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Ustosunkuję się do zarzutów dotyczących argumentacji etycznej w moim 

artykule, rozjaśniając i nieco rozbudowując zaprezentowaną przeze mnie linię 

argumentacyjną.  

Uważam zastępcze macierzyństwo za zjawisko samo w sobie etycznie niewłaściwe 

(wątpliwe), z uwagi na istotę tego zjawiska sprowadzającą się do „urodzenia dziecka 

dla kogoś”. Tym „czymś niewłaściwym” w owej praktyce jest to, że kobieta zachodzi 

w ciążę i rodzi dziecko z zamiarem przeniesienia praw rodzicielskich na inną osobę 

lub osoby. Wszelkie negatywne efekty tego typu praktyk, które przedstawiam we 

wspomnianych w artykule przypadkach sądowych oraz negatywne aspekty 

towarzyszące temu zjawisku, o których wspominam na str. 12, są najczęściej 

skutkiem niewłaściwości samej praktyki i negatywną ocenę wzmacniają, ale same o 

niej nie przesądzają.  

Można oczywiście argumentować, iż są sytuacje, w których zastępcze 

macierzyństwo będzie uzasadnione takimi racjami jak np. ratowanie życia, o czym 

wspominam na str. 22, mówiąc o jednej z możliwości prawnej regulacji kwestii 

zastępczego macierzyństwa. Zastępcze macierzyństwo nie jest więc, moim zdaniem, 

bez względu na okoliczności zawsze etycznie niedopuszczalne jak np. tortury. Moja 

wypowiedź na str. 12 dotyczy jedynie tego, iż uznaję zjawisko macierzyństwa 

zastępczego za niewłaściwe etycznie samo w sobie, a nie z uwagi na jego skutki. Nie 

znaczy to, iż bez względu na okoliczności będzie ono zawsze ocenianie negatywnie. 

A zatem, powinno ono być uznane za etycznie niedopuszczalne, jeśli nie ma 

wystarczających racji uzasadniających je. Na gruncie stanowiska prezentowanego 

przeze mnie w artykule, wystarczającą racją uzasadniającą może być ratowanie życia 

(dziecka już poczętego). Nie jest jednak, moim zdaniem, wystarczającą racją 
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uzasadniającą sama chęć dania życia (doprowadzenia do poczęcia i urodzenia dziecka, 

które nigdy by się nie urodziło, gdyby nie możliwość, jaką daje zastępcze 

macierzyństwo). Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, iż prokreacja powinna być, 

moim zdaniem, rozumiana jako proces polegający na obdarzeniu życiem istoty, za 

którą weźmiemy odpowiedzialność. Każda nowonarodzona istota jest z natury swej 

słaba i wymaga opieki, stąd odpowiedzialność jest tu tak ważna. Nie chodzi tu tylko 

o odpowiedzialność moralną w sensie negatywnym, która polega na tym, iż 

odpowiadamy za wyrządzone szkody czy krzywdy istocie od nas zależnej – dziecku. 

Chodzi tu również o odpowiedzialność w sensie pozytywnym rozumianą jako 

wzięcie na siebie obowiązku opieki nad urodzonym przez siebie dziecko i obowiązku troski o 

jego dobro. Mówiąc o zrzeczeniu się praw do dziecka (prawnej odpowiedzialności za 

dziecko), mamy właśnie na myśli to drugie znaczenie odpowiedzialności. Możemy 

powiedzieć, że osoba zachowuje się nieodpowiedzialnie, jeśli pije i pali w czasie 

ciąży, co powoduje trwałe uszkodzenie płodu. Możemy także powiedzieć, że 

nieodpowiedzialnie zachowuje się osoba, która zachodzi w ciążę i rodzi dziecko, 

wiedząc z góry, iż nie może zapewnić dziecku opieki i troski i będzie musiała zrzec 

się praw do dziecka. W przypadku zastępczego macierzyństwa osoba zachodzi w 

ciążę i rodzi dziecko, nie chcąc zapewnić dziecku opieki i troski, gdyż ta 

odpowiedzialność ma przypaść komuś innemu. Czy takie zachowanie może być 

określone jako nieodpowiedzialne? Trudność w odpowiedzi na to pytanie wynika z 

pewnego paradoksu, który polega na oddzieleniu procesu prokreacji (powołania 

kogoś na świat) od obowiązku opieki (troski o dobro osoby powołanej przez nas na 

świat). Mając na myśli odpowiedzialność pozytywną, określiłam ten problem jako 

oddzielenie procesu prokreacji (urodzenia dziecka) od odpowiedzialności 

prokreacyjnej (tj. odpowiedzialności za dobro urodzonego dziecka i opiekę nad nim). 

Prawo nie kreuje tak rozumianej odpowiedzialności prokreacyjnej, ale potwierdza ją 

za pomocą rozmaitych regulacji prawnych, służących ochronie dziecka jako 

najsłabszej strony relacji rodzicielskiej. Rola prawa ogranicza się tu do interwencji w 

sytuacjach, gdy osoby moralnie odpowiedzialne nie są w stanie swej moralnej  

odpowiedzialności udźwignąć – dały życie i nie chcą lub nie potrafią obdarzyć tego 

życia należytą troską. Interwencja ta jest wyjątkowa, gdyż nie zachodzi w każdej 
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sytuacji, gdy istnieje przypuszczenie, iż kto inny lepiej zaopiekowałby się dzieckiem 

niż robią to rodzice, ale tylko w sytuacjach, gdy rodzice w ogóle się nie opiekują lub 

swoją opieką wyrządzają dziecku krzywdę. Problem zastępczego macierzyństwa 

polega na tym, że właśnie za pomocą instrumentów prawnych ma się tu 

konstytuować relacje rodzicielstwa i odpowiedzialności rodzicielskiej. Do tej pory było 

to zarezerwowane tylko dla sytuacji wyjątkowych i tragicznych, dotyczących dzieci 

pozbawionych opieki, a więc interwencja prawna była tu przewidziana post factum 

dla ratowania dziecka. Przy zastępczym macierzyństwie zakłada się z góry, iż 

wykreowana zostanie sytuacja, w której prawo będzie konstytuowało relacje 

rodzicielskie – że urodzi się dziecko, za które na podstawie ustaleń prawnych będzie 

odpowiedzialna określona strona umowy.      

Oczywiście można tu argumentować, iż to samo zjawisko zachodzi, gdy mamy 

do czynienia z dawcami nasienia czy dawczyniami komórek jajowych, którzy mają 

„niebagatelny udział w prokreacji” i chcą się jedynie przyczynić do urodzenia 

dziecka, ale nie chcą wziąć odpowiedzialności za nie (opieki nad nim). Jest to 

niewątpliwie jeden z kolejnych aspektów tego samego problemu dotyczącego 

etycznych kontrowersji wokół prokreacji medycznie wspomaganej. Różnica 

pomiędzy matką zastępczą (niekoniecznie będącą matką genetyczną) a dawcami 

materiału genetycznego polega na tym, że to ona bezpośrednio umożliwia dziecku 

przyjście na świat – nosi je umożliwiając mu rozwój i funkcjonowanie w tej 

najwcześniejszej fazie, gdy nie może ono żyć poza organizmem matki. Jeśli nie 

chcemy sprowadzać roli kobiety do roli inkubatora, w którym mające się urodzić 

dziecko przebywa przez 9 miesięcy, to musimy zauważyć, iż rola ta jest kluczowa i 

wiąże się z zaangażowaniem całej kobiety w ów proces, a nie jedynie z wynajęciem 

swej macicy. Rola dawców materiału genetycznego jest pod tym względem mniejsza, 

nie może być jednak sprowadzona do roli podobnej do tej, jaką pełnią dawcy 

organów, gdyż niewątpliwie biorą oni udział w prokreacji i wiąże się to 

odpowiedzialnością, jednakże ocena moralna tego typu zjawisk nie jest przedmiotem 

debaty. 

Na koniec, chciałam podkreślić, jakie znaczenie dla rozwiązań prawnych może 

mieć tego typu linia argumentacyjna, jaką prezentuję. Gdy rozważamy kwestie 
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prawnej regulacji dopuszczalności jakiegoś zjawiska, jak np. zastępczego 

macierzyństwa, musimy sobie zadać pytanie, jakie dobro ma być tutaj prawnie 

chronione. Z pewnością, gdy dochodzi do urodzenia dziecka w wyniku zastępczego 

macierzyństwa i sąd musi rozpatrzeć sytuację prawną tak poczętego dziecka, musi 

wziąć pod uwagę przede wszystkim jego dobro. Natomiast, gdy zastanawiamy się 

nad prawną dopuszczalnością zjawiska, a nie nad rozwiązaniem problemów 

prawnych wynikłych wskutek jego pojawienia się, chronionym dobrem nie może być 

dziecko, gdyż jego jeszcze nie ma. Chronionym dobrem może być, jak piszę w 

artykule, np. powołanie dziecka na świat, korzystanie z możliwości prokreacyjnych 

itp. Wówczas zastępcze macierzyństwo należałoby uznać za prawnie dopuszczalne i 

tak uregulować, by ograniczyć negatywne skutki dla dziecka i kobiety, będącej 

matką zastępczą. Opierając argumentację na ochronie dobra przyszłego dziecka, jak 

się często robi w literaturze przedmiotu, nie możemy twierdzić, iż zastępcze 

macierzyństwo powinno być niedopuszczalne, gdyż popadniemy w trudność 

związaną z niemożliwością uzasadnienia, iż lepiej jest się nie urodzić niż być 

urodzonym przez matkę zastępczą i z tego względu mieć skomplikowaną sytuację 

życiową. Uważam jednak, iż w wypadku dyskusji nad kwestiami prokreacyjnymi, w 

tym nad dopuszczalnością zastępczego macierzyństwa, prawnie chronionym dobrem 

powinna być relacja rodzicielska oraz rodzina. Jeśli te dobra chcemy chronić, musimy w 

jakiś sposób zdefiniować pojęcie rodzicielstwa i rodziny. Jest to zadanie niezwykle 

trudne, gdyż związane ze sporem o wartości, podobnie jak wiele innych sporów 

bioetycznych. Jak wspominałam w artykule, można zaproponować takie definicje 

rodziny i rodzicielstwa, które umożliwią uznanie macierzyństwa zastępczego za 

prawnie dopuszczalne. Ja skłaniam się jednak ku takiemu rozumieniu rodzicielstwa, 

które łączy proces prokreacji ludzkiej i powstałe w jego wyniku więzi biologiczne 

oraz genetyczne z odpowiedzialnością za życie, powstałe w jego wyniku. Tym 

samym uważam, iż prokreacja w celu powołania do życia osoby, za którą 

odpowiedzialność weźmie ktoś inny niż osoba powołująca do życia, narusza 

wspomniane wyżej dobro, jakim jest relacja rodzicielska i jej trwałość. Natomiast 

prokreacja, w której odpowiedzialność za powołanie do życia spoczywa na większej 

ilości osób niż kobieta i mężczyzna, których gamety się połączyły, zmusza nas do 
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redefinicji rodziny i rodzicielstwa oraz rozszerzenia wspomnianej relacji na inne 

podmioty. 


