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Oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty przytomności, określające wolę 
dotyczącą postępowania lekarza w stosunku do niego w sytuacjach lecznicżych, 
które mogą zaistnieć, jest dla lekarza -  jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny 
i jednoznaczny -  wiążące.

Głosowane przeczenie dotyczy prawa do decydowania o sposobie postępowa
nia w stosunku do pacjenta w sytuacjach określonych przez niego we wcześniejszym 
oświadczeniu woli. W szerszym zakresie postanowienie dotyczy kwestii wolności 
życia prywatnego oraz autonomii dokonywanych wyborów. Jednym z przejawów 
autonomii jednostki i swobody dokonywanych przez nią wyborów jest prawo do, 
decydowania o swojej osobie, w szczególności prawo do wyboru metody leczenia.

Na wstępie należy pokrótce przytoczyć stan faktyczny oraz rozstrzygnięcia 
kolejnych instancji sądowych w sprawie, której dotyczy omawiane orzeczenie Sądu 
Najwyższego.

Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, w dniu 18 sierpnia 2004 r. Bogu
sława Ł. uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w którego wyniku utraciła przy
tomność, a stan jej zdrowia powstały na skutek urazów wymagał przetoczenia krwi 
i preparatów krwiopochodnych. Z pisemnego oświadczenia znalezionego przy niej, 
sporządzonego w dniu 6 stycznia 2004 r., zatytułowanego Oświadczenie dla służby 
zdrowia -  żadnej krwi wynikało, że „bez względu na okoliczności” nie zgadza się 
na „żadną formę transfuzji krwi”, nawet gdyby w ocenie lekarza ich zastosowanie 
było konieczne do ratowania zdrowia i życia. Jednocześnie w oświadczeniu zostało 
wskazane, jakie są dopuszczone inne formy leczenia, także alternatywnego. Oświad
czenie wskazywało również, że jego podstawąjest wyznawany przez Bogusławę Ł. 
światopogląd.

* Praca studentki Wydziału Prawa i Administracji KSW nagrodzona w konkursie na glosę.
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Sąd Rejonowy w Węgrowie, działając z urzędu -  na skutek informacji o stanie 
zdrowia pacjentki, udzielonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot
nej w W. -  postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2004 r. zezwolił na wykonanie czyn
ności medycznych niezgodnych z oświadczeniem Bogusławy Ł., celem ratowania jej 
życia. Sąd powołał się najpierw na art. 24 k.r.o., a następnie -  w uzupełnieniu uza
sadnienia sporządzonego równocześnie z sentencją-podał, że podstawą orzeczenia 
były art. 30 i 32 ust. 2 z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1. 
Stwierdził również, że „wobec nadrzędnej -  w systemie społecznych wartości -  po
trzeby ratowania życia ludzkiego zgoda sądu opiekuńczego na poddanie poszkodo
wanej czynnościom medycznym wskazanym przez lekarza specjalistę anestezjologii 
i intensywnej terapii była konieczna i w pełni uzasadniona”.

Na etapie postępowania apelacyjnego przystąpił do sprawy syn poszkodowa
nej, Szymon Ł., i oboje wnieśli apelację, w której zakwestionowali trafność orze
czenia sądu pierwszej instancji. Zarzucili w szczególności naruszenie art. 34 ust. 1 
i 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz art. 30, 31 ust. 2, art. 38, 41 
ust. 1 i 47 Konstytucji, broniąc tezy, że pacjent ma pełne prawo do decydowania, 
czy proponowana przez lekarza metoda mu odpowiada, co Bogusława Ł. zawarła 
w przedmiotowym oświadczeniu.

Po rozpoznaniu apelacji Sąd Okręgowy w Siedlcach -  postanowieniem z dnia 
20 grudnia 2004 r. -  uchylił zaskarżone orzeczenie i umorzył postępowanie. Ustaliw
szy, że Bogusława Ł. opuściłajuż szpital, jej stan zdrowia jest stabilny i nie wymaga 
stosowania jakichkolwiek zabiegów związanych z przetoczeniem krwi, sąd drugiej 
instancji -powołując się także na art. 35 ustawy o zawodzie lekarza -  uznał, że wy
dawanie postanowienia co do istoty stało się zbędne.

Kasacja została oparta między innymi na naruszeniu art; 32 ust. 2, art. 34 i 35 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia wskazał, iż zabieg, 
jakim jest przetoczenie krwi, wymagał zgody pacjenta. Sąd Najwyższy słusznie 
wskazał, iż teza sądu okręgowego, zgodnie z którą orzekanie w sprawie stało się 
zbędne tylko z powodu poprawy stanu zdrowia Bogusławy Ł., jest bezzasadną. 
Zatem w ocenie Sądu Najwyższego sąd drugiej instancji nie tylko -  z naruszeniem 
art. 176 ust. I w związku z art. 78 Konstytucji -  pozbawił uczestniczkę kontroli in
stancyjnej dotyczącego jejorzeczenia, ale także odmówił jej ochrony sądowej, gdyż 
wskazany przez nią wypadek naruszenia jej wolności osobistej oraz integralności 
cielesnej pozostał bez merytorycznego rozpoznania (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

Poza tym Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia wskazał na szczególną 
ochronę prawa do wolności w sensie decydowania o własnym życiu prywatnym, 
rodzinnym, o poszanowaniu własnej intymności, co wynika z zasady państwa demo
kratycznego oraz podstawowych aktów prawa międzynarodowego2. Tych twierdzeń 
Sądu Najwyższego nie można kwestionować.

1 Tekst jednolity: Dz.U. z 2002, nr 21, poz. 204 ze zm.
2 Zob. art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 1977, 

nr 38, poz. 167) oraz art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (tekst 
jednolity: Dz.U. z 1992, nr 85, poz. 427).



Tak samo nie można kwestionować stwierdzenia Sądu Najwyższego, iż jednym 
z przejawów autonomii jednostki i możliwości swobodnego dokonywania przez nią 
wyborów jest prawo do decydowania o samym sobie, w tym do wyboru metody 
leczenia. Przejawem tego prawa jest instytucja zgody na wykonanie zabiegu medycz
nego, stanowiąca jedną z przesłanek legalności czynności leczniczych. Dotyczy to 
także wyrażania zgody pro futuro.

Warto także zwrócić uwagę, iż według Sądu Najwyższego oświadczenie wy
rażone przez Bogusławę Ł. dotyczące braku zgody na przeprowadzenie zabiegów 
leczniczych jest dla lekarza wiążące. Co więcej, oświadczenie takie znosi odpowie
dzialność karną lub cywilną, natomiast w wypadku wykonania zabiegu -  delegalizuje 
go. Stanowisko takie Sąd Najwyższy poparł zapisami Konwencji o ochronie praw 
człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny3. Zgod
nie z ah. 9 Konwencji „należy brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenia osoby 
zainteresowanej co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili jej przeprowadzenia 
nie jest ona w stanie wyrazić swej woli”.

Jednak w mojej ocenie prawo międzynarodowe stanowi w tym zakresie pew
ne minimum, a wyprowadzenie z niego rozstrzygnięcia poszczególnych stanów 
faktycznych jest wątpliwe^ Stanowi ono -  jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy
-  wskazówki interpretacyjne. Podstawą rozstrzygnięcia w tym przypadku powinny 
być polskie przepisy wewnętrzne.

Za stanowiskiem, które zajął Sąd Najwyższy, przemawiają argumenty oparte 
na interpretacji Konstytucji, wywodzone z art. 41 ust. 1 i 47 ustawy zasadniczej, 
a zwłaszcza z art. 31 ust. 2 Konstytucji, zabraniającego zmuszać kogokolwiek do 
czynienia tego, czego mu prawo nie nakazuje. Jednakże rozważając art. 31 ust. 2, 
należy wziąć pod uwagę art. 31 ust. 3 Konstytucji stanowiący, iż konstytucyjne wol
ności i prawa, a zatem w szczególności wolność osobista czy prawo do decydowania
o swoim życiu osobistym, mogą być ograniczone, gdy jest tokonieczne w demokra
tycznym państwie, w szczególności dla ochrony zdrowia, a tym bardziej życia.

Sąd Najwyższy wskazał także, iż prawo nie nakazuje pacjentowi poddawać się 
interwencji medycznej, a lekarzowi pokonywać oporu pacjenta albo przez wykony
wanie czynności, na które zgody nie wyraził lub którym się sprzeciwił, albo przez 
występowanie do sądu, aby taki sprzeciw pozbawić mocy. Sąd Najwyższy zwrócił 
w tym przypadku uwagę na art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej4, które wyraźnie przewidują prawo 
pacjenta do odmowy poddania się.określonemu zabiegowi medycznemu, jak również 
prawo żądania wypisania ze szpitala niezależnie od stanu swego zdrowia; lekarz musi 
wówczas wypisać pacjenta, nie może również wystąpić do sądu opiekuńczego, aby 
zneutralizować wolę pacjenta, nawet gdyby jego stan wymagał dalszego leczenia 
szpitalnego.

Przedstawione wyżej twierdzenia Sądu Najwyższego nie budzą wątpliwości, 
gdy lekarz może wybrać inną formę leczenia zgodną z wolą pacjenta. Problem poja
wia się w sytuacji, w której zastosowanie metody leczenia niezgodnej z życzeniem
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3 Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, podpisana wO viedo w dniu 4 kwietnia 1997 r. Zob. 
„Prawo i Medycyna” 1999, nr 3, s. 140.

4 Tekst jednolity: Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 ze zm.
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pacjenta jest jedyną, bądź też jedyną w danej sytuacji, metodą ratowania jego ży
cia.

Prawem podstawowym i jednocześnie niezrzekalnym jest prawo do życia za
gwarantowane w art. 38 Konstytucji oraz art. 23 k.c. Zawiera ono w sobie prawo 
domagania się nie tylko nienaruszania go, ale również żądania jego ochrony w szcze
gólności od podmiotów kwalifikowanych, takich jak lekarz5.

Tego prawa nie można się zrzec (tak jak innych praw osobistych zagwaranto
wanych ochroną w art. 23-24 k.c.) i nie można zgodzić się na jego nierespektowanie 
przez inne osoby.

Prawo do wolności i prawo do życia są prawami konstytucyjnymi, w stosunku 
do których -  jak wskazano wyżej każdy ma prawo domagania się ich respektowania 
oraz prawo żądania ich ochrony. Ważna jest zatem kwestia -  skoro prawa te sąnie- 
zrzekalne -  zgody na ich naruszenie. Mianowicie, jeśli zgoda dotycząca ograniczenia 
wolności czy nierespektowania „inności” jednostki jest prawnie dopuszczalna, to 
już zgoda na naruszenie jej prawa do życia nie6. W przeciwnym razie dochodziłoby 
do pozbawienia waloru prawnej doniosłości zasad współżycia społecznego lub, jak 
wolą niektórzy, dobrych obyczajów. Można stwierdzić, iż w głosowanym orzecze
niu nie ma takiego przypadku. Byłoby tak, jeśli lekarz naruszałby prawo do życia, 
a jednostka godziłaby się na to. Jednak wbrew pozorom zachodzi właśnie taka sytu
acja, gdyż lekarz ma nie chronić, wbrew obowiązkowi z art. 30 ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, życia pacjentki we wskazanych oświadczeniem pacjentki 
przypadkach.

Prawo do życia jest nadrzędne w każdym aspekcie. Mogą być wyjątki (prawnie 
przewidziane, ale tylko, gdy chodzi o życie innych osób. Trzeba zauważyć, że obecny 
jest trend, aby prawo do wolności miało pierwszeństwo, z tym że prowadzić to może 
do niebezpiecznych ograniczeń podstawowego prawa do życia.

Teza orzeczenia odnosi się do przedstawionego wyżej stanu faktycznego 
i w tym zakresie jest ona słuszna. Należy jednak pamiętać, iż orzeczenia Sądu Naj
wyższego są często podstawą do rozstrzygnięć w innych sprawach, wyprowadza 
się z nich ogólne normy czy wskazówki interpretacyjne, dlatego teza ta pozostawia 
pewien„niedosyt”, gdyż mogłaby mieć charakter bardziej abstrakcyjny. Takiego 
obowiązku Sąd Najwyższy oczywiście nie miał. W mojej ocenie brakuje jednak 
w tezie orzeczenia odniesienia się do oświadczenia pacjentki w zakresie, w jakim 
dotyczyło ono prawa do życia. Pozostaje zatem otwartą kwestia, czy lekarz nie udzie
liwszy pomocy, przyczynia się do śmierci, w przypadku gdy pacj ent tej pomocy się 
sprzeciwia. Pytając dalej, czy próba samobójcza nie jest wyraźnym oświadczeniem 
woli pacjenta (oczywiście w przypadkach, w których możemy mówić o świadomym

5 Zakładając, iż prawa osobiste oparte są na konstrukcji prawa podmiotowego, należy przyjąć, iż upraw
nieniom podmiotu prawa odpowiada sprzężony z nimi obowiązek innego podmiotu lub innych podmiotów. Takie 
rozumienie praw osobistych jest przyjmowane dosyć powszechnie, S. R ad w ań sk i, Prawo cywilne -  część ogólna, 
s. 88, 158, S. W olter, Prawo cywilne -  zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 184, 129.

6 S. R ad w a ń sk i, op. cit., s. 160, gdzie stwierdza, iż „zgoda nie może być skutecznie udzielona, gdy jest tó 
sprzeczne z bezwzględnie wiążącymi normami prawnymi lub zasadami współżycia społecznego (art. 58 k.c.)”.

A. Wy p ió r k ie w ic z , Kodeks cywilny -praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. 1, s. 61, gdzie w ramach 
analizy art. 23 kodeksu cywilnego stwierdza, iż życie jest najważniejszym dobrem, gdyż warunkuje ono możliwość 
korzystania z jakiegokolwiek innego dobra.



wyrażeniu woli), że nie chce być leczony (ratowany), a w związku z tym, czy lekarz 
nie ma obowiązku udzielenia mu pomocy7.

W tym momencie można poruszyć kwestię wyboru podstawy rozstrzygnięcia. 
Sąd Najwyższy powołał się w kwestii wolności wyboru metody leczenia na ustawę
0 zakładach opieki zdrowotnej, a zatem akt normatywny, regulujący m.in. prawa
1 obowiązki korzystających z zakładu administracyjnego. Należałoby zapytać, czy 
większej rangi w tym zakresie nie ma kodeks cywilny, regulujący kwestie m.in. 
ochrony dóbr osobistych, którymi z całą pewnością są prawo do życia i prawo do 
decydowania o swoim życiu.

Brakuje tu zatem odniesienia się do kolizji między prawem do życia a prawem 
do szeroko rozumianej wolności. Sąd Najwyższy nie odniósł się do wskazanej przez 
sąd pierwszej instancji nadrzędnej zasady ratowania życia. Ponadto Sąd Najwyższy, 
wskazując na regulacje międzynarodowe, także te niemające w naszym prawie wa
loru obowiązujących norm prawnych, nie odniósł się do art. 2 k.k. Sąd Najwyższy co 
prawda stwierdził, iż wola pacjenta wyklucza odpowiedzialność kamą, ale pojawia 
się pytanie, czy w każdym przypadku jest ona skuteczna8.

Moim zdaniem, w polskim porządku prawnym podstawowym prawem jest 
prawo do życia, które chroni szczególne dobro, jakim jest życie. Jest to prawo tak 
jak inne prawa osobiste, niezrzekalne, a zgoda na jego naruszenie nie w każdym 
przypadku może być prawnie skuteczna.

Ze względu na powyższe istnieje niebezpieczeństwo odczytywania tezy oma
wianego orzeczenia jako nadającego zgodzie charakter instytucji prawnej uchylającej 
bezprawność naruszenia dóbr osobistych w każdym przypadku, czy nawet -  byłby 
to jednak wniosek zbyt daleko idący -  jako wskazujący na możliwość zrzeczenia się 
prawa osobistego.

W mojej ocenie orzeczenie to należy odczytywać jako wskazujące jedynie na 
nadrzędną rolę prawa do wolności wśród praw osobistych człowieka, nie rozstrzyga 
ono jednak -  z powodów wskazanych powyżej -  czy to prawo jest stawiane wyżej 
od podstawowego prawa do życia.

GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO... 155

7 Na gruncie prawa karnego kwestię tę poruszył A. Z o ll, Zaniechanie leczenia -  aspekty prawne, „Prawo
i Medycyna” 2000, nr 5, s. 31, gdzie stwierdza m.in., iż „lekarz ma prawo ratować osobę, która targnęła się na swoje 
życie nawet wtedy, gdy jeszcze w stanie przytomności sprzeciwiała się udzieleniu pomocy [...]. Brak zgody pacjenta 
wyklucza [...] odpowiedzialność lekarza za zaniechanie zastosowania transfuzji krwi. Art. 33 ust. 1 lub 34 ust. 7 
■[...] wyłączają w takim wypadku odpowiedzialność lekarza za zastosowanie transfuzji bez zgody pacjenta”.

8 A. Z o 11, op. c i t ; L. K u b i c k i, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, 
s. 4, gdzie autor stwierdza, iż art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty spełnia -  w  jego ocenie -  wszyst
kie kryteria, jakie art. 2 kodeksu karnego ustala dla prawnego, szczególnego obowiązku, od którego uzależniono 
odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie.


