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„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni 

obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” 1 

 

Mówiąc o złożonych problemach, wiążących się z zaniechaniem uporczywej terapii 

oraz obowiązywaniem tzw. testamentów życia, nie można tracić z pola widzenia 

podstawowych norm chroniących prawa człowieka. To właśnie one przyznają jednostce 

prawo do wolności, nietykalności cielesnej czy prawo do życia prywatnego. Stąd 

wywodzą się prawa tak chętnie przyznawane dzisiejszym pacjentom. Wspomnienie 

dramatycznych doświadczeń II wojny światowej, ujawnionych przypadków bezprawnej 

ingerencji w sferę autonomii jednostki nakazuje zachowanie daleko idącej 

powściągliwości przy ocenie wysiłków legislacyjnych potencjalnie zagrażających tym 

wartościom2. 

Cytując Powszechną Deklarację Praw Człowieka warto przypomnieć, że „każdy 

człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności wyłożonych w niniejszej 

Deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych 

lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub 

                                                 
1 Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 
2 K. Gibiński, Skąd karta praw pacjenta?, [w:] Prawa pacjenta a postawa lekarza, red. K. Gibiński, Kraków 1996 
r., s. 5. Zob. też: T. Biesaga, Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna, Medycyna Praktyczna 2006 r., nr 7-8, s. 
24, E. Shuster,  The Nuremberg Code: Hippocratic ethics and human rights, Lancet  1998 r., nr 351, s. 974-977. 
Zob. też: L. Gapik, Teoretyczne i kliniczne aspekty interakcji pomiędzy lekarzem a pacjentem, [w:] Humanizm i 
medycyna, red. K. Imieliński, Warszawa 1993 r., s.13, P. Dalla-Vorgia , J. Lascaratos , P. Skiadas , T. 
Garanis-Papadatos, Is consent in medicine a concept only of modern times?, JME 2001 r., nr 27, s. 59-61, J. 
Lascaratos, P. Dalla-Vorgia, Defensive medicine: two historical cases, International Journal of Risk & Safety in 
Medicine 1996 r., nr 8, s. 231-235, M. Śliwka, A. Gałęska, Świadoma zgoda pacjenta i uczestnika eksperymentu 
medycznego w aspekcie historycznym, Annales Academiae Medicae Bydgostiensis, 2004 r., nr 18/2, s. 121-127. 
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jakiekolwiek inne różnice”. Uwaga ta dotyczy także pacjenta, który nie traci 

przysługujących mu praw tylko dlatego, że jest nieprzytomny, śmiertelnie chory lub z 

innych powodów nie jest w stanie w sposób świadomy podjąć decyzji. Sąd Najwyższy 

Massachusetts w wyroku wydanym w sprawie Superintendent of Belchertown State School 

v. Saikewicz stwierdził: „Uznajemy ogólne prawo wszystkich osób do wyrażenia 

sprzeciwu w określonych przypadkach. Uznanie tego prawa musi się rozciągać zarówno 

na pacjentów niezdolnych, jak i zdolnych do podjęcia decyzji, ponieważ wartość jaką 

przedstawia godność ludzka dotyczy obu przypadków (...) W celu rzeczywistej ochrony 

osoby niezdolnej do podjęcia decyzji państwo musi uznać godność oraz wartość takiej 

osoby i zagwarantować jej taki sam zakres praw i wyborów, jakie przyznaje osobom 

zdolnym do decydowania o sobie.”3. Chodzi więc o wypracowanie takiego 

instrumentarium prawnego, które pozwoli pacjentowi na podjęcie decyzji i wyrażenie 

woli m.in. na wypadek utraty świadomości. 

 Podstaw prawnych obowiązku uszanowania woli pacjenta należy poszukiwać 

przede wszystkim w prawie jednostki do życia prywatnego (right to private life, right to 

privacy), zawartego m.in. w art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności. Prawo to należy interpretować szeroko, jako prawo do życia 

zgodnego z własnymi wyborami. Mieści się w nim także prawo pacjenta do 

decydowania o własnym losie. Zmuszenie chorego do poddania się interwencji 

medycznej wbrew jego woli prowadzi do naruszania art. 8 Konwencji. Pogląd ten jest 

uznawany w orzecznictwie. Przykładowo polski Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 27 X 

2005 r.4 podkreślił, że „zasada poszanowania autonomii pacjenta nakazuje respektowanie 

jego woli, niezależnie od motywów (konfesyjnych, ideologicznych, zdrowotnych itp.), 

toteż należy przyjąć, że niezgoda pacjenta na określony zabieg (rodzaj zabiegów) jest dla 

lekarza wiążąca i znosi ryzyko odpowiedzialności karnej lub cywilnej, natomiast w 

wypadku wykonania zabiegu – delegalizuje go. (…) Decyzja pacjenta może być – w 

ocenie lekarza – niesłuszna, niemniej zasada poszanowania jego woli, wpisana także w 

deontologię zawodu lekarza (np. art. 15 i 16 Kodeksu etyki lekarskiej), nakazuje ją 

                                                 
3 370 N.E. 2d 417 (1977). 
4 III CK 155/05, PiM 2006 r., nr 4, s. 125, OSNC 2006 r., nr 7-8, poz. 137. Zob także, I. Lewandowska, 
Niezgoda na ratunek, Rz. z 29.XII.2005 r. oraz A. Zoll, Brak zgody pacjenta na zabieg (Uwagi w świetle 
postanowienia SN z 27 października 2005 r., III CK 155/05), PiM 2006 r., nr 4, s. 5. 
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uszanować.”. W podobnym tonie wypowiadają się także sądy innych krajów. 

Przykładowo, w wyroku wydanym w USA w sprawie Brophy v. New England Sinai Hosp. 

sąd akcentując omawiane prawa cytuje J.S. Milla: „Jedynym powodem uzasadniającym 

zastosowanie siły wobec któregokolwiek członka cywilizowanej społeczności, wbrew 

jego woli, jest ochrona innych przed ewentualną krzywdą. Dobro własne jednostki, 

zarówno fizyczne jak i psychiczne, nie stanowi wystarczającego uzasadnienia. Nie 

można jej do czegoś zmuszać lub czegoś jej zakazywać tylko dlatego, że tak będzie dla 

niej lepiej, uczyni ją to szczęśliwą lub w opinii innych taki czyn byłby mądry, a nawet 

dobry”5. Irlandzki Sąd Najwyższy orzekł, iż częścią prawa do prywatności jest prawo 

wyrażenia zgody lub sprzeciwu odnośnie świadczenia medycznego6. Prawo to nie 

gaśnie tylko dlatego, że zaistniała potrzeba stosowania procedur podtrzymujących życie 

lub nastąpiła utrata świadomości. „Elementem prawa do prywatności jest prawo do 

umierania drogą naturalną, godnie, przy jak najmniejszym bólu”7. 

Mówiąc o zaniechaniu uporczywej terapii nie można więc zapominać o takich 

wartościach jak wolność, integralność cielesna czy prywatność. Zgadzam się z R. 

Krajewskim, który trafnie argumentuje: „W przypadku decyzji o niepodejmowaniu lub 

zaprzestaniu terapii uporczywej szczególne znaczenie będzie miała autonomia 

uczestników i wynikające z niej prawa. Zaniedbywanie praw, narzucanie woli i 

obowiązków będą powodem nieporozumień, zarzutów, roszczeń i unikania problemu”. 

Skoro prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu ma przysługiwać każdemu 

pacjentowi, niezależnie od stanu zdrowia i świadomości, jaką dysponuje, to należy 

postawić pytanie o sposób ustalenia jego woli. Ze względu na wagę podejmowanej 

decyzji, często skutkującej zaniechaniem dalszej terapii oraz śmiercią pacjenta, należy 

optować za rozwiązaniami, które nie pozostawiają większej wątpliwości, co do 

rzeczywistej woli pacjenta. Nie inaczej jest w prawie porównawczym. W niektórych 

stanach USA uzależnia się uwzględnienie decyzji pacjenta od wykazania przy pomocy 

jasnych i przekonywujących dowodów (clear and convincing evidence) jego rzeczywistej 

                                                 
5 J. S. Mill, On Liberty,[w:] R. Hutchins 43 Great Books of the Western World 1952 r., s. 271. Podobnie Sąd 
Najwyższy Irlandii w In the Matter of A: Ward of Court, 2 I.L.R.M. 401. Wymóg uzyskania zgody na 
przeprowadzenie świadczenia wymaga z prawa pacjenta do integralności cielesnej. 
6 In the Matter of A: Ward of Court, 2 I.L.R.M. 401 (1995). 
7 Zaniechanie procedur podtrzymujących życie pacjenta jest na podobnych podstawach dopuszczalne 
także w prawie szkockim. 
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woli8. Również niemiecki Sąd Najwyższy9, uznając wprawdzie prawo pacjenta do godnej 

śmierci, orzekł jednocześnie, iż wymagane jest odtworzenie woli pacjenta przy pomocy 

przekonywujących dowodów.  

W jaki sposób ustalić wolę pacjenta, który stracił kompetencję do wyrażenia zgody 

lub sprzeciwu? W obcych systemach prawnych stosuje się najczęściej dwie instytucje 

prawa cywilnego niekiedy zaliczane do szerszej grupy tzw. oświadczeń pro futuro: 

• Pełnomocnictwo (tzw. durable power of attorney, proxy, personne de 

confiance); 

• Testament życia (tzw. living will, advance directives, patiententestament, 

testament de vie)10. 

Pełnomocnik może podejmować decyzje dotyczące chorego, w zakresie swojego 

umocowania, tak jak czyniłby to sam pacjent. Jest oczywiście związany życzeniami 

wyrażonymi w oświadczeniu. Funkcję tę pełnią często osoby bliskie oraz członkowie 

rodziny pacjenta. Przykładowo, w prawie węgierskim za pacjenta nieposiadającego 

przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego pełnomocnika, decyzję podejmuje 

kolejno małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki. Ustawodawca 

wymaga, by osoba wyrażająca zgodę lub sprzeciw zamieszkiwała z chorym. W dalszej 

kolejności uprawnieni do podjęcia decyzji są członkowie rodziny, którzy nie spełniają 

tego warunku. W obu przypadkach osoby te muszą korzystać z pełnej zdolności do 

czynności prawnych. W razie konfliktu między podmiotami w tej samej linii lekarz 

powinien przychylić się do decyzji, której zrealizowanie wywrze najkorzystniejszy 

wpływ na zdrowie pacjenta.  

Nie wydaje się, by instytucja pełnomocnika mogła funkcjonować na gruncie 

polskiej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w takim kształcie, jak ma to 

miejsce w systemie węgierskim. Prawo polskie precyzyjnie wylicza osoby uprawnione 

do wyrażenia zgody lub sprzeciwu za pacjenta, nie uwzględniając przy tym członków 

rodziny. Do wyobrażenia byłaby natomiast sytuacja, w której pacjent, na zasadach 

                                                 
8 Por. też BGHSt 40, 257 (1994). 
9 BGHSt 40, 257 (1994). 
10 Pomijam w tym miejscu możliwość ustalenia woli pacjenta w ramach testów subiektywnych i 
obiektywnych. Szerzej: M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2008 r. 
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ogólnych wyznacza pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w jego 

imieniu. 

W przypadku tzw. testamentu życia pacjent składa oświadczenie na wypadek 

utraty kompetencji do podjęcia decyzji w przyszłości. Projekt ustawy nowelizującej 

ustawę o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta zawęża zakres stosowania 

testamentu życia jedynie do sprzeciwu wyrażonego na piśmie przez pełnoletniego 

pacjenta poinformowanego wcześniej o ciężkiej chorobie nieuleczalnej, na wypadek 

utraty zdolności do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, a odnosi się do 

podejmowania działań medycznych podtrzymujących funkcje życiowe w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia życia będącego wynikiem tej choroby. Mówiąc krótko, 

ustawa ogranicza możliwość stosowania testamentu życia jedynie do stanów 

terminalnych. Takie podejście do omawianej instytucji może wywoływać pewne 

wątpliwości. 

Po pierwsze, zakres stosowania testamentu życia powinien być szerszy. Nic nie stoi 

na przeszkodzie, by pacjent, dokonując czynności prawnej tego rodzaju, wyraził także 

inne życzenia, które w miarę możliwości (medycznych, organizacyjnych i innych) 

powinny zostać uwzględnione w razie utraty świadomości. Poza zapisami dotyczącymi 

zaniechania terapii dokument taki mógłby precyzować preferencje pacjenta odnośnie 

danej formy terapii, wskazywać krąg osób uprawnionych do otrzymywania informacji o 

stanie zdrowia chorego lub upoważniać lekarza do podjęcia określonych wysiłków 

zmierzających do przedłużenia życia pacjenta. Sprowadzenie dyskusji na temat 

testamentów życia jedynie do zagadnienia zaniechania dalszej terapii nie jest zresztą 

zgodne z duchem art. 9 Europejskiej Konwencji Bioetycznej, który nakazuje uwzględniać 

wcześniej wyrażone życzenia osoby zainteresowanej co do interwencji medycznej, jeżeli 

w chwili jej przeprowadzenia nie jest ona w stanie wyrazić swojej woli. Przepis ten nie 

dotyczy wyłącznie zaniechania uporczywej terapii. 

Dalsze wątpliwości wzbudza także wprowadzenie swoistego podziału sprzeciwu 

wyrażonego przez pacjenta. Uważna analiza art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta w treści po planowanej nowelizacji pozwala wyróżnić trzy 

kategorie sprzeciwów: 
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1. sprzeciw co do udzielenia świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu 

odpowiednich informacji (art. 16 ust. 1), 

2. sprzeciw wyrażony pro futuro (art. 16 ust. 3); nazywany w 

uzasadnieniu „sprzeciwem zwykłym”, 

3. sprzeciw wyrażony pro futuro w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia życia będącego wynikiem ciężkiej i nieuleczalnej choroby (art. 16 ust. 5); 

nazywany w uzasadnieniu „sprzeciwem kwalifikowanym”. 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze sprzeciwem wyrażonym przez 

pacjenta świadomego. Sprzeciw ten, po przekazaniu choremu informacji, o których 

mowa w art. 9 stawy, powinien zostać uwzględniony. Ze względu na brak norm 

prawnych pozwalających lekarzowi stosować w takiej sytuacji przymus leczenia, decyzja 

pacjenta powinna zostać uwzględniona, bez względu na to, czym została podyktowana. 

Prawo to przysługuje zresztą pacjentowi także na gruncie aktualnego stanu prawnego, w 

szczególności art. 32 i 34 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 19 

Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu przez 

pacjenta działającego z dostatecznym rozeznaniem jest spoczywający na lekarzu 

obowiązek zaniechania dalszego leczenia. W takim wypadku prawo do odrzucenia 

terapii nie jest związane z potrzebą uznania jej za uporczywą. 

Ewentualny sprzeciw może być wyrażony ustnie albo poprzez takie zachowanie, 

które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na brak woli poddania się 

proponowanym przez lekarza czynnościom (art. 16 ust. 2). Redakcja tego przepisu nie 

wzbudza większych kłopotów. Przeciwnie, rozstrzygnięte zostały podnoszone w 

doktrynie wątpliwości, co do formy, w jakiej sprzeciw powinien zostać wyrażony11. 

Odmiennie sytuacja rysuje się w przypadku sprzeciwu „zwykłego” oraz 

„kwalifikowanego”. W pierwszym przypadku lekarz nie ma obowiązku podejmowania 

działań mających charakter świadczeń zdrowotnych wobec pełnoletniego pacjenta, który 

utracił zdolność wyrażania zgody, jeżeli pacjent ten wcześniej, w okresie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy, wyraził na piśmie sprzeciw na podejmowanie tych działań na wypadek 

utraty przez niego zdolności do wyrażenia zgody na świadczenie medyczne oraz nie ma 

                                                 
11 Zob. prace B. Janiszewskiej: Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i medycyny (uwagi o odmowie 
zgody na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), PiM 2007 r., nr 2 oraz Uwagi o charakterze 
prawnym odmowy zgody na interwencję medyczną, PiM 2007 r., nr 4. 
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informacji o odwołaniu tego sprzeciwu. Co istotne, art. 16 ust. 4 wyłącza 

odpowiedzialność karną oraz cywilną lekarza, który mimo wyrażonego sprzeciwu 

podjął działania objęte zakresem sprzeciwu. Szczególnie niefortunnie sformułowany jest 

końcowy zapis ustępu czwartego, który wyłącza odpowiedzialność zawodową lekarza w 

razie przełamania sprzeciwu, gdy działał on „w interesie pacjenta”. Czy zapis ten należy 

rozumieć, jako wyłączenie odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarza za działanie 

objęte zakresem sprzeciwu bez względu na to, czy zostało podjęte w interesie pacjenta, 

czy też nie? Oczywiście w każdym przypadku świadczeniodawca powinien kierować się 

dobrem chorego. 

Uważam, iż art. 16 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w 

sposób nieuzasadniony ogranicza prawa pacjentów, którzy utracili świadomość. Skoro 

pacjent przytomny, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ma pełne prawo wyrazić sprzeciw, to takie 

samo uprawnienie należałoby zagwarantować także osobom, które taką możliwość 

utraciły. Trudności w odnalezieniu odpowiedniego instrumentu prawnego, który 

chroniłby wolność oraz nietykalność cielesną nieprzytomnego pacjenta, nie mogą 

prowadzić do dyskryminacji. Cytowane we wstępie normy prawa międzynarodowego 

chronią prawa każdego człowieka, bez względu na to, czy jest on przytomny, czy też nie. 

Zgadzam się z K. Szewczykiem, który twierdzi, że: „wprowadzenie prawa do odmowy 

wąsko rozumianej uporczywej terapii jest – eufemistycznie rzecz wyrażając – 

nieprzystającą do prawnych standardów krajów demokratycznych konstrukcją, 

niedopuszczalnie ograniczającą zasadę poszanowania autonomii pacjenta”. 

Sprzeciw „kwalifikowany” został w projekcie ustawy uregulowany odmiennie. 

Przede wszystkim ma on charakter wiążący dla lekarza, pod warunkiem, że został w 

sposób dobrowolny i świadomy wyrażony na piśmie przez pełnoletniego pacjenta 

poinformowanego wcześniej o ciężkiej chorobie nieuleczalnej, na wypadek utraty 

zdolności do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, a odnosi się do 

podejmowania działań medycznych podtrzymujących funkcje życiowe w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia życia będącego wynikiem tej choroby. W ten sposób 

proponuje się powiązanie zagadnienie testamentu życia z problemem uporczywej 

terapii. Związanie lekarza treścią sprzeciwu jest uzależnione, od ustalenia, że sprzeciw 

został wyrażony: 
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-  w sposób dobrowolny i świadomy, 

-  w formie pisemnej, 

-  przez pełnoletniego pacjenta, 

-  po poinformowaniu pacjenta o ciężkiej, nieuleczalnej chorobie, 

-  na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody na świadczenia 

zdrowotne, a odnosi się do podejmowania działań medycznych podtrzymujących 

funkcje życiowe w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia będącego wynikiem tej 

choroby. 

Nie jest jasna relacja art. 16 ust. 5 do art. 16 ust. 3, który reguluje kwestię sprzeciwu 

„zwykłego”. Dopuszczalny byłby kierunek interpretacyjny, uzależniający zaniechanie 

uporczywej terapii pod warunkiem spełnienia dodatkowych przesłanek z art. 16 ust. 3. 

W takim wypadku sprzeciw powinien zostać wyrażony przez pacjenta „wcześniej, w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy”. Niewątpliwie sprzeciw ten podlega rejestracji a 

jego wyrażenie odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Warunek ten spełnia 

oczekiwany wymóg wysokiego standardu dowodowego.  

Cytowany przepis umożliwi osobie śmiertelnie chorej, lecz przytomnej i 

świadomej wyrażenie sprzeciwu odnośnie działań medycznych podtrzymujących 

funkcje życiowe w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia będącego wynikiem tej 

choroby. Poważnym mankamentem cytowanego przepisu jest natomiast pozostawienie 

poza jego zakresem pacjentów, którzy zostali przyjęci do zakładu opieki zdrowotnej w 

stanie nieprzytomnym. W myśl art. 16 ust. 5 działania medyczne podtrzymujące funkcje 

życiowe mogą być zaniechane jedynie po poinformowaniu pacjenta o wystąpieniu 

ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Nawet gdyby pacjent nieprzytomny posiadał wcześniej 

przygotowane oświadczenie, w którym sprzeciwia się podtrzymywaniu funkcji 

życiowych, to należałoby je interpretować jako sprzeciw „zwykły”, który nie wiąże 

świadczeniodawcy. Problem ten ilustrują orzeczenia sądów amerykańskich w głośnych 

sprawach dotyczących zaniechania terapii. Sprawa Karen Quinlan12 dotyczyła 21-letniej 

pacjentki, która na skutek jednoczesnego zażycia valium oraz sporych dawek alkoholu 

straciła przytomność oraz przestała oddychać na ponad kwadrans, co skutkowało 

                                                 
12 Matter of Quinlan, 355 A.2d 647 (1976). 



 
Debata: Czym jest uporczywa terapia? 22.01 – 01.02 2009 

  9  

www.ptb.org.pl 

śpiączką oraz poważnym uszkodzeniem mózgu. W sprawie Nancy Cruzan13 pacjentka 

została przyjęta do szpitala po wypadku samochodowym, w stanie nieprzytomnym. W 

obu przypadkach funkcje życiowe pacjentek były przez wiele lat sztucznie 

podtrzymywane. Osoby te nigdy nie odzyskały przytomności.  

Ponownie należałoby się zastanowić, czy zróżnicowane traktowanie pacjentów, 

którzy znaleźli się w krańcowym stadium nieuleczalnej choroby jest uzasadnione. Czy 

pacjent, który utracił świadomość w szpitalu powinien być traktowany inaczej, niż 

chory, który za świadomego funkcjonowania sporządził dokument, w którym 

sprzeciwił się stosowaniu inwazyjnych procedur podtrzymujących życie?  

Zgadzam się z K. Szewczykiem, który ocenia omawianą propozycję jako 

„anachroniczną” i przeczącą „idei oświadczeń pro futuro”. O prawdziwym testamencie 

życia można mówić jedynie w sytuacji, w której pacjent składa oświadczenie „na 

przyszłość”, w sytuacji gdy potencjalne zagrożenie jeszcze się nie zmaterializowało. 

Akceptując taką możliwość musimy przyjąć do wiadomości, że sprzeciw wyrażony 

przez pacjenta nie będzie w takim stopniu „poinformowany” jak ten wyrażony po 

rozmowie z lekarzem. Czy jednak decyzja o zaniechaniu dalszego leczenia ma charakter 

wyłącznie medyczny? Lord Mustill w sprawie Airedale NHS Trust v Bland14 zauważył, iż 

decyzja ta ma w przeważającym zakresie charakter etyczny. Sędzia Thorpe w wyroku 

wydanym w Re S (adult: sterilisation) stwierdził: „Ustalając, co jest dla pacjenta najlepsze, 

sąd musi przede wszystkim brać pod uwagę jego dobro. Należy stosować argumenty 

wychodzące poza sferę czysto medyczną”. 

Osobne wątpliwości dotyczą kwestii zakresu przedmiotowego art. 16 ust. 5. 

Przepis ten pozwala odrzucić jedynie terapię podtrzymującą funkcje życiowe w 

przypadku bezpośredniego zagrożenia życia będącego wynikiem ciężkiej i 

nieuleczalnej choroby. Nie rozstrzygając jednoznacznie tego problemu warto wskazać 

na ewolucję orzecznictwa amerykańskiego.  

Początkowo, sprzeciw wyrażony przez pacjenta lub uprawnioną do tego osobę był 

uznawany jedynie w sytuacji, gdy: 

                                                 
13 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 110 S Ct 2841 (1990). 
14 1 All E.R. 821-898 (1993). Zob. także: N. Laneyrie – Dagen, Największe procesy w historii świata, Presov 1997 
r., s. 308-309. 
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• śmierć pacjenta była nieunikniona lub nie było szans na powrót do 

świadomego stanu, a zastosowanie świadczenia co najwyżej mogło opóźnić moment 

zgonu15; 

• świadczenie, które potencjalnie mogło przedłużyć życie chorego, było 

nadzwyczajne oraz wysoce inwazyjne16; 

• w razie zaniechania leczenia chorego, jego śmierć miała być 

normalnym następstwem rozwoju choroby17. 

W wyniku rozwoju orzecznictwa zawężającego pojęcie interesu ogólnego okazało 

się, iż w przypadku uwzględnienia sprzeciwu pacjenta: 

• nie jest konieczne ustalenie, że jego śmierć jest nieunikniona. Sądy 

kilkakrotnie wymagały jedynie wykazania, iż stan pacjenta, w razie zaniechania 

leczenia, będzie prowadził do jego śmierci. Możliwość wyleczenia chorego lub 

przynajmniej wieloletniego utrzymania go przy życiu schodziła w takich wypadkach na 

drugi plan18; 

• wykazanie, iż planowane świadczenie jest wysoce inwazyjne lub 

sporadycznie stosowane nie jest wymagane. Część sądów odrzuciła takie podziały, 

niektóre z nich rozszerzały pojęcie inwazyjności wysokiego stopnia19; 

• wymóg, iż śmierć ma być naturalnym następstwem przebiegu choroby 

stracił na wyrazistości20. 

                                                 
15 Superintendent of Belchertown v. Saikewicz, 370 N.E. 2d 417 (1977), Matter of Quinlan, 355 A.2d 647 (1976), 
Matter of Spring, 405 N.E. 2d 115 (1980), Barber v. Superior Court of State Cal., 195 Cal. Rptr. 484 (1983), 
Matter of Conservatorship of Torres, 357 N.W.2d 332 (1984), Foody v. Manchester Memorial Hosp., 482 A.2d 713. 
(1984), Tune v. Walter Reed Army Medical Hosp., 602 F. Supp. 1452 (1985), In re Guardianship of Grant, 747 
P.2d 445 (1987), Gray by Gray v. Romeo. 697 F. Supp. 580 (1988), In re Gardner, 534 A.2d 947 (1987). 
16 Superintendent of Belchertown v. Saikewicz, 370 N.E. 2d 417 (1977), Matter of Quinlan, 355 A.2d 647 (1976), 
Lane v. Candura, 376 N.E. 2d 1232 (1978), Commission of Correction v. Myers, 399 N.E. 2d 452 (1979), In re 
Quackenbush, 383 A.2d 785 (1978), Foody v. Manchester Memorial Hosp., 482 A.2d 713 (1984). 
17 Superintendent of Belchertown v. Saikewicz, 370 N.E. 2d 417 (1977), Matter of Quinlan, 355 A.2d 647 (1976). 
18 Erickson v. Dilgard, 252 N.Y.S. 2d 705, In re Osborne, 294 A.2d 372 (1972), Lane v. Candura, 376 N.E. 2d 
1232 (1978), Comission of Correction v. Myers, 399 N.E. 2d 452 (1979), Brophy v. New England Sinai Hosp., Inc., 
497 N.E.2d (1986). 
19 Matter of Conservatorship of Torres, , 357 N.W.2d 332 (1984), Matter of Conroy, 486 A.2d 1209 (1985), Brophy 
v. New England Sinai Hosp., Inc., 497 N.E.2d (1986), In re Guardianship of Grant, 747 P.2d 445 (1987), Gray by 
Gray v. Romeo, 697 F.Supp. 580 (1988). 
20 Brophy v. New England Sinai Hosp., Inc., 497 N.E.2d (1986),  In re Guardianship of Grant, 747 P.2d 445 
(1987), In re Gardner, 534 A.2d 947 (1987), Gray by Gray v. Romeo, 697 F.Supp. 580 (1988), In re Estate of 
Longeway, 549 N.E.2d 292 (1989). 
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Poza przypadkami, w których pacjent wyraził sprzeciw lub złożył oświadczenie 

pro futuro, do wyobrażenia są sytuacje, w których życie pacjenta nieuchronnie zmierza 

ku końcowi, a chory w żaden sposób nie wyraził swoich życzeń odnośnie dalszej terapii. 

W takim wypadku zastosowanie znajdzie art. 20 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, który przewiduje, że prawo do poszanowania godności 

obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w 

stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie 

bólu i innych cierpień oraz niepodejmowania działań mających charakter uporczywej 

terapii.  

Przez uporczywą terapię, zgodnie z projektem ustawy należałoby traktować 

stosowanie procedur medycznych, urządzeń technicznych i środków 

farmakologicznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, 

które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z naruszeniem godności pacjenta, w 

szczególności z nadmiernym cierpieniem. Nie stanowi uporczywej terapii stosowanie 

podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenie bólu i innych objawów oraz 

karmienie i nawadnianie, o ile służą dobru pacjenta. 

Zagadnienie zaniechania uporczywej terapii zostało doprecyzowane w Kodeksie 

etyki lekarskiej. Zgodnie z art. 32 w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku 

podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków 

nadzwyczajnych. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z 

oceną szans leczniczych. Zgadzam się z opiniami podnoszonymi w doktrynie, 

nakazującymi lekarzowi postępować w takich wypadkach zgodnie z przepisami 

zawartymi w kodeksie. Obowiązek ten wynika zresztą z całego szeregu norm prawa 

stanowionego. Przykładowo, art. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) nakłada na lekarza 

obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i 

leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 

Zgodnie z treścią art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 

Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) nałożył na Krajowy Zjazd Lekarzy obowiązek uchwalenia 

zasad etyki i deontologii zawodowej. Co więcej, art. 15 tej ustawy nakazuje członkom 
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samorządu lekarskiego przestrzegać zasad etyki i deontologii oraz innych przepisów 

związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Członkowie samorządu lekarzy 

podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie 

sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o 

wykonywaniu zawodu lekarza21. Postępowanie naruszające zasady etyki i deontologii 

zawodowej może zostać ocenione jako zawinione i bezprawne, a w konsekwencji 

skutkować odpowiedzialnością cywilną lekarza. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 

grudnia 2006 r. stwierdził, iż „naruszenie przez biegłego rewidenta zasad wykonywania 

tego zawodu, określonych ustawowo oraz w tzw. normach deontologicznych może być 

uznane za czyn niedozwolony(…)”. Wyrok o podobnej treści mógłby zapaść na gruncie 

odpowiedzialności cywilnej lekarza. 

Stan prawny w kwestii zaniechania uporczywej terapii wzbudza mniejsze 

kontrowersje niż ma to miejsce w przypadku proponowanej regulacji dotyczącej 

oświadczeń pro futuro. Jednak i w tym miejscu należałoby poruszyć kilka istotnych 

kwestii. Ustawa polska zakazując stosowania uporczywej terapii wyklucza z tej grupy 

karmienie i nawadnianie pacjenta, o ile służą one jego dobru. Problem, czy dostarczanie 

pokarmu należy zaliczać do grupy świadczeń zdrowotnych czy też nie, był wielokrotnie 

rozpatrywany w orzecznictwie państw zachodnich. Sądy amerykańskie powszechnie 

uznają sztuczne dostarczanie wody i pokarmu za świadczenia medyczne, którym 

pacjent może skutecznie się sprzeciwić22. Sąd w sprawie In re Gardner23 porównując 

omawiany proces z pozostałymi procedurami podtrzymującymi życie przyznał, iż 

dostarczanie pacjentowi pokarmu i wody ma w sobie pewną symbolikę, nawiązującą do 

relacji między rodzicem a karmionym dzieckiem. Symbolika ta zanika jednak w 

przypadku sztucznego odżywiania chorego wbrew jego woli. W sprawie In re Estate of 

Longeway24 sąd orzekając, iż istnieje zasadnicza różnica między tradycyjnym a 

sztucznym dostarczaniem pokarmu stwierdził, iż druga z wymienionych procedur ma 

                                                 
21 Szerzej: E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza a odpowiedzialność karna, PiM 1999 r., nr 1, s. 61; J. 
Wyrembak, Naruszenie zasad etyki lub deontologii jako podstawa odpowiedzialności zawodowej lekarza, St. Iur. 
2004, nr 43, s. 245. 
22 Corbett v. D’Alessandro, 487 So.2d 368 (1986), In re Gardner, 534 A.2d 947 (1987), Brophy v. New England 
Sinai Hosp., Inc., 497 N.E.2d (1986), In re Jobes, 529 A.2d 434 (1987), In re Drabick, 245 Cal. Rptr. 840 (1988), In 
re Estate of Longeway, 549 N.E.2d 292 (1989). Odmiennie sąd w sprawie Cruzan v. Harmon, 760 S.W. 2d 408. 
23 534 A.2d 947 (1987). 
24 In re Estate of Longeway, 549 N.E.2d 292 (1989).  
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charakter procedury medycznej, odnośnie której możliwe jest wyrażenie sprzeciwu 

przez uprawnioną do tego osobę. W podobnym duchu wypowiedział się także Sąd 

Najwyższy Irlandii25, Szkocji26, RPA27, Brytyjska Izba Lordów28 oraz sądy niemieckie29 i 

holenderskie30. 

Wątpliwości wzbudza też użyte w art. 32 k.e.l. pojęcie nadzwyczajnych środków, 

których to lekarz nie ma obowiązku stosować w przypadku pacjenta znajdującego się w 

stanie terminalnym. Sądy zachodnie stosowały w przeszłości tego typu kryteria. 

Przykładowo, w orzeczeniu wydanym w sprawie In re Quackenbush stwierdzono, iż: 

„interes państwa w zakresie ochrony życia ludzkiego słabnie, a prawo jednostki do 

prywatności rośnie wraz zakresem interwencji medycznej”31. „Decydując, czy poważne 

ciężary związane z terapią powinny zostać podjęte należy uwzględnić okres czasu, o 

jaki uda się przedłużyć życie ludzkie oraz warunki, w jakich zostanie to uczynione”32. W 

sprawie In re Colyer33 sąd orzekł: „Interes państwa w zakresie ochrony życia ludzkiego 

może wymagać udzielenia świadczeń ratujących życie wbrew woli pacjenta. Interes ten 

słabnie jednak w sytuacji, gdy leczenie opóźni jedynie śmierć osoby znajdującej się w 

nieuleczalnym i śmiertelnym stanie. Jeżeli wymagane leczenie jest wysoce przykre i 

inwazyjne, prawo osoby śmiertelnie chorej musi przeważyć” 34.  

Część sądów stwierdziła jednak, iż z punktu widzenia ochrony integralności 

cielesnej jednostki stopień inwazyjności danego świadczenia oraz jego zakres pozostają 

                                                 
25  In the Matter of A: Ward of Court: 2 I.L.R.M. 401 (1995). 
26 Hospital N.H.S. Trust v. The Lord Advocate, 1996 S.L.T. 848 (C.S.(I.H.)) 
27 Clarke v. Hurst and others, 1992 (4) S.A. 630. 
28 Airedale NHS Trust v. Bland, 2 W.L.R. 316 (1993). 
29 BGH 13.IX.1994, 1 Str 357 194, BGHSt 40, 257 
30 Sprawa Stinissen (1989) Arnhem, Zob: A. Grubb, P. Walsh, N. Lambe, Reporting on ..., s. 161-219 oraz S. 
Gevers, Withdrawing Life Support from Patients in a Persistent Vegetative State: the Law in The Netherlands, 
European Journal of Health Law 2005 r., nr 11, s. 347 – 355, I. De Beaufort, Patients in a persistent vegetative 
state – a dutch  perspective, NEJM 2005 r., nr 352, s. 2373 – 2375. 
31 383 A.2d 785 (1978). Sprawa dotyczyła 72-letniego pacjenta sprzeciwiającego się przeprowadzeniu 
zabiegu amputacji dwóch kończyn zakażonych gangreną. W przypadku zaniechania operacji chory miał 
umrzeć w przeciągu 3 tygodni. 
32 Foody v. Manchester Memorial Hosp., 482 A.2d 713 (1984). 
33 660 P.2d 738 (1983). 
34 Także sądy irlandzkie zauważyły, iż prawo pacjenta do prywatności rośnie wraz ze stopniem ingerencji 
w dobra osobiste chorego, co może uzasadniać zaniechanie dalszych procedur. Zob. w szczególności: In the 
Matter of A: Ward of Court, 2 I.L.R.M. 401 (1995). Także sądy irlandzkie zauważyły, iż prawo pacjenta do 
prywatności rośnie wraz ze stopniem ingerencji w dobra osobiste chorego, co może uzasadniać 
zaniechanie dalszych procedur. 
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bez znaczenia35. W Matter of Conservatorship of Torres36 sąd stwierdził: „Śmiertelnie chory 

pacjent może życzyć sobie nie tylko uniknięcia przedłużających się cierpień, ale także 

bycia utrzymywanym przy życiu w  sterylnym czyśćcu przy pomocy urządzeń 

sterowanych przez obce mu osoby”. W innym wyroku (In re Guardianship of Grant), sąd 

orzekł, iż: “oczywiście stopień dolegliwości, jakie odczuwa umierający pacjent jest 

istotnym czynnikiem, który należy rozważyć. Nie jest to jednak jedyne uwarunkowanie. 

Nie należy ignorować prawa jednostki do godnej śmierci”37. 

Podzielam głosy podnoszone w doktrynie amerykańskiej, iż podział na 

świadczenia rutynowe i nadzwyczajne traci na znaczeniu ze względu na ogromny 

postęp w dziedzinie nauk medycznych. To, co dzisiaj jest interwencją nadzwyczajną, 

jutro może przybrać charakter rutynowy38. Podział ten został odrzucony także w prawie 

irlandzkim, z zachowaniem kryterium stopnia inwazyjności danego świadczenia39. 

                                                 
35 Matter of Conservatorship of Torres, 357 N.W.2d 332 (1984), Matter of Conroy, 486 A.2d 1209 (1985), Brophy v. 
New England Sinai Hosp., Inc., 497 N.E.2d (1986), In re Guardianship of Grant, 747 P.2d 445 (1987), Gray by 
Gray v. Romeo, Civ, 697 F.Supp. 580 (1988). 
36 Matter of Conservatorship of Torres, 357 N.W.2d 332 (1984). 
37 In re Guardianship of Grant, 747 P.2d 445 (1987). 
38 G. E. Pence, op. cit., s. 49-50. 
39 In the Matter of A: Ward of Court, 2 I.L.R.M. 401 (1995). 


