocie jej pełnomocnik) na art. 445 § 1 k.c., a nie na ustawę o prawach pacjenta. Jednak sąd nie jest związany kwalifikacją prawną powództwa,
więc ten błąd nie powinien mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.
Powód ma jedynie obowiązek określenia podstawy faktycznej swojego żądania (art 187 § 1 pkt 2 k.p.c.), a nie jego podstawy prawnej.
Określenie podstawy prawnej, jeśli nawet nastąpi, nie jest dla sądów
wiążące. Sąd orzekający ma natomiast obowiązek ustalenia stanu faktycznego i wskazania podstawy prawnej rozstrzygnięcia (art. 328 § 2
k.p.c.). Jak twierdzi G. Bieniek, w istocie wyboru podstawy prawnej
dokonuje sąd11. Podobna była sytuacja w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r.12. Powódka oparła
tu swoje roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę na art. 471 k.c.,
8 V CSK 76/07, OSNC nr 7-8/2008,, poz. 91
9 II CK 337/09, PiM nr 2 /2012,, z glosą M. Nesterowicza
10 V CSK 401/10, LEX nr 964492.  Zob. też orzecz. SN z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 142/11, OSP nr 6
/2013, poz. 61, z glosą M. Nesterowicza.
11 Por. G. Bieniek (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa
1996, s. 352.
12 II CK 300/04, OSP nr 2 /2006,, poz. 20, z glosą M. Nesterowicza
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a w apelacji na art. 448 k.c., choć na ogół zadośćuczynienie ex contractu jest niedopuszczalne i nie zachodziło naruszenie dobra osobistego z art. 23 k.c. Była natomiast podstawa do przyznania powódce
zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia z art. 445
k.c. Dlatego Sąd Najwyższy rozpatrując kasację orzekł, że „należało
dokonać ustaleń, czy (…) roszczenie powódki oparte na art. 445 k.c.
zasługuje na uwzględnienie. W rozpoznawanej sprawie należy także
rozważyć (…) czy powódka może oprzeć swoje roszczenie na art. 19a
ust. 1 ustawy z 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej”.
W konkluzji sądzę, że fakt, iż powódka nie podała właściwej podstawy prawnej jej roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę, nie powinien być decydujący. Skoro Sąd Apelacyjny uznał, że w ustalonym
stanie faktycznym istnieje podstawa prawna dla zadośćuczynienia (art.
19a ustawy o z.o.z., art. 4 ustawy o prawach pacjenta), to powinien
zmienić wyrok sądu orzekającego i je przyznać albo przekazać sprawę
do ponownego rozpoznania w tym zakresie .
Jednocześnie trzeba wskazać na rosnące znaczenie w „procesach
lekarskich” unormowania o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, o czym świadczą cytowane powyżej wyroki sądowe.
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Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 9 lutego 2010r.
sygn. VI ACa 786/091

Glosowane orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym: pozwem skierowanym przeciwko Szpitalowi powódka A.
domagała się zasądzenia kwoty 250.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za cierpienia wynikające z błędu medycznego, miesięcznej renty
w wysokości 1.500 zł oraz 67.867 zł jako odszkodowania za szkody
materialne, a także ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość, jeżeli skutki tego błędu ujawnią się przyszłości. Pozwany Szpital oraz występujący po jego stronie interwenient uboczny – Towarzystwo Ubezpieczeń wnieśli o oddalenie powództwa w całości.
Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie
oddalił powództwo w całości. Orzeczenie to zostało wydane w oparciu
o następujące ustalenia: powódka w dniu 16 kwietnia 2005 r ok. godz.
22 w czasie wesela przewróciła się przed budynkiem i upadła na głowę,
została niezwłocznie przewieziona przez rodzinę do pozwanego szpitala. W czasie drogi czuła się źle i wymiotowała. O godz. 23.35 zgłosiła
się na Izbie Przyjęć z powodu urazu okolicy potyliczno – ciemieniowej głowy. Została ona zaopatrzona chirurgicznie przez chirurga Izby
Przyjęć, który podczas szycia niewielkiej rany nie stwierdził pęknięcia
1 Apel. – W-wa 2012/2/18
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kości czaszki. Z zebranego przez lekarza C wywiadu wynika, że powódka zaprzeczyła utracie przytomności, przyznała, że w trakcie jazdy
miała wymioty, a podczas wesela spożywała alkohol. Lekarz stwierdził, że A jest przytomna z logicznym kontaktem, dobrze zorientowana
w czasie i miejscu (według skali retroaktywności Glasgow – 15 pkt),
źrenice symetryczne reagujące na światło. Nie stwierdził dodatnich objawów oponowych, a powódka zgłaszała ból tylko w miejscu urazu.
Następnie została ona skierowana na badanie radiologiczne czaszki,
w wyniku którego lekarz radiolog nie stwierdził zmian pourazowych.
Podczas pobytu w Izbie Przyjęć nie stwierdzono pogorszenia się stanu
powódki, jak i objawów wstrząśnienia mózgu oraz wykluczono zmiany
pourazowe. W związku z tym przyjęto, że nie ma bezwzględnych przesłanek do wykonania tomografii komputerowej, dodatkowych badań
i hospitalizacji. Powódka oświadczyła, że czuje się dobrze i jest w stanie samodzielnie opuścić Szpital. Rodzina została poinformowana, że
w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia A może w każdej chwili
zwrócić się o konsultację szpitalną. Po powrocie do domu powódka
umyła się i położyła spać ok. 4 – 5 nad ranem. Matka powódki mając kłopoty z jej dobudzeniem uznała, że jest ona nieprzytomna i wezwała pogotowie ratunkowe, które przewiozło powódkę do Szpitala.
Stan jej był na tyle poważny, że w karetce ogolono jej głowę w przygotowaniu do trepanacji. Została przyjęta na oddział ratunkowy nieprzytomna, w stanie ciężkim. Wykonana w trybie pilnym tomografia
komputerowa wykazała podostry, rozległy krwiak podtwardówkowy
nad prawą półkulą mózgu z pęknięciem łuski kości potylicznej; zachodziła również ostra niewydolność oddechowa. Jej stan oceniono jako
ogólnie ciężki (3 pkt w skali Glasgow), została w trybie pilnym operowana. Wykonana następnego dnia tomografia komputerowa wykazała
stan karniotomii prawostronnej z resztkowym wodniako – krwiakiem
w miejscu operacji. Badanie wykazało zmniejszenie obrzęku mózgu. Powódka przebywała na Oddziale Intensywnej Terapii do dnia
31 maja 2005 r. W tym czasie wymagała oddechu zastępczego za pomocą
respiratora i utrzymywano ją w stanie śpiączki barbituranowej. W dniu
24 kwietnia 2005 r. wykonano kolejną tomografię, która wykazała
Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

159

Jan Ciechorski

poprawę radiologiczną oraz przeprowadzono tracheotomię w celu
zapewnienia prawidłowej wentylacji płuc. Po odzyskaniu przez
A przytomności została ona przewieziona do Instytutu Psychiatrii
i Neurologii, gdzie przebywała do 15 czerwca 2005 r. Następnie była
hospitalizowana w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu
z rozpoznaniem niedowładu czterokończynowego oraz porażenia nerwu okołoruchowego prawego. Po wykonaniu rezonansu magnetycznego stwierdzono obecność niewielkich ognisk po stłuczeniu przypodstawnych części płatów czołowych obu półkul mózgu. Nie wykazano
obecności krwiaka ani wodogłowia pourazowego. Po wypisaniu z Instytutu Psychiatrii i Neurologii powódka przebyła szereg zabiegów rehabilitacyjnych w domu, jak i w szpitalach: w Konstancinie Jeziornej,
Górowie Iławieckim, Krynicy Morskiej i Cieplicach. Miejski Ośrodek
ds. Orzekania o Niepełnosprawności uznał powódkę za osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającą opieki i pomocy innych
osób w pełnieniu ról społecznych i życiu codziennym. Od 1 lutego
do 9 lutego 2006 r. powódka przebywała na Oddziale Neurochirurgii
Szpitala Bielańskiego, gdzie wykonano plastykę pooperacyjną ubytku kości czaszki, który miała od 9 miesięcy. Z powodu przyjmowania
przez nią dużej ilości leków wystąpiły zaburzenia hormonalne, wymagające leczenia. Od 29 stycznia do 8 lutego 2007 r. powódka była
hospitalizowana na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej STOCER
w Konstancinie, gdzie poddana została kolejnemu kompleksowemu
leczeniu rehabilitacyjnemu z powodu niedowidzenia obuocznego oraz
niedowładu kończyn prawych. Z uwagi na przykurcz z nieprawidłowym ustawieniem stopy prawej A przebywała w okresie od 16 do 19
marca 2007 r. w Klinice Neurologii.
W opinii sądowo – lekarskiej biegły dr n. med. Z nie stwierdził
błędu w sztuce lekarskiej w postępowaniu diagnostyczno – terapeutycznym lekarza na terenie Izby Przyjęć pozwanego Szpitala. Według
biegłego odpowiadało ono standardom postępowania w takich przypadkach. Wskazał, że nie przy każdym urazie głowy należy pacjenta poddać hospitalizacji i przeprowadzić badanie metodą tomografii
komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Zdaniem biegłego
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późniejsze ujawnienie w badaniu tomograficznym szczeliny złamania
w obrębie łuski kości potylicznej nie świadczy o nieprawidłowym wykonaniu badania RTG. Podniósł on, że wystąpił następujący patomechanizm: powódka doznaje urazu czaszki upadając na tył głowy, co
wywołuje krwawienie między powierzchnią mózgu a kością sklepienia
czaszki, przy czym szybkość narastania objawów zależy od intensywności krwawienia. Powstaje ostry krwiak podtwardówkowy, którego
wysoka śmiertelność nie wynika z samej istoty jego powstania, tylko
ze zjawiska początkowego, dobrego samopoczucia chorego po doznanym urazie, nieobecności objawów neurologicznych, a następnie często błyskawicznego rozwijania się wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego z fatalnymi następstwami. W częstych przypadkach badanie
tomograficzne wykonane bezpośrednio po urazie nie wykazuje zmian
wewnątrzczaszkowych. Z kolei biegły z zakresu radiologii stwierdził,
że lekarz radiolog ocenił badanie RTG powódki na podstawie dwóch
zdjęć RTG: przednio – tylnego i bocznego czaszki z oceną negatywną
co do złamań i jego postępowanie ocenił jako prawidłowe. Z zeznań
lekarza radiologa i technika RTG wykonującego zdjęcia oraz z dokumentacji medycznej powódki wynika, że zostały wykonane dwa zdjęcia RTG: w ujęciu przednio – tylnym i bocznym, co jest zgodne z przyjętymi standardami, powódka zaś dołączyła do akt tylko jedno zdjęcie.
Sąd Okręgowy uznał, że obowiązek udzielenia świadczeń zdrowotnych
wynikał z ustawy, nie z umowy, albowiem pozwany jest publicznym
zakładem opieki zdrowotnej, co skutkuje zdaniem Sądu pierwszej instancji – rozpatrywaniem ewentualnej odpowiedzialności pozwanego
w oparciu o przepisy o odpowiedzialności deliktowej. Sąd przyjął, że
zakład opieki zdrowotnej odpowiada na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego za lekarza jako pracownika, a postępowanie lekarza jest
przypisywane Szpitalowi. Dla ustalenia odpowiedzialności za czyn
niedozwolony konieczne było stwierdzenie winy lekarza przyjmującego powódkę w Izbie Przyjęć. Sąd Okręgowy przyjął, że postępowanie
lekarza przyjmującego było prawidłowe i na żadnym etapie (diagnostycznym ani terapeutycznym) nie było obarczone błędami. Sąd odwołał się również do regulacji zawartej w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia
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1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którą lekarz
ma obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych według wskazań
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Wskazano, że przepisy tej
ustawy nakazują udzielanie świadczeń medycznych po poinformowaniu pacjenta o ich zakresie, rokowaniach oraz ewentualnych komplikacjach. Zdaniem Sądu postępowanie lekarza przyjmującego powódkę
odpowiadało standardom medycznym oraz dołożył on należytej staranności wymaganej od lekarza: zaopatrzył uraz głowy w okolicach
ciemieniowo – potylicznych, wykonał badanie GSC, w którym powódka uzyskała maksymalną ilość 15 pkt oraz podstawowe badanie neurologiczne, skierował A na zdjęcie RTG po zebraniu od niej wywiadu.
Powyższe czynności znajdują potwierdzenie w dokumentacji medycznej. Podniesiono, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (zeznania świadków) wynika, że lekarz przyjmujący nie został
poinformowany, iż powódka straciła przytomność, dlatego też wpisał
w wywiadzie informację o braku utraty przytomności, a tylko utrata
przytomności byłaby bezwzględnym wskazaniem do przeprowadzenia
badania tomograficznego. W swej ocenie Sąd oparł się na dokumentacji medycznej, którą uznał za prawidłową i wiarygodną. W uzasadnieniu wskazano, że powódka nie utraciła przytomności, miała wymioty
i spożywała alkohol, a przy uzyskaniu 15 pkt w badaniu GCS (gdy
u pacjentów splątanych, w śpiączce lub nieprzytomnych wynik wynosi
poniżej 13 pkt) nie dawało to podstaw do przypuszczenia, że powódka utraciła przytomność wcześniej i uwzględnienia tej przesłanki przy
stawianiu diagnozy. Reasumując, Sąd Okręgowy przyjął, że działania
podjęte przez pozwanego były prawidłowe, a lekarzowi z Izby Przyjęć
nie można przypisać zawinienia. Opierając się na ogólnej zasadzie dowodowej wynikającej z art. 6 k.c., zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne,
Sąd stwierdził, że strona powodowa nie wypełniła tego obowiązku. Co
prawda pełnomocnik powódki zgłosił wniosek o przeprowadzenie dowodu z nowej opinii biegłego, jednakże sprecyzowana przez niego teza
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była sprzeczna z ustaleniami Sądu i sugerowała przyjęcie przez Sąd
założeń niewynikających z dotychczasowego materiału dowodowego.
Z tego powodu zdaniem Sądu wniosek ten nie mógł być uwzględniony.
Konkludując stwierdzono, że obecny stan zdrowia powódki nie pozostaje w związku przyczynowym z postępowaniem lekarzy pozwanego.
W konsekwencji sąd uznał, że nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego dla ustalenia zakresu cierpień powódki w celu
stwierdzenia wysokości zadośćuczynienia, utraconych możliwości zarobkowych, zwiększonych potrzeb oraz poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji w celu ustalenia wysokości odszkodowania i renty.
Apelację od tego wyroku złożyła powódka, którą oparła zarówno na
naruszeniu przepisów prawa procesowego, jak i materialnego, zarzucając obrazę:
1. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez poczynienie ustaleń sprzecznych z treścią
zebranego w sprawie materiału dowodowego. W szczególności poprzez przyjęcie, że „analiza ciągu zdarzeń oraz czynności podejmowanych przez lekarzy pozwanego bezsprzecznie wskazuje na brak
nieprawidłowej diagnozy oraz brak popełnienia przez lekarza C.
błędów w sztuce medycznej”;
2. art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wybiórcze przytoczenie w uzasadnieniu
zaskarżonego wyroku i analizowaniu zeznań świadków;
3. art. 415 i art. 430 k.c. poprzez przyjęcie odpowiedzialności pozwanego wyłącznie na płaszczyźnie deliktowej z pominięciem odpowiedzialności kontraktowej.
Słusznie Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że pierwszeństwo
w rozpoznaniu należy przyznać zarzutom apelacji wskazującym na naruszenie przepisów postępowania, albowiem jedynie przy prawidłowo
ustalonym stanie faktycznym można dokonać właściwej subsumpcji
norm prawnych do podstawy faktycznej zgłoszonego roszczenia. Powyższe twierdzenie jest oczywiste, ponieważ nie można prawidłowo
stosować prawa materialnego jeżeli uprzednio nie ustali się prawidłowo stanu faktycznego. W przypadku wadliwie ustalonych faktów nie
można prawidłowo dokonać wykładni prawa materialnego in concreto, a przeprowadzona wykładnia (i subsumpcja) zawsze będzie nosiła
Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

163

Jan Ciechorski

znamiona wykładni abstrakcyjnej, nie odnoszącej się do konkretnego
przypadku rozpoznawanego w danym postępowaniu. Reasumując, rację ma Sąd odwoławczy gdy wskazał, że w przypadku uznania zasadności zarzutów naruszenia prawa procesowego Sąd drugiej instancji
będzie niejako zwolniony z obowiązku badania zarzutów naruszenia
prawa materialnego. Ich rozpoznanie byłoby w sposób oczywisty
przedwczesne.
Sąd Apelacyjny w Warszawie za zasadny uznał zarzut naruszenia
zasady swobodnej oceny dowodów. W uzasadnieniu głosowanego wyroku podniesiono, iż twierdzenie o dołożeniu przez lekarza należytej
staranności w przeprowadzeniu badania (podmiotowego wywiadu lekarskiego) jest nieuprawnione, skoro biegły w opinii ustnej wskazał,
że w przypadku urazu głowy bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie wywiadu również z członkami rodziny i osobami towarzyszącymi. Natomiast w dokumentacji medycznej brak jest nawet wzmianki o przeprowadzeniu rozmowy z członkami rodziny pacjentki, tym
samym wywiad ten jest absolutnie nieprawidłowy. Biegły uznał, że
konieczne jest przeprowadzenie rozmowy również z obecnymi świadkami zdarzenia – tj. urazu głowy, a jej nieprzeprowadzenie uznał za
rzutujące na diagnozę. Z zeznań świadków zaś wprost wynika, że poza
zdawkową wymianą zdań przed i po wyjściu powódki z gabinetu lekarskiego lekarz nie chciał z nimi w ogóle rozmawiać. O nienależytym przeprowadzenia wywiadu świadczą również pisemne wyjaśnienia złożone przez tego lekarza dyrektorowi Szpitala, w których podał
nieprawdziwe okoliczności powstania u poszkodowanej urazu głowy
(zostały one podtrzymane podczas zeznań przed Sądem Okręgowym).
Trafnie Sąd drugiej instancji wskazał, że wbrew wywodom pierwszoinstancyjnym za zebranie wywiadu od członków rodziny nie można
uznać zdawkowej wymiany zdań na korytarzu szpitalnym, które nadto nie znalazły odzwierciedlenia w dokumentacji medycznej. Wywiad
zebrany tylko od powódki Sąd Apelacyjny uznał za niewystarczający,
albowiem była to osoba przestraszona, z poważnym urazem głowy,
cierpiąca, więc uzyskane od niej informacje zgodnie z zasadami logiki
uznać trzeba za niekompletne. Tym samym Sąd odwoławczy przyjął,
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iż postępowania lekarza nie cechowała należyta staranność. Powyższe
ustalenia doprowadziły Sąd Apelacyjny do wniosku, że wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, postępowanie lekarza naruszało dyspozycję
art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Odwołując się
do orzecznictwa Sąd wskazał, że „błędy diagnostyki i terapii, opieszałość w podejmowaniu czynności i niedostateczne pouczenie pacjenta
o ryzyku związanym ze stanem jego zdrowia stanowią przesłanki odpowiedzialności lekarza z tytułu czynu niedozwolonego.”2 Ustalenie,
czy lekarz dołożył należytej staranności, stanowi też niezbędny element konstrukcyjny odpowiedzialności deliktowej na podstawie art.
415 k.c., ma to oczywisty bezpośredni wpływ na odpowiedzialność pozwanego na podstawie art. 430 k.c. (nie zaś, jak wadliwie przyjął Sąd
Okręgowy, art. 417 k.c.). Jest to zdaniem Sądu odwoławczego podstawa do uchylenia zaskarżonego wyroku, bowiem pozwany odpowiada
na zasadzie ryzyka za wyrządzające szkodę zawinione postępowanie
lekarza. Wynika to z powierzenia tych czynności podwładnemu na
podstawie umowy o pracę, taki zaś stosunek – jak ustalił niewadliwie
Sąd Okręgowy – łączył lekarza z pozwanym.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Sąd Apelacyjny wskazał, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku skupiono się na
rzetelności sporządzonej przez pozwanego dokumentacji medycznej
świadczącej o zaopatrzeniu doznanego przez powódkę urazu głowy,
a także na wykazaniu, iż poszkodowana była w trakcie badania przytomna. Pominięto przy tym całkowicie okoliczność, iż A zupełnie nie
pamiętała zdarzenia. Powyższe – zdaniem Sądu odwoławczego – jest
nie mniej istotne dla prawidłowego rozpoznania sprawy, jak fakt utraty
(bądź nie) przytomności, co też powinno być uwidocznione w dokumentacji medycznej poszkodowanej. Sąd drugiej instancji przywołał
stwierdzenie z ustnej opinii biegłego, które wskazują, że niepamięć
wsteczna, zaburzenia świadomości, czy wymioty są symptomami
wstrząśnienia mózgu, co z kolei stanowi bezwzględne wskazanie do
2 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007r. sygn. VI ACa 108/07, OSA
2009/5/34.
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hospitalizacji. Powyższe uzasadnia uwzględnienie zarzutu wadliwości
sporządzenia uzasadnienia wyroku.
Natomiast za nieuzasadniony został uznany zarzut ograniczenia się
przez Sąd Okręgowy do rozpatrywania odpowiedzialności pozwanego
jedynie w reżimie deliktowym z pominięciem odpowiedzialności ex
contractu. Podniesiono, że powódka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, konsekwentnie wskazywała na odpowiedzialność deliktową pozwanego. Sąd wskazał, że nie jest zadaniem Sądu
orzekającego dokonywanie wyboru korzystniejszego dla powódki reżimu odpowiedzialności.
Z powyższych względów Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Uchylając zaskarżone orzeczenie wskazano na
konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego w kierunku rozważenia istnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą doznaną przez powódkę a zawinionym postępowaniem pozwanego. W celu
oceny poprawności przeprowadzonego badania diagnostycznego lekarza pozwanego Szpitala Sąd powinien dopuścić dowód z opinii instytutu naukowego z zakresu neurologii i neurochirurgii. W przypadku
zaś pozytywnego ustalenia związku przyczynowego, prowadzić postępowania dowodowego w kierunku oceny zasadności oraz ustalenia
wysokości roszczeń dochodzonych przez powódkę: zadośćuczynienia,
odszkodowania i renty.
Stanowisko zaprezentowane w glosowanym orzeczeniu należy
uznać za prawidłowe. W sposób oczywisty rację ma Sąd odwoławczy,
wytykając wadliwą podstawę prawną wyrokowania przez Sąd Okręgowy. Nie można bowiem podzielić kwalifikacji dokonanej przez Sąd
pierwszej instancji, który orzekł w sprawie w oparciu o art. 417 k.c.
Uszło uwadze tego Sądu, że powołany przepis odnosi się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza publicznego
przy wykonywaniu władzy publicznej. Nie ma żadnych podstaw do
stosowania tego przepisu w stosunku do odpowiedzialności deliktowej
za działalność usługową samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, który zgodnie z art. 35b ust. 3 nieobowiązującej już ustawy
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z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej3 z chwilą
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskał osobowość prawną.4
Uzyskanie przez zakład opieki zdrowotnej osobowości prawnej spowodowało, iż zakład ten zaczął występować w obrocie prawnym jako
samodzielny podmiot prawa, który ponosi sam odpowiedzialność za
swoje postępowanie. Znajduje to normatywne zakotwiczenie w powołanym przepisie, jak i potwierdzenie w judykaturze oraz w piśmiennictwie przedmiotu.5 Konsekwencją uzyskania przez szpital osobowości
prawnej jest ponoszenie przez ten podmiot odpowiedzialności w zakresie świadczonych usług medycznych, w tym również deliktowej.6
Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
np. w wyroku z dnia 13 maja 2005 r. sygn. I CK 662/047, w tezie którego wskazano: „Spełniając zadania publiczne, do których należy opieka
zdrowotna wykonywana ze środków publicznych zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez organy administracji, nie stają się organami
władzy, gdyż nie kształtują w drodze przymusu sytuacji prawnej pacjentów. Dlatego odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej w reżimie deliktowym opiera się na przepisach art. 416 k.c., ewentualnie art.
429 i 439 k.c.” Z kolei w wyroku z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. I CSK
109/108 Sąd Najwyższy postawił zdecydowanie bardziej kategoryczna tezę uznając, że „Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
3 Tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 ze zm.
4 Przepis ten stanowił : „Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą wpisania do rejestru samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną.”
5 M. Filar, S. Krześ, E. Marszałkowska – Krześ, P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów
opieki zdrowotnej, Warszawa 2004r., s. 1 i n., M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Biblioteka Prawnika, wyd. 1, Warszawa 2012r., s. 19 i n., wyrok Sądu Najwyższego z dnia
3 kwietnia 2008r., sygn. II CSK 611/07, LEX nr 515701; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia
7 marca 2008r., sygn. I ACa 910/07, Biul. SA Ka 2007/3/27; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia
19 czerwca 2007r. sygn. I ACa 394/07, LEX nr 370807; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18
sierpnia 2006r. sygn. I ACa 620/06, LEX nr 269609; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2005r. sygn.
I CK 662/05, LEX nr 301781.
6 Znalazło to normatywne uzasadnienie w treści art. 35b ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
który stanowił : „Publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony przez organy i podmioty określone w art. 8
ust. 1 pkt 1 – 3b, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań, z zastrzeżeniem art. 35c i 35d.”
7 OSP 2009/12/134
8 LEX nr 811814
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mający osobowość prawną, w ogóle nie może ponosić odpowiedzialności na tych zasadach, co państwowe i samorządowe osoby prawne
wykonujące władzę publiczną.”9 Sąd Apelacyjny w Warszawie słusznie wskazał na prawidłową podstawę odpowiedzialności deliktowej
takiego zakładu, którą stanowi art. 430 w zw. z art. 415 k.c.
Nie powinno budzić zastrzeżeń stanowisko Sądu odwoławczego
w zakresie wskazania – wbrew zarzutom apelacji - reżimu deliktowego
jako prawidłowego dla rozstrzygania o ewentualnej odpowiedzialności
pozwanego zakładu opieki zdrowotnej. Zważyć należy, że świadczenia
zdrowotnego powódce udzielono w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na co słusznie wskazał
Sąd Okręgowy.10 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wyklucza tzw.
komercyjne wykonywanie usług medycznych objętych umową przynajmniej do czasu wyczerpania tzw. limitu ilościowego wynikającego z tej umowy.11 Nie można przyjmować, aby stawienie się powódki
– której przysługiwały świadczenia zdrowotne nieodpłatne w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego – do świadczeniodawcy, który jest związany umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogło oznaczać
przystąpienie przez czynności konkludentne do umowy o odpłatne
udzielanie świadczenia zdrowotnego przez pozwany Szpital. Uważam,
że odstąpienie przez ubezpieczonego od uprawnień wynikających ze
stosunku ubezpieczenia (niezależnie od dopuszczalności udzielania
9 Z tak generalnym i kategorycznym odrzuceniem możliwości ponoszenia odpowiedzialności na podstawie art. 417 k.c. nie mogę się zgodzić, albowiem istnieją przepisy zawierające uprawnienia dla zakładu
opieki zdrowotnej do władczego kształtowania sytuacji prawnej pacjenta. Można tu wymienić np. art. 29 ust.
2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm., czy
art. 18, art. 23 czy 24 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, tekst jedn. Dz. U.
z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.
10 Co prawda w uzasadnieniu nie ma wzmianki o uprawnieniach poszkodowanej wynikających z powołanej ustawy, jednakże przyjąć należy, że wskazanie przez Sąd pierwszej instancji ustawy, jako podstawy
udzielania świadczeń zdrowotnych jest równoznaczne ze stwierdzeniem uprawnień powódki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
11 Abstrahuję od toczącego się sporu odnośnie dopuszczalności udzielania przez publicznego świadczeniodawcę odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Na potrzeby niniejszej glosy wystarczy wskazanie, że
zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
pobieranie opłat przez świadczeniodawcę może stanowić podstawę nałożenia kary na ten podmiot.
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komercyjnych świadczeń zdrowotnych przez publicznego świadczeniodawcę) na rzecz korzystania ze świadczeń odpłatnych wymaga wyraźnego oświadczenia woli. Wydaje się konieczne, aby do zawarcia
umowy o świadczenie usług zdrowotnych oświadczenia zostały złożone przez obydwie strony mającego powstać pozaubezpieczeniowego
stosunku zobowiązaniowego. Nie jest w takim przypadku wystarczające samo zachowanie się pacjenta, przy braku wyraźnego oświadczenia
woli: domniemywać bowiem należy korzystanie przez świadczeniobiorcę z uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących
mu ustawowo.
Niewątpliwym walorem glosowanego orzeczenia jest zwrócenie
uwagi na przepisy art. 4 uzlld, na jego normatywną treść, nie tylko
programowy charakter. Co prawda przepisy tego artykułu zawierają
ogólne zasady wykonywania zawodu lekarza, które skonkretyzowano
w dalszych przepisach tej ustawy, dotyczące w szczególności postępowania wobec pacjenta.12 Jednakże w moim przekonaniu nie wpływa to
na normatywny charakter przepisów zawartych w art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Tym samym określone tam kryteria
wykonywania działalności lekarskiej mogą stanowić wzorzec normatywny (swoisty punkt odniesienia) do oceny konkretnych przypadków
aktywności zawodowej lekarzy.
Zarzuty apelacyjne nie dotyczyły ważkiej kwestii, którą była odmowa przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego. Powyższe nie
zasługiwałoby na skomentowanie, gdyby nie – określając oględnie –
specyficzne uzasadnienie oddalenia wniosku. Nie budzi najmniejszych
wątpliwości uprawnienie Sadu meritii do oddalenia wniosku o dopuszczenie dowodu z kolejnej opinii biegłego czy biegłych, jeżeli wniosek
jest zgłaszany wyłącznie z uwagi na niezadowolenie strony z już dopuszczonej opinii, a opinia ta w ocenie Sądu orzekającego jest kompletna, rzetelna, a wskazane w niej wnioski logicznie wynikają z przeprowadzonej analizy. Jednakże nie można akceptować stanowiska Sądu
12 Np. eksperymentu medycznego : art. 21 – 29, obowiązku informacyjnego : art. 31, czy uzyskania
zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne : art. 32
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Okręgowego, który – jak wynika z uzasadnienia głosowanego orzeczenia – oddalił wniosek z uwagi na jego tezę, która była sprzeczna z dotychczasowymi ustaleniami Sądu, a także sugerowała przyjęcie założeń
innych aniżeli wynikające z dotychczasowego materiału dowodowego.
Uważam, że nie jest uzasadnione oddalenie wniosku tylko z tej przyczyny, iż jego teza jest sprzeczna z dotychczasowymi ustaleniami dokonanymi przez Sąd. Takie postępowanie prowadzi w ewidentny sposób do wybiórczego przeprowadzania dowodów, ze zredukowaniem
do jedynie tych, które mają potwierdzić już dokonane ustalenia. Takie
postępowanie Sądu można traktować jako naruszenie podstawowej
zasady procesowej: ustalenia prawdy obiektywnej. Zaprzeczeniem tej
zasady jest również nieuwzględnienie wniosku dowodowego, który
może podważyć dotychczasowe ustalenia Sądu. Powyższe może również świadczyć o braku obiektywizmu. Takie postępowanie jest tym
bardziej rażące w sytuacji – co wykazał w uzasadnieniu glosowanego
wyroku Sąd Apelacyjny – gdy Sąd pierwszej instancji bardzo wybiórczo podszedł do sporządzonej opinii. Jeszcze raz należy podkreślić, że
Sąd nie może odmówić przeprowadzenia określonego dowodu wyłącznie z tego powodu, że jego wynik (w tym przypadku teza) może zaprzeczyć dotychczasowym ustaleniom. Przyczyny oddalenia wniosku
dowodowego zostały wskazane w art. 227 (a contrario), art. 228 i art.
229 k.p.c. Rażąco sprzeczne z zasadą dążenia do wyjaśnienia sprawy
jest oddalenie wniosku tylko dlatego, że poprzednio przeprowadzone
dowody wykazały okoliczności odmienne niż te, które zostały wskazane w tezie dowodowej. Jest niewątpliwe, że przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność prawidłowości postępowania
diagnostycznego lekarzy pozwanego stanowiło kluczową okoliczność
dla rozstrzygnięcia sprawy. Samo wskazanie przez Sąd meritii, iż okoliczność ta została już udowodniona, nie stanowi podstawy do odmowy
dopuszczenia wnioskowanego dowodu, jeżeli została ona wyjaśniona
w sposób niekorzystny dla strony wnioskującej.13 Takie też stanowi13 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 września 1966r. sygn. II CR 314/66, OSNCP 1967/2/39,
w którym wskazał, że niedopuszczalna jest odmowa przeprowadzenia dalszych dowodów zgłaszanych przez
stronę z uwagi na dostateczne wyjaśnienie sprawy, jeżeli prowadzi to do niekorzystnych dla strony wniosków.
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sko zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie w glosowanym wyroku, nakazując przy ponownym rozpoznaniu sprawy przeprowadzenie
dowodu z opinii instytutu naukowego z zakresu neurologii w celu ustalenia prawidłowości postępowania diagnostycznego.
Omawiane orzeczenie jest również bardzo istotne z uwagi na
wskazanie przez Sąd odwoławczy wagi prawidłowo przeprowadzonego postępowania diagnostycznego. Jeżeli można dokonać gradacji
tzw. błędów medycznych, to stwierdzić należy, że błąd diagnostyczny wywołuje najdalej idące konsekwencje. Podobnie wskazuje M.
Nesterowicz „Najbardziej dotkliwy jest błąd diagnostyczny, wpływa
bowiem ujemnie na cały dalszy proces leczenia chorego, powoduje
często nieodwracalne skutki. Polega bądź na mylnym stwierdzeniu
nieistniejącej choroby, bądź częściej na nierozpoznaniu rzeczywistej
choroby pacjenta, co prowadzi następnie do pogorszenia jego stanu.”14
Oczywistością zakrawającą na truizm jest twierdzenie, iż od poprawności przeprowadzonej diagnostyki zależy prawidłowość, skuteczność podejmowanych czynności terapeutycznych. Trafne rozpoznanie
w oczywisty sposób bowiem warunkuje podjęcie właściwego leczenia. Bezspornym jest, że od lekarza nie można wymagać postawienia
zawsze prawidłowej diagnozy, jednakże zawsze wolno wymagać podejmowania w tym celu wszelkich czynności, które w danym stanie
faktycznym są uzasadnione i dostępne. W stosunku do lekarza należy
stosować wzorzec starannego działania surowszy aniżeli wobec innych
profesjonalistów: twierdzenie to jest uzasadnione wagą dóbr, które są
przedmiotem ich działania. Na powyższe zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 9 marca 2001r.15, w którym stwierdził
: „Od lekarzy wymaga się staranności wyższej niż przeciętna z uwagi
Takie działanie Sądu prowadzi do pozbawienia strony możności udowodnienia swych twierdzeń. Stanowisko
to zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 1997r. sygn. I PKN 377/97,
OSNAPiUS 1998/17/509, w którym podkreślił, że pominięcie oferowanego przez stronę dowodu z powołaniem się na wyjaśnienie sprawy może nastąpić, jeżeli okoliczności mające być wykazane zgłaszanym środkiem
dowodowym zostały wyjaśnione zgodnie z twierdzeniami wnioskującej strony. Podobnie stwierdza J. Turek:
Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Zakamycze 2003r. s. 35
14 M. Nesterowicz: ibidem, s. 64.
15 Sygn. I ACa 124/01 (PS 2002/10/130

Prawo i Medycyna 2/2014 (55, vol. 16)

171

Jan Ciechorski

na przedmiot ich zabiegów, którym jest człowiek i skutki, które często
są nieodwracalne.” Jednocześnie błąd diagnostyczny należy odróżnić
od zaniedbania diagnostycznego.16 Nie jest natomiast błędem diagnostycznym niezebranie prawidłowego wywiadu lekarskiego (badania
podmiotowego) i z tej przyczyny nieprzeprowadzenie badań koniecznych do postawienia prawidłowej diagnozy. Powyższe jest zwykłym
zaniedbaniem diagnostycznym, za które ponosi odpowiedzialność – na
zasadzie art. 430 k.c. – zakład opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy),
w którym dany lekarz udziela świadczeń zdrowotnych.17
Reasumując uznać należy, iż Sąd Apelacyjny w Warszawie słusznie
uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania.

16 Albowiem „Błąd lekarski należy traktować ściśle jako postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Jest to kategoria obiektywna, niezależna od konkretnej osoby czy okoliczności, które są istotne jedynie dla ustalenia subiektywnego elementu winy lekarza.” M. Nesterowicz, Prawo
medyczne, wyd. IV, Toruń 2000r., s. 133. Tak samo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2010r. sygn. V
CSK 287/09, OSP 2012/10/95.
17 Jak wskazuje M. Filar „Sprawca, którego czyn jest dotknięty niedbalstwem, nie chce wprawdzie wyrządzić szkody, jednakże działając lekkomyślnie lub niedbale nie postępuje tak, jak w konkretnych okolicznościach należało się zachować. Zarzut nieumyślnego wyrządzenia szkody można zatem postawić sprawcy
zarówno wtedy, gdy wprawdzie wyobrażał sobie bezprawność i szkodliwość swego działania, lecz bezpodstawnie przypuszczał, że go uniknie, jak i wówczas, gdy sprawca takiego skutku w ogóle sobie nie wyobrażał,
choć mógł i powinien był to wyobrazić. Postawienie sprawcy szkody zarzutu niedbalstwa, czyli w istocie
niezachowania wymaganej w danych warunkach staranności, wymaga zestawienia i porównania postępowania
konkretnego sprawcy z modelowym, abstrakcyjnie ujętym zachowaniem się wzorca postępowania. Jeżeli okaże się, że zachowanie sprawcy odbiega od hipotetycznego wzorca należtego postępowania, wówczas można
temuż sprawcy przypisać zarzut niedbalstwa.” M. Filar, op. cit., s. 23.
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