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Swego czasu, w ramach jednej z moich publikacji, podjęłam zagadnienie 

cywilnoprawnych aspektów podmiotowości ludzkiego embrionu w fazie 

przedimplantacyjnej2. Przeprowadzona analiza zagadnienia skłoniła mnie do 

sformułowania pewnych wniosków, które – jak się wydaje – w pierwszej kolejności 

Autor projektu ustawy, a następnie ustawodawca powinien brać pod uwagę przy 

tworzeniu nowego prawa odnoszącego się do procesów przekazywania ludzkiego życia 

przy wykorzystaniu technologii medycznych. Postulowałam wprowadzenie 

ustawowego ograniczenia w dopuszczalności tworzenia embrionów tzw. 

„nadliczbowych” oraz zakaz selekcji istniejących ludzkich zarodków przed ich 

implantowaniem do organizmu kobiety. Przyjmując zaproszenie skierowane do mnie ze 

strony Polskiego Towarzystwa Bioetycznego pragnę w dyskusji zasadniczym 

przedmiotem rozważań poczynić właśnie projektowane zmiany w zakresie sytuacji 

cywilnoprawnej dziecka poczętego w wyniku zastosowania technologii medycznej 

polegającej na zapłodnieniu pozaustrojowym jednocześnie nie tracąc z pola widzenia 

                                                 
1 Projekt Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie 
innych ustaw (powoływana w tekście jako ustawa bioetyczna bądź ustawa) – dostępny na stronie 
internetowej http://www.polskaxxi.pl/Czytelnia/Warto-przeczytac/Projekt-ustawy-bioetycznej - data 
wizyty: 3.03.2009 r.  
2 Patrz J. Haberko, Status cywilnoprawny ludzkiego embrionu w fazie przedimplantacyjnej, „Przegląd 
Sądowy” 
 2008, nr 10, s. 17-31. 
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poglądów wyrażonych przez P. Łukowa oraz L. Boska3. Zarówno ustawodawca jak i 

Autor projektu posługują się klauzulą generalną dobra dziecka. Takie stanowisko 

wzmocnione projektowanymi zmianami kodeksu cywilnego daje podstawy do 

poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy w istocie po zmianach (chodzi tu zarówno o 

ewentualne wprowadzenie ustawy bioetycznej jak i zmiany w zakresie podmiotowości 

prawnej w k.c.) embrion traktowany będzie jak dziecko poczęte, którego dobro 

pozostanie pod ochroną ze strony prawa, a po drugie, czy będzie on mógł być 

traktowany tak jak dziecko już urodzone, o ile chodzić będzie o jego korzyść4. 

Zaprezentowany opinii publicznej projekt ustawy skłania do postawienia pytania, czy, a 

jeżeli tak to w jakim zakresie, postulaty formułowane dotąd przez doktrynę zostały w 

przedstawionym projekcie uwzględnione5. Przyjrzyjmy się zatem proponowanym 

zmianom w zakresie regulacji statusu ludzkiego embrionu. Podejmując ten wysiłek 

trzeba jednak pamiętać, że droga aktu prawnego od jego prezentacji w warunkach 

swoistej burzy medialnej do ostatecznego kształtu znajdującego potwierdzenie w 

Dzienniku Ustaw potrafi być długa i niezwykle zmienna. Prawnik pochylając się nad 

projektem ustawy musi brać pod uwagę i to ryzyko, że może zdarzyć się tak, że żadne z 

prezentowanych w projekcie rozwiązań stanowiących przedmiot poniższej analizy nie 

znajdzie ostatecznej akceptacji ustawodawcy. Nie sposób jednak wykluczyć i innego 

rozwiązania objawiającego się rychłym uchwaleniem ustawy w kształcie 

odpowiadającym projektowi6.  

Analizę rozpocznijmy od określenia statusu ludzkiego embrionu. Autor projektu 

ustawy zamieszcza w nim rozdział III poświęcony statusowi ludzkiego embrionu. W 

                                                 

3 P. Łuków, Technologia dwudziestego pierwszego wieku w rękach piewców dziewiętnastowiecznej 

rodziny oraz L. Bosek, Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji. Patrz teksty 

wprowadzające http://www.ptb.org.pl/opinie_zapowiedzi.html. 
4 Zob. projekt zmian k.c. w zakresie zdolności prawnej osób fizycznych: Księga Pierwsza Kodeksu 
Cywilnego, Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 20 i n.  
5 Należy zauważyć, że przedmiotem analizy w niniejszym artykule pozostaje wyłącznie pewna część 
projektowanej ustawy odnosząca się do sytuacji embrionu ludzkiego powstałego poza organizmem 
kobiety, całość projektowanych zmian odnosi się do wielu kwestii bioetycznych, które wymagają 
natychmiastowej interwencji ustawodawcy.  

6 J. Haberko, Bezpieczny pacjent – kilka uwag o projekcie ustawy o ochronie indywidualnych i 

zbiorowych praw pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta w: Lege Artis – Problemy Prawa Medycznego, 

red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 155 i n.  
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świetle art. 31 ustawy w projektowanym brzmieniu prawo do sprawowania pieczy nad 

embrionem ludzkim przysługuje rodzicom. Takie określenie statusu ludzkiego 

embrionu i to niezależnie od miejsca jego pozostawania czy to w organizmie kobiety, 

czy pozostawania poza nim stanowi istotne novum na gruncie prawa cywilnego i 

rodzinnego, i istotnie zmienia dotychczasowe pojmowanie statusu embrionu w sferze 

rodzinnoprawnej. Przypomnijmy bowiem, że póki co ustawodawca nie przyznaje, jak 

miało to miejsce do czasu uchylenia art. 8 § 2 k.c. dziecku poczętemu generalnej 

podmiotowości prawnej w zakresie osobowych stosunków cywilnoprawnych w tym 

także tych wynikających z władzy rodzicielskiej. Autor projektu zdaje się prawo do 

sprawowania pieczy nad embrionem opierać na założeniu przyznania embrionom 

podmiotowości prawnej w zakresie stosunków rodzinnoprawnych, a rodzicom prawo 

do realizacji uprawnień podobnych do tych, które przysługują im w stosunku do 

dziecka już urodzonego, a oparcie swe znajdują w sprawowanej władzy rodzicielskiej. 

Jak się wydaje posłużenie się przez Autora projektu określeniem, iż prawo do 

sprawowania pieczy przysługuje rodzicom rozkłada środek ciężkości w ten sposób, by 

embrion traktowany był nie jako przedmiot, ale jako podmiot i to w relacji 

rodzinnoprawnej. Autor projektu posługuje się określeniem „rodzice” nie zaś np. 

„dawcy materiału genetycznego” czy „małżonkowie poddający się procedurze 

wspomaganego medycznie rozrodu”. Takie określenie podmiotów uprawnionych do 

sprawowania pieczy wzmacnia interpretację w kierunku uznania, że stosunek 

rodzinnoprawny miałby powstawać jeszcze przed urodzeniem się dziecka, co więcej 

jeszcze przed implantowaniem embrionu w organizmie kobiety. Powtórzmy, iż 

przyjęcie tego stanowiska rodzi bardzo poważne konsekwencje na gruncie prawa 

rodzinnego, gdyż oto relacja rodzinnoprawna w przypadku embrionu „wymykałaby 

się” z dotychczasowej, tradycyjnej interpretacji stosunku rodzinnoprawnego, który jako 

oparty na władzy rodzicielskiej miałby powstawać – co do zasady – dopiero z chwilą 

urodzenia się dziecka. Wprawdzie z treści art. 31 ust. 2 w projektowanym brzmieniu 

można wnosić, iż mowa jest wyłącznie o rodzicach genetycznych pojmowanych jako 

dawcy gamet, niemniej jednak to właśnie oni mają sprawować pieczę i co więcej ich 

uprawnienie wygasa w chwili dokonania transferu embrionu w sytuacji przewidzianej 

w art. 24 ustawy w projektowanym brzmieniu. Chodzi o sytuację, w której transfer 
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embrionu następuje do organizmu innej kobiety. Za zmianą w dotychczasowym 

pojmowaniu stosunku rodzinnoprawnego przed urodzeniem się dziecka przemawiać 

może to, że kobietę, wskazaną w orzeczeniu o zgodzie na transfer traktuje się jako matkę 

zaś jej męża za ojca od chwili dokonania transferu, nie zaś od chwili urodzenia dziecka. 

Za upodmiotowieniem embrionu nawet przed dokonaniem transferu w ramach relacji 

rodzinnoprawnej przemawiać może także propozycja wyłączenia stosowania art. 927 § 2 

k.c. w stosunku do rodziców genetycznych, których prawo sprawowania pieczy wygasa 

w momencie dokonania transferu. Takie stanowisko Autora projektu przemawia za 

interpretacją w kierunku przyznania uprawnienia do dziedziczenia także w sytuacji 

embrionu powstałego poza organizmem kobiety.            

W doktrynie przedmiotu nie budzi większych wątpliwości i sporów teza, że 

polski ustawodawca przyznaje dziecku poczętemu ochronę integralności fizycznej jak i 

psychicznej, w tym także ochronę życia i zdrowia7. Trzeba jednak pamiętać, że 

faktycznie póki co ochrona w zakresie pewnych elementów zdolności prawnej, odnosi 

się w całej rozciągłości i bez ograniczeń wyłącznie do sytuacji dziecka poczętego albo w 

sposób naturalny, albo poczętego w sposób wspomagany medycznie, ale znajdującego 

się już w organizmie kobiety8. Chociaż nie ulega wątpliwości przedstawicieli nauki 

prawa cywilnego, że pomiędzy nasciturusem, a dzieckiem poczętym w sposób 

wspomagany medycznie brak jest różnic, to jednak jak się wydaje teza ta znajdzie 

potwierdzenie dopiero w sytuacji zrównania tych dwóch podmiotów, co do możliwości 

rozwoju w kierunku żywego urodzenia, tzn. gdy embrion utworzony poza organizmem 

kobiety w wyniku czynności medycznych zostanie implantowany do organizmu 

ludzkiego9. Projekt zdaje się odchodzić od tego założenia. Dotychczasowe regulacje 

kodeksowe (k.c. i k.r.o.) w odniesieniu do embrionów ludzkich pozostających poza 

macicą są nie tyle rozwiązaniem założonym przez ustawodawcę, ile rozwiązaniem, 

którego ustawodawca w ogóle nie brał pod uwagę przy tworzeniu wspomnianych 

                                                 
7 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku, sygn. K26/96. 
8 L. Kass, Ethical issues in human in vitro fertilization, embryo culture and research and embryo transfer, 
w: Ethics Advisory Board, Department of Health, Education and Welfare, US Government Printing Office 
1979, s. 6-8. 
9  Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki 
(uwagi de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10-12, s. 104. 
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aktów prawnych10. Po pierwsze należy odnotować fakt, że zarówno k.c. jak i k.r.o. 

powstały w sytuacji, gdy techniki wspomaganego medycznie rozrodu i 

pozaustrojowego zapłodnienia pozwalające na pozyskanie embrionu poza ciałem 

kobiety nie były rozpowszechnione, a co za tym idzie ustawodawca nie brał pod uwagę 

ogromu problemów, które się z tym wiążą. Po drugie ani jeden ani drugi akt prawny 

długo nie były w tym zakresie nowelizowane11. Nie sposób znaleźć racjonalnych 

powodów takiego stanu rzeczy i dotychczasowej niechęci ustawodawcy do podjęcia 

trudu regulacji tej materii. Co więcej, polski ustawodawca długo zdawał się 

zachowywać tak, jakby techniki pozwalające na wspomaganie ludzkiego rozrodu w 

ogóle nie były stosowane i stanowisko to dotyczyło zarówno problematyki pochodzenia 

dziecka urodzonego po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu jak i 

dopuszczalności ich stosowania przez lekarzy12. Sytuacja taka, w której medycyna i jej 

możliwości oraz działania lekarzy znacznie wyprzedziły i wyprzedzają prawo, a 

stosowanie technik pozostawione jest regulacji ogólnej w zakresie wykonywania 

zawodu lekarza stosującego techniki wspomaganego medycznie rozrodu nie jest 

oczywiście rozwiązaniem trafnym i pożądanym, co więcej zakłada daleko posuniętą 

uznaniowość w zakresie stosowania omawianych technik. Brak kompleksowej regulacji 

zasad i konsekwencji prawnych stosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji 

odbijał się, i nadal, niestety, tak jest, niekorzystnie na sytuacji prawnej pozyskiwanych w 

wyniku zastosowania pozaustrojowego zapłodnienia embrionów.  

W kontekście powyższych uwag powstaje zatem niezwykle trudny do 

rozstrzygnięcia problem. Z jednej strony zdaje się nie ulegać wątpliwości stanowisko 

polskiego ustawodawcy, który chroni życie ludzkie i przyznaje mu od momentu 

poczęcia szeroko pojmowaną (a zatem nie tylko na gruncie prawa cywilnego) 

podmiotowość prawną, a nie wprowadzając ustawowego rozróżnienia w stosunku do 

życia ludzkiego pozostającego poza ciałem kobiety opowiada się za tym, by życie 

ludzkie traktowane było w omawianym przypadku tak jak życie nasciturusa. Szacunek 

                                                 
10 Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna..., op.cit., s. 104; R. Venditti, Problematiche giuridiche della 
fecondazione <<in vitro>>, w: Fecondazione artificiale Embryotransfer, red. G.F. Zuanazzi, Verona 1986, s. 
61 i n.; C. Semizzi, L’embryotransfer e la tutela giuridica del concepito, w: Fecondazione artificiale..., op.cit., 
s. 75. 
11 Patrz zmiany w k.r.o. w zakresie stosunków  rodzice – dzieci dokonane w 2008 roku. 
12 O konsekwencjach takiego stanu rzeczy pisałam w artykule: J. Haberko, Głos w dyskusji: Techniki 
wspomaganego rozrodu – problemy prawne i ich konsekwencje – Ginekologia Praktyczna 2005, nr 6.  
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ustawodawcy dla ludzkiego życia od chwili poczęcia można wywieźć, jak się wydaje, z 

całokształtu przepisów prawa cywilnego i karnego oraz dość rygorystycznie 

zakreślonych przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży. Z drugiej jednak strony 

nie sposób wypowiedzieć się na temat intencji ustawodawcy w sytuacji, gdy nie zajmuje 

on stanowiska i nie podejmuje trudu legislacyjnego w kwestii, która tego wymaga. 

Jedno jednak nie powinno budzić wątpliwości w nauce prawa cywilnego. Otóż nie 

wydaje się ani celowe ani możliwe poprzestanie na rozwiązaniach z zakresu 

podmiotowości dziecka poczętego sprawdzających się w chwili, gdy powstawał kodeks 

cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. W tym zakresie działania Autora projektu 

uznać należy jako godne aprobaty i stanowiące próbę uregulowania materii, która 

regulacji rangi ustawowej wymaga. Niemniej jednak można przyjąć także i takie 

założenie, że skoro ustawodawca jest racjonalny, to zna warunki w jakich stosowane jest 

stanowione przez niego prawo, a skoro tak, to zdaje sobie sprawę z faktu stosowania 

nowych technologii w medycynie prowadzących do powstania ludzkiego życia poza 

organizmem kobiety, a jeśli tak, to skoro nie wyłącza stosowania przepisów ogólnych 

dotyczących życia człowieka w fazie prenatalnej, należy przyjąć, iż przepisy te znajdują 

zastosowanie bez ograniczenia. Tak długo jednak jak długo ustawodawca nie 

podejmował trudu regulacji tej materii wszelkie próby interpretacji, czy to w zakresie 

przyznania embrionom w fazie przedimplantacyjnej statusu równego dzieciom 

poczętym, czy też zmierzające do osłabienia ich pozycji mogły znajdować swoich 

zwolenników i przeciwników, co więcej argumenty na poparcie prezentowanych tez. 

Autor projektu zdaje się porządkować tę kwestię jednoznacznie opowiadając się za 

przyznaniem embrionom ludzkim należnego im statusu podmiotu w relacji z 

pozostałymi uczestnikami procesu wspomaganej medycznie prokreacji. 

Nie trzeba przekonywać nikogo, iż stan prawny w zakresie określenia 

podmiotowości dziecka poczętego nawet znajdującego się już w organizmie matki jest 

dalece niedoskonały i niejasny13. Ustawodawca nie określa w sposób jednoznaczny, czy 

dziecku poczętemu przysługuje podmiotowość w zakresie stosunków cywilnoprawnych 

w ogólności czy też zostaje ona ograniczona jedynie do wybranych stosunków 

prawnych wskazanych w k.c. i k.r.o z jednoczesnym założeniem nieprzyznania ogólnej 

                                                 
13 O. Nawrot, Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007, s. 322 
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zdolności prawnej, choćby nawet warunkowej. Sprawa jawi się jeszcze bardziej 

skomplikowana, gdy weźmie się pod uwagę okres, w którym dziecko poczęte w wyniku 

zastosowania zabiegów medycznych polegających na pozaustrojowym zapłodnieniu i 

transferze zarodka pozostaje poza organizmem kobiety. Na potwierdzenie tej tezy dość 

zważyć – w pierwszej kolejności, że dopiero z chwilą żywego urodzenia dziecko poczęte 

uzyskuje definitywnie status osoby, której przysługuje zdolność prawna. Dzieje się tak 

niezależnie od sposobu w jaki doszło do poczęcia, w szczególności czy miało miejsce 

fizyczne obcowanie kobiety i mężczyzny czy też zastosowano techniki wspomaganego 

rozrodu, a do połączenia komórek doszło np. poza organizmem kobiety przy 

zastosowaniu technik in vitro14. Po drugie należy pamiętać, że zasada powyższa będzie 

mogła być konsekwentnie realizowana jedynie w sytuacji, gdy dziecko poczęte 

pozaustrojowo w drodze technik wspomagania rozrodu otrzyma szansę rozwoju w 

kierunku żywego urodzenia poprzez implantację w organizmie kobiety, która po 

urodzeniu traktowana będzie jako matka. 

Dość wykazać, że embriony znajdujące się w ciele kobiety od samego początku, 

czyli od momentu zapłodnienia traktowane są przez ustawodawcę w sposób 

odpowiadający przyznaniu im miana dziecka poczętego. Taki stan prowadzi w 

konsekwencji do uznania i przyznania podmiotowości niezależnie od sposobu w jaki 

doszło do poczęcia w ciele kobiety; czy w sposób naturalny czy w sposób wspomagany 

medycznie, ale tylko przy użyciu takich technik wspomaganej medycznie prokreacji, 

przy których zapłodnienie następuje w organizmie kobiety (np. inseminacja). W 

omawianej sytuacji decydujące znaczenie ma zatem sam fakt poczęcia, jako że z nim 

wiążą się wszelkie konsekwencje prawne w zakresie uprawnień dziecka poczętego do 

życia i ochrony integralności fizycznej jak i przyznanie podmiotowości oraz 

warunkowej zdolności prawnej. Fakt urodzenia decydować będzie o możności 

dochodzenia uprawnień przyznanych już w okresie prenatalnym (np. art. 446¹ k.c. czy 

art. 927 § 2 k.c.), a także decydować będzie o definitywnym nabyciu zdolności prawnej. 

Skoro ustawodawca nie wypowiada się jednak na temat wyłączenia embrionu z 

grupy „dzieci poczętych”, to może chce postrzegać embrion powstały poza organizmem 

                                                 
14 K. Piasecki, Komentarz do art. 8 kodeksu cywilnego w: K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. 
Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2003, wersja elektroniczna, LEX/OMEGA 08/2007. 
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kobiety właśnie jako podmiot o statusie dziecka poczętego w przeciwnym razie 

wprowadziłby rozróżnienie na dziecko poczęte znajdujące się w organizmie kobiety i 

embrion ex utero. Brak rozróżnienia przemawia za interpretacją in dubio pro vita, ale 

wymaga, jak się wydaje, interwencji tego rodzaju, by zapewnić każdemu tak 

powstałemu embrionowi nie tylko szansę, ale i pewność implantacji, niezależnie od 

jakichkolwiek czynników, w organizmie kobiety, co więcej szansa ta nie mogłaby być 

nieograniczona w czasie. Przy przyjęciu takiego stanowiska i zapewnieniu kontroli ze 

strony prawa nie będzie z zasady powstawał problem zawieszonej na bliżej 

nieograniczony okres stosowania procedury kriokonserwacji podmiotowości prawnej 

embrionów oraz nieuznania prawa do życia dla tzw. embrionów wadliwych15. 

Powracając do założeń projektu przyjrzyjmy się zatem jak do problemu podchodzi 

Autor proponowanych zmian w zakresie ochrony ludzkiego embrionu. Autor projektu 

dostrzega oczywisty w obecnych czasach fakt, iż rozwój techniki i medycyny daje 

możliwość pozyskania ludzkiego zarodka poza organizmem kobiety i w przeciwieństwie 

do ustawodawcy podejmuje trud odpowiedzi na pytanie, co dzieje się w sytuacji (albo 

precyzyjniej, jak powinna wyglądać ta sytuacja), wówczas gdy życie człowieka swój 

początek bierze nie wyniku aktu seksualnego dwojga osób różnej płci, ale jest efektem 

działań medycznych. Autor zauważa, że rozwój technik medycznych rodzi szczególne 

zagrożenia dla godności człowieka. Z jednej strony pojawia się postęp w dziedzinie 

medycyny rozrodu i pokusa, by korzystać z niego w sposób pozbawiony wszelkich 

zahamowań, z drugiej zaś strony rodzi się konieczność ochrony godności człowieka oraz 

podstawowych praw i wolności, które mu przysługują od pierwszych chwil życia. 

Wyznaczenie granic dopuszczalności działań medycznych ma na celu ochronę godności 

człowieka, nawet jeżeli pozornie wiąże się to z ograniczeniem innych osób w możności 

dokonywania pewnych działań. W tym aspekcie nie podzielam wątpliwości P. Łukowa. 

Ograniczenia stosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji w odniesieniu do 

niektórych grup osób dyktowane są – w moim przekonaniu – nie tyle – jak pisze P. 

Łuków: „nieudokumentowanymi obiegowymi przekonaniami antropologicznymi 

                                                 
15 Nie ma innego sposobu dla zapewnienia równości dzieci poczętych w sposób naturalny i embrionów 
pozostających poza macicą jak tylko ustawowy zakaz tworzenia embrionów ponadliczbowych oraz zakaz 
selekcji i niszczenia embrionów w fazie przedimplantacyjnej. Por. J. Haberko, Sumienie medycyny i litera 
prawa w obronie ludzkiego życia i zdrowia, w: Lege Artis – Problemy Prawa Medycznego, Praca zbiorowa 
pod red. J. Haberko, R. Kocyłowskiego i B. Pawelczyka, Poznań 2008, s. 32. 
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[Autorów projektu] i [ich] własnymi ideałami życia rodzinnego”, ale mają chronić dobro 

dziecka i jego nienaruszalną godność. Ramy wypowiedzi w  tej dyskusji ograniczają 

podjęcie szerszej polemiki z P. Łukowem na temat postulatu dobra dziecka i jego 

realizacji np. przez ograniczenie wieku osób poddających się technikom wspomaganego 

medycznie rozrodu czy ograniczeniem stosowania tych technik w stosunku do 

małżeństw, stąd w tej wypowiedzi poprzestaniemy na dookreśleniu klauzuli generalnej 

dobra dziecka w oparciu o cywilne aspekty podmiotowości embrionu16. Działania 

ustawodawcze mają na celu wyeliminowanie patologii ze sfery wykorzystania osiągnięć 

technologii medycznej, a także pełniejszą ochronę godności osoby ludzkiej w tych 

sferach, które pozostają obecnie poza zakresem regulacji systemu prawnego17. Co więcej 

działania te mają służyć wszystkim uczestnikom procesu przekazywania ludzkiego życia 

przy wykorzystaniu technologii medycznej. Niemniej ważne od rozwiązania 

powyższego problemu wydaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy człowiekowi w 

takiej sytuacji przysługują uprawnienia równe tym, które miałby, gdyby został poczęty 

w tradycyjny sposób, oraz jaki jest status ludzkiego embrionu i czy w ogóle można 

mówić o podmiotowości prawnej embrionu pozostającego poza organizmem kobiety. 

Autor projektu na wszystkie postawione wyżej pytania udziela odpowiedzi pozytywnej 

kierując się w pierwszej kolejności zakazem naruszania niezbywalnej godności ludzkiej 

oraz zasadą dobra dziecka. Autor projektu dostrzega, iż obecny status prawny 

embrionów poczętych in vitro do momentu ich implantacji w organizmie kobiety jest 

dalece niepewny. Nie sposób wykluczyć sytuacji, gdy pomimo przyznania embrionom 

miana embrionów ludzkich i traktowania rozwijającego się życia jako życia ludzkiego 

dochodzi do zniszczenia zarodka jeszcze przed stworzeniem mu możliwości osiągnięcia 

stadium rozwoju pozwalającego na narodziny. Taki stan z oczywistych powodów nie 

powinien znajdować uzasadnienia i aprobaty. Jako że stwierdziliśmy już, iż skoro 

ustawodawca nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy embrionem poczętym in vivo i in 

                                                 
16 Szczegółowo na ten temat T. Smyczyński, Aksjologiczne i prawne podstawy dopuszczalności 
wspomaganej prokreacji ludzkiej w: Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, 
Praca zbiorowa pod red. J. Haberko i M. Łączkowskiej, Poznań 2005, s. 93; a także J. Haberko., K. 
Olszewski, Moralne i prawne aspekty dążenia małżonków do posiadania dziecka w kontekście techniki 
zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) – Prawo i Medycyna 2008, nr 30; tychże Jeszcze o moralnych i 
prawnych aspektach dopuszczalności in vitro – polemika – Prawo i Medycyna 2008, nr 31 oraz M. 
Boratyńska, Umowa w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego, Prawo i Medycyna 2008, nr 30, s. 81 i n.      
17 Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, op.cit., s. 39 i n. 
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vitro (pomijając w tym miejscu fakt, czy de lege lata czyni to celowo czy też takie 

stanowisko jest jedynie efektem opieszałości z jego strony), to określając status życia 

przed narodzeniem posługiwać należy się na gruncie prawa cywilnego, wyłącznie 

jednym określeniem „dziecko poczęte” (art. 927 § 2 k.c., art. 446¹ k.c., art. 75 k.r.o. oraz 

art. 182 kr.o.). Jednocześnie, pomimo iż w obecnym stanie prawnym na gruncie 

obowiązującego kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie 

wprowadza się powyższego rozróżnienia pomiędzy dzieckiem poczętym in vivo  i in 

vitro, fakt zniszczenia embrionu powstałego poza organizmem kobiety nie rodzi żadnych 

negatywnych skutków prawnych. Mamy zatem sytuację swoistego paradoksu: otóż 

ustawodawca będąc racjonalnym postrzega oczywiście istnienie dzieci poczętych poza 

organizmem, ale otacza ochroną, w tym prawnokarną, ich życie dopiero w ramach 

rozwijającej się ciąży bardzo rygorystycznie kreśląc przesłanki dopuszczalności 

przerwania ciąży, chroni integralność fizyczną dziecka poczętego oraz zabezpiecza w 

ramach wybranych relacji majątkowych na gruncie prawa cywilnego, jednocześnie 

pozostawiając uznaniu podmiotów uwikłanych w procedurę wspomaganego rozrodu 

sposób postępowania z ludzkimi embrionami przed ich implantacją do organizmu 

kobiety18. Autor projektu, w mojej opinii trafnie podnosi, że skoro nie kwestionuje się, iż 

życie poczęte jest dobrem prawnie chronionym (zarówno w prawie cywilnym jak i 

karnym), to jak się wydaje konsekwentnie nie można akceptować „nienaturalnego 

powoływania człowieka do życia i jednocześnie nie dopuszczać do jego urodzenia” 

poprzez dopuszczalność selekcji embrionów czy zniszczenia zarodków zbędnych wobec 

braku woli ponownego poddania się zabiegom polegającym na implantacji powstałych 

embrionów19.  

Przepis art. 6 w zw. z art. 21 ustawy w proponowanym brzmieniu zdają się 

potwierdzać tezę, iż polski ustawodawca podkreśli z całą stanowczością, iż życie ludzkie 

rozpoczyna się w chwili poczęcia, a z punktu widzenia zarówno prawa jak i medycyny 

nie ulega wątpliwości, że człowiekiem jest każda istota pochodząca od rodziców 

                                                 
18 W literaturze spotkać można skrajne stanowisko, w świetle którego „wspólnie powinni partnerzy 
(poddający się technikom wspomaganej prokreacji – przyp. J.H.) decydować o przedłużeniu 
przechowywania zarodków lub zaniechaniu przedłużenia”  Zob. M. Boratyńska, Umowa w sprawie 
zapłodnienia pozaustrojowego, Prawo i Medycyna 2008, nr 30, s. 81 i n.  
19 T. Smyczyński, Aksjologiczne i prawne podstawy dopuszczalności wspomaganej prokreacji ludzkiej w: 
Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, Praca zbiorowa pod red. J. Haberko 
i M. Łączkowskiej, Poznań 2005, s. 93. 
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będących ludźmi, a co więcej  połączenie komórek rozrodczych pochodzących od ludzi 

stanowi początek ludzkiego życia niezależnie od warunków w jakich do połączenia tego 

dochodzi20. Godne aprobaty zdaje się być stanowisko zakazujące niszczenia ludzkiego 

embrionu oraz tworzenia embrionów ludzkich poza organizmem kobiety w celach 

innych niż służące procedurom medycznie wspomaganej prokreacji. Założenie, o którym 

mowa, znajduje swoje potwierdzenie w projektowanej treści art. 9 ustawy. Założenie to 

na gruncie prawa cywilnego oznacza, iż z momentem poczęcia pojawia się pewna 

szeroko pojmowana podmiotowość człowieka biorąca swe źródło w niezbywalnej 

godności przyznanej każdemu człowiekowi. Autor projektu zauważa zresztą w 

uzasadnieniu, iż „zgodnie z art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przyrodzona i 

niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wszelkich innych wolności i praw, zaś 

poszanowanie nienaruszalnej godności każdego człowieka jest obowiązkiem władz 

publicznych. Ustawodawca zobowiązany jest do wprowadzania takich instrumentów 

ochronnych, które gwarantowałyby przestrzeganie tej normy konstytucyjnej”21.  

Oznacza to dalej, że dziecko poczęte w wyniku procedur wspomagania rozrodu i 

pozostające poza organizmem kobiety, powinno być traktowane tak, jak ustawodawca 

traktuje dziecko poczęte przed urodzeniem22. Zapłodnienie jest zawsze początkiem 

nowego życia, które w przypadku rodziców: kobiety i mężczyzny nie może być 

traktowane inaczej niż życie ludzkie. Zatem konsekwentnie należy przyjąć, iż połączenie 

komórek męskiej i żeńskiej daje szansę urodzenia nie kogo innego, ale człowieka23. 

Trzeba tylko każdemu tak poczętemu dziecku stworzyć szansę i jej pewność dla rozwoju 

w kierunku żywego urodzenia. Autor projektu toruje drogę dla stworzenia tej szansy i 

pewności. Zmusza to konsekwentnie do uznania, że przepisy art. 23 k.c., art. 446¹ k.c. 

oraz art. 927 § 2 k.c. jak również art. 75 i art. 182 k.r.o. będą znajdować zastosowanie bez 

żadnego ograniczenia  także w odniesieniu do embrionów powstałych w wyniku 

stosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji i to na każdym etapie tej 

procedury, o ile oczywiście w ostatecznym kształcie ustawy ustawodawca nie zdecyduje 

                                                 
20 Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona…, op.cit., s. 104. 
21 Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, op.cit.,. 
22 Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona…, op.cit., s. 104. 
23 Tożsamość i status ludzkiego embrionu, Centro di Bioetica, Univestita Cattolica del sacro Cuore, Facolta 
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” Roma, Medicina e Morale Supp. 1996, nr 6. 
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się na wyłączenie niektórych z powyższych uprawnień. Autor projektu dostrzega 

konieczność uznania prawa do życia i ochrony zdrowia także w sytuacji embrionów 

niepozostających w organizmie kobiety, stwarza także możliwość dochodzenia roszczeń 

w sytuacji, gdy prawa te nie będą realizowane. Wyłączenie dopuszczalności poddania 

się procedurze w sytuacji, gdy osoby ubiegające się o przystąpienie do niej są obciążone 

chorobami lub upośledzeniami służyć ma zminimalizowaniu ryzyka pozaustrojowego 

tworzenia embrionów, co do których zachodzi prawdopodobieństwo wadliwości i 

wystąpienia obciążeń genetycznych przekazanych przez rodziców. Także takie 

ograniczenie ma znaczenie, gdy chodzi o cywilnoprawne aspekty podmiotowości 

ludzkiego embrionu i ochronę jego integralności. Zmniejsza bowiem ryzyko utworzenia 

embrionów wadliwych, które obecnie jako takie nie są poddane implantacji przez co 

pozbawione szansy realizacji uprawnień przyznanych dziecku poczętemu. By wskazać 

dla przykładu: skoro embrion wadliwy z założenia nie jest poddany implantacji, nie 

zyskuje w ogóle możliwości przyszłego dochodzenia roszczeń np. przewidzianych w art. 

446¹ k.c. Podobnie sprawa przedstawia się w sytuacji zamierzonej kriokonserwacji przy 

utworzeniu nadliczbowych embrionów. Można oczywiście podnieść, iż w 

dotychczasowym stanie prawnym, w przypadku utworzonych wcześniej embrionów 

podlegających kriokonserwacji nie jest oczywiście wykluczona sytuacja, że zostaną one 

implantowane. To prawda. Stanie się tak np. wówczas, gdy wcześniej zaimplantowane 

do organizmu kobiety embriony nie pozwolą na uzyskanie ciąży i urodzenie żywego 

dziecka bądź wówczas, gdy niepłodna para pomimo uzyskania w pierwszej ciąży 

potomstwa zdecyduje się na ponowne wykorzystanie zamrożonych embrionów. Nie 

ulega jednak wątpliwości, że status w zakresie możliwości implantacyjnych i 

rozwojowych owych embrionów jest dalece niepewny i różny w stosunku do embrionów 

powstałych w tym samym czasie. Nie ma bowiem żadnych wskazówek, od których 

uzależnić należałoby, który z kilku utworzonych „równie wartościowych” embrionów 

ma jako pierwszy (czy w ogóle) zostać implantowany, a któremu tej szansy się odmówi. 

Oznacza to, że w przypadku tych embrionów, którym odmówiliśmy szansy implantacji 

jako pierwszym w interesującym nas conditio iuris w zakresie zdolności prawnej dziecka 

poczętego pojawia się konieczność nie dającego się w żaden sposób sprecyzować 
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oczekiwania na ziszczenie się warunku, co więcej stan ten nie podlega żadnej kontroli ze 

strony prawa i pozwala na zupełnie dowolne postępowanie z utworzonymi zarodkami.  

W kontekście powyższych uwag z aprobatą odnoszę się do regulacji zawartej w 

art. 21 ustawy w projektowanym brzmieniu. W świetle tego przepisu w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji można tworzyć tylko jeden embrion w celu 

transferu do organizmu kobiety; tworzenie dwóch embrionów jest dopuszczalne 

wyłącznie pod warunkiem ich jednoczesnego transferu do organizmu kobiety. Być może 

takie rozwiązanie spotka się z negatywnym stanowiskiem przedstawicieli nauk 

medycznych, jako że obniża szanse uzyskania potomstwa w sytuacji niepowodzenia w 

tzw. pierwszym cyklu implantacji. Efektywność procedury to jednak tylko jedna 

przysłowiowa strona medalu. Powyższe projektowane rozwiązanie zakładające 

dopuszczalność stworzenia tylko jednego -  wyjątkowo dwóch - embrionów ma 

znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę cywilne aspekty podmiotowości człowieka. 

Utworzenie tylko jednego embrionu z jednoczesnym założeniem jego wprowadzenia do 

organizmu kobiety w niedługim czasie od poczęcia nie wprowadza, co do zasady, w 

dalszej kolejności konieczności rozróżnienia powstałych embrionów na dwie grupy. 

Pierwszą stanowić by miały – jak dotąd – embriony, które w istocie znajdują się w fazie 

przedimplantacyjnej i co do których nie ma wątpliwości, iż ze względu na ich 

właściwości zostaną implantowane w tzw. pierwszym cyklu implantacji, a dalszy ich 

rozwój następować będzie w ciele kobiety w ramach rozwijającej się tam ciąży. Drugą 

grupę stanowić miałyby embriony, co do których nie ma z medycznego (bądź innego) 

punktu widzenia pewności, że zostaną implantowane. Chodzi tu zarówno o embriony 

ponadliczbowe podlegające obecnie kriokonserwacji jak i embriony tzw. wadliwe 

podlegające zniszczeniu24. W obecnej sytuacji panuje w tym zakresie daleko posunięta 

dowolność, którą Autor projektu dostrzega i zdaje się eliminować w ramach 

przedstawionych propozycji ustawowych. Założenie przyjęte przez Autora projektu nie 

rodzi w konsekwencji długotrwałego stanu zawieszenia w ramach dopuszczalności 

realizacji pewnych uprawnień: bo oto skoro powstanie tylko jeden embrion i będzie on 

miał, co do zasady, pewność implantacji to realizacja uprawnień związanych z jego 

                                                 
24 Z. Serebowska, M.L. Di Pietro, A. Bompiani, Fecondazione artificiale e crioconservazione degli embrioni, 
Medicina e Morale 2006 nr 1 s. 13- 39. 
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podmiotowością na gruncie prawa cywilnego uzależniona będzie, jak w przypadku 

każdego nasciturusa, od spełnienia warunku żywego urodzenia i nie będzie już 

odwleczona w bliżej nieokreślonym czasie. Stan zawieszenia w ramach realizacji 

uprawnień przyznanych dziecku poczętemu będzie zbliżony do sytuacji nasciturusa.     

Tworzenie embrionów dopuszczalne byłoby wyłącznie w zgodzie z warunkami 

określonej w ustawie procedury wspomaganej medycznie prokreacji, która ma na celu 

zagwarantowanie pełnej ochrony życia ludzkiego oraz dobra dziecka. Tym samym art. 9 

ustawy wyklucza tworzenie człowieka poprzez klonowanie czy tworzenie w inny 

sposób poza organizmem kobiety, w tym także w celu wykorzystania tak powstałego 

embrionu dla celów badawczych czy terapeutycznych. Tak realizowana miałaby być 

ochrona integralności fizycznej embrionu. Ponadto, traktowanie embrionu w sposób 

nienaruszający zasady ochrony godności ludzkiej nie pozwala na tworzenie embrionów 

w celach innych niż objawiające się transferem do organizmu kobiety.  

Autor projektu w miarę konsekwentnie zdaje się realizować zamierzenie, by w 

żadnym przypadku, a więc także embrionów wadliwych nie pozbawiać ich prawa do 

życia, nie naruszać ich integralności, co więcej nie odmawiać możliwości dochodzenia 

szkód prenatalnych z art. 446¹ k.c. Stanowisko takie można wyinterpretować z treści 

przepisu art. 11 ustawy w proponowanym brzmieniu. W  świetle tego przepisu badania 

genetyczne embrionu miałyby być dopuszczalne wyłącznie w celach terapeutycznych, 

mających na względzie dobro tego embrionu. Autor w uzasadnieniu projektu podnosi, i 

w kontekście dyskusji o podmiotowości cywilnoprawnej embrionu stanowisko takie 

wydaje się,  należy podzielić, iż „zakaz dyskryminacji o charakterze genetycznym i 

przeprowadzania selekcji genetycznej stoi u podstaw normy wykluczającej badania 

genetyczne embrionu, o ile badania te nie miałby celu terapeutycznego wobec mającego 

się w przyszłości urodzić dziecka. Dla wyeliminowania nadużyć zakazano także 

stosowania kriokonserwacji w fazie łączenia się gamet, w więc wówczas, gdy rozpoczął 

się już proces powstawania embrionu (art. 20)”25.  

Przyjęcie powyższego stanowiska rodzić będzie poważne konsekwencje w 

zakresie zdolności prawnej. Zdolność ta w okresie przed urodzeniem jest – co nie ulega 

wątpliwości w zakresie określonym w przepisach szczególnych – warunkowa, niemiej 

                                                 
25 Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, op.cit. 
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jednak fakt uzależnienia spełnienia się warunku od żywego urodzenia nie powoduje 

zbyt długiego stanu niepewności. Osiągnięcie tego stanu przez zastosowanie rozwiązań 

proponowanych przez Autora projektu. Przyznanie, z zasady, wszystkim utworzonym 

embrionom od momentu poczęcia zdolności prawnej na zasadach ogólnych 

przewidzianych w art. 446¹ k.c. czy art. 927 § 2 k.c., z jednoczesnym zakazem ich selekcji 

nie będzie prowadziło jak dotąd do interpretacji w kierunku rozważenia trwającego 

wiele lat stanu warunkowej zdolności prawnej.   

Zauważyć należy, że w myśl art. 21 ust. 3 ustawy w projektowanym brzmieniu 

nie jest dopuszczalne tworzenie embrionu, jeżeli: dawcy gamet wycofali zgodę na 

wykorzystanie pobranych gamet, dawcy gamet nie pozostają już w związku 

małżeńskim, dawca gamety zmarł, nie są spełnione warunki dopuszczenia do 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji określone w art. 16 ust. 2-4, zachodzą 

przeciwwskazania medyczne do transferu embrionu. Takie stanowisko wzmocnione 

dodatkowo podkreśleniem wyjątkowego charakteru kriokonserwacji przemawia za 

przyznaniem dziecku poczętemu in vitro statusu równego dzieciom poczętym in vivo. 

Na zakończenie należy stwierdzić, że Autor projektu kierując się doświadczeniem 

życiowym oraz mając na uwadze fakt pozostawania przez jakiś czas embrionów poza 

organizmem kobiety dostrzega, iż niekiedy konieczne będzie poddanie embrionów 

kriokonserwacji. Zakłada jednak wyjątkowość tej procedury. W świetle art. 22 ustawy w 

projektowanym brzmieniu zakłada się, że jeżeli po utworzeniu embrionu zachodzą 

przeciwwskazania medyczne do transferu embrionu lub gdy kobieta wycofa zgodę, albo 

gdy z innych przyczyn nie ma możliwości transferu embrionu, podlega on 

kriokonserwacji w warunkach umożliwiających jego późniejszy transfer i rozwój w 

organizmie kobiety. Informacje o poddaniu embrionu kriokonserwacji i jej przyczynach 

przekazuje się niezwłocznie do Centralnego Rejestru Biomedycznego. Przedstawione 

rozwiązanie odmawia wprawdzie powstałym i nieimplantowanym do organizmu 

kobiety embrionom możliwości realizacji pewnych uprawnień, których realizacja nie 

byłaby wyłączona w sytuacji niepoddania embrionów kriokonserwacji niemniej jednak  

dostrzec trzeba fakt, iż procedura ta z założenia ma charakter wyjątkowy i może być 

stosowana jedynie w wyjątkowych przypadkach, co więcej pod kontrolą Centralnego 

Rejestru Biomedycznego i z zachowaniem warunków umożliwiających późniejszy 
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transfer do organizmu innej kobiety. Nie jest to oczywiście rozwiązanie idealne, gdy 

chodzi o podmiotowość embrionów i ich równe traktowanie z tymi, które zyskują szansę 

rozwoju w organizmie kobiety, z której materiału genetycznego zostały utworzone, 

niemniej jednak fakt, iż ustawodawca będzie sprawował kontrolę nad sytuacją 

embrionów i wobec faktu dopuszczalności kriokonserwacji jedynie w przypadkach 

wskazanych w ustawie wyjątkowych sytuacjach stanowi gwarancję, że procedura 

kriokonserwacji nie będzie nadużywana, a co więcej nie będzie mogła być uzależniona 

od woli osób poddających się procedurze i dyktowana jedynie efektywnością 

zabiegów26.   

Reasumując, do proponowanych przez Autora projektu rozwiązań w zakresie 

ochrony i poszanowania podmiotowości ludzkiego embrionu w fazie przed jego 

implantowaniem do organizmu kobiety odnieść należy się z aprobatą. Autor projektu 

wychodzi z założenia, iż życiu ludzkiemu od momentu poczęcia niezależnie od miejsca, 

w którym dochodzi do zapłodnienia przyznać należy ochronę opartą o poszanowanie 

nienaruszalnej i przyznanej człowiekowi godności. Projekt porządkuje dotychczas 

dowolnie dokonywaną interpretację przyznanych nasciturusowi uprawnień i wzmacnia 

wykładnię, iż dziecku poczętemu pozaustrojowo przysługiwać mają te same 

uprawnienia co nasciturusowi znajdującemu się w organizmie kobiety. 

                                                 
26 Oczywiście dostrzec należy fakt, iż pewne niebezpieczeństwo dla sytuacji embrionu i jego pozostawania 
w warunkach kriokonserwacji stanowi posłużenie się przez Autora projektu klauzulą generalną „innych 
przyczyn”, przy wystąpieniu których nie ma możliwości transferu embrionu do organizmu kobiety 
będącej dawczynią materiału genetycznego. Autor projektu dostrzega, że w życiu zdarzyć mogą się 
sytuacje, kiedy transfer nie będzie możliwy (np. śmierć kobiety) i uznaje, że skoro już doszło do 
utworzenia embrionu lepszym rozwiązaniem będzie poddanie go kriokonserwacji z możliwością transferu 
do organizmu innej kobiety w warunkach określonych w art. 24, nawet z naruszeniem uprawnień 
wynikających z określonego w projekcie statusu embrionu,  niż zniszczenie embrionu.   


