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Wstęp

Życie człowieka jest podstawową wartością egzystencjalną i fundamentalną wartością prawną, bez ochrony której upada sens całego systemu
prawnego. Ochrona życia ludzkiego jest także jedną z podstawowych racji,
dla której system prawny w ogóle powstał. Teoretycznie mógłby istnieć
system prawny niezawierający normy chroniącej życie. Trudno sobie jednak wyobrazić funkcjonowanie norm prawnych chroniących inne dobra
uczestników tego systemu, gdy ich podstawowe dobro, jakim jest fizyczna
egzystencja, bez którego nie jest możliwa realizacja innych dóbr, byłoby
pozbawione ochrony.
Jednocześnie życie ludzkie w żadnym systemie prawnym, również
w systemie międzynarodowo chronionych praw człowieka, nie jest chronione w sposób bezwzględny i absolutny. Aksjologiczna pozycja prawa
do życia jest w doktrynie prawniczej i filozoficzno-prawnej przedmiotem
kontrowersji. Z jednej strony w pewnych aspektach ochrona prawa do
życia jest zbyt słaba (dopuszczalność stosowania kary śmierci, zabijania na
wojnie), co uzasadnia dążenia do jej wzmocnienia, z drugiej – tendencje do
absolutystycznego pojmowania prawa do życia prowadzą do naruszania
innych praw człowieka – prawa do godności, integralności cielesnej, prawa
do wolności od tortur (np. w przypadku zakazu czynów eutanatycznych).
Mimo istnienia w literaturze prawniczej polskiej i zagranicznej wielu
opracowań omawiających poszczególne problemy związane z prawem
do życia, takie jak kara śmierci, przerywanie ciąży, eutanazja, obrona konieczna; nieliczne tylko pozycje zajmują się prawem do życia w sposób
kompleksowy. W niektórych pracach z zakresu bioetyki i filozofii pojawia
się zestawienie problemu aborcji i eutanazji jako problemów związanych
z ochroną życia ludzkiego u jego krańców (m.in. ks. T. Ślipko, Granice
życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994). Pozycją zajmującą się
całościowo problemem prawa do życia z punktu widzenia filozofii i bioetyki
jest także w polskiej literaturze praca R. Tokarczyka Prawa narodzin, życia
i śmierci (Zakamycze 2000). Wielorakimi aspektami prawnej ochrony życia
Wstęp
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w prawie polskim i prawie kanonicznym zajmuje się także w swojej pracy
Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka R. Krajewski (Płock 2004).
Opracowaniem kompleksowo ujmującym problem prawa do życia w prawie
konstytucyjnym jest z kolei monografia R. Grabowskiego, Prawo do ochrony
życia w polskim prawie konstytucyjnym (Rzeszów 2006).
Brakuje jednakże w polskiej literaturze prawniczej opracowania kompleksowego problemu prawa do życia w systemie prawa międzynarodowego praw człowieka. Nie ma takiego opracowania również w literaturze
zagranicznej. Istnieje, co prawda, praca zbiorowa pod tytułem The right to
life in international law (ed. B.G. Ramcharan, Boston–Lancaster 1985), jest to
jednakże zbiór artykułów różnych autorów na temat prawa do życia, a nie
uporządkowany wywód analizujący poszczególne aspekty prawa do życia.
Jest to także opracowanie sprzed ponad trzydziestu lat.
Myślę, że w obrębie takiego kompleksowego opracowania możliwe jest
sformułowanie pewnych wniosków ogólnych m.in. dotyczących pozycji
aksjologicznej prawa do życia i charakteru prawa do życia w systemie praw
człowieka. Taka formuła umożliwia też szerszą filozoficzną refleksję nad
prawem do życia odniesioną do różnych przypadków możliwych naruszeń
zakazu pozbawienia życia.
Zdaję sobie sprawę z obszerności tematu i z oczywistego faktu, że w obrębie tej publikacji nie będę w stanie omówić wyczerpująco wszystkich
problemów związanych z prawem do życia w prawie międzynarodowym
praw człowieka. Poza zakresem rozważań pozostawiam całą problematykę
implikacji socjalnych i ekonomicznych wynikających z prawa do życia,
związanych z tzw. pozytywnym wymiarem prawa do życia. Skupiam się
wyłącznie na wymiarze prawa do życia związanym ściśle z zakazem pozbawienia życia, a więc głównie na tzw. wymiarze negatywnym prawa do życia.
W ramach owego negatywnego wymiaru prawa do życia uwzględniam
jednak także elementy pozytywnej ochrony prawa do życia przez państwo,
np. obowiązek państwa do zapobiegania zamachom na życie ludzkie.
Poza zakresem rozważań pozostawiam szeroką problematykę zakazu
pozbawienia życia w kontekście konfliktów zbrojnych. Związana jest ona
bowiem głównie z prawem humanitarnym, a tytuł niniejszej pracy ukierunkowuje mnie ściśle na sferę prawa międzynarodowego praw człowieka.
Problemy powstające na styku prawa praw człowieka i prawa humanitarnego w kontekście zakazu pozbawienia życia i prawa do życia zasługują
na odrębne opracowanie.
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Mimo tak zakreślonego obszaru tematycznego praca pozostaje nadal
przedsięwzięciem bardziej syntetycznym niż analitycznym. Nie skupia się
ona bowiem na konkretnym zagadnieniu prawnym bądź instytucji prawnej, ale próbuje zsyntetyzować problematykę prawa do życia w kontekście
zakazu pozbawienia życia w różnych jego „odsłonach”.
W pierwszej części pracy znajduje się omówienie zagadnień ogólnych
dotyczących zakazu pozbawienia życia i prawa do życia. W rozdziale
I zajmuję się genezą normy moralnej i prawnej zakazującej pozbawienia
życia człowieka. Rozważania te są według mnie o tyle istotne, że zwracają
uwagę na fakt, iż tak oczywista dla nas, niemalże aksjomatyczna norma
jak zakaz zabójstwa człowieka musiała kiedyś, w jakiś sposób powstać
w społeczności ludzkiej. Zagadnienia związane z powstaniem tej normy
oraz norm moralnych w ogóle wydają mi się szalenie interesujące. Równie zajmujący jest problem sposobu uzasadnienia tej normy w systemach
etycznych i religijnych. Obydwa te zagadnienia omawiam w punkcie
pierwszym rozdziału pierwszego części I. W punkcie drugim przechodzę
do omówienia rozwoju historycznego zakazu pozbawienia życia człowieka
w prawie pozytywnym.
W rozdziale II znajduje się omówienie koncepcji doktrynalnej prawa
do życia, jej jurydyzacji i rozwoju. Koncepcja prawa do życia pojawia się
chronologicznie później niż norma moralna i prawna zakazująca zabójstwa,
co znajduje odzwierciedlenie w kolejności umieszczenia tych zagadnień
w pracy.
Sama koncepcja prawa do życia od czasów jej powstania do czasów
nam współczesnych przeszła sporą ewolucję, której główne rysy staram się
przybliżyć czytelnikowi. Prawo do życia w wersji oświeceniowej bowiem to
głównie zabezpieczenie przed zamachem na życie ze strony państwa, zakaz
pozbawienia życia skierowany jest więc przede wszystkim do państwa.
Współczesna koncepcja prawa do życia obejmuje natomiast ochronę prawa
do życia zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Państwo
zobowiązane jest nie tylko do powstrzymania się od zamachów na życie
ludzkie, ale do jego aktywnej ochrony poprzez działalność legislacyjną
(penalizacja zamachów na ludzkie życie) oraz faktyczną (zapobieganie
zamachom na ludzkie życie, działania na rzecz ochrony życia).
Punkt drugi tegoż rozdziału przybliża ogólne uregulowania prawne
chroniące prawo do życia w międzynarodowych dokumentach ochrony
praw człowieka. W ramach tego punktu omawiam normy znajdujące się
Wstęp
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w dokumentach uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, systemu
europejskiego, amerykańskiego oraz pozaeuropejskich regionalnych systemów ochrony praw człowieka. W dalszych partiach pracy wielokrotnie
odwołuję się do tych dokumentów prawa międzynarodowego w odniesieniu do szczegółowych zagadnień związanych z ochroną prawa do życia,
które będą omawiane.
Dalsza część rozprawy podzielona jest na dwie kolejne partie: część II
zatytułowaną Ochrona prawa do życia w wymiarze wertykalnym oraz część
III o tytule Ochrona prawa do życia w wymiarze horyzontalnym.
W części poświęconej ochronie prawa do życia w wymiarze wertykalnym
omawiam sytuacje, w których życie jednostki ludzkiej zagrożone jest przez
samo państwo. Opisuję również obowiązki wypływające ze zobowiązania
negatywnego państwa do powstrzymania się od zamachów na życie osób
podległych jego jurysdykcji. Zobowiązanie to jest najbardziej pierwotną
treścią gwarancji prawa do życia zawartych w traktatach międzynarodowych z dziedziny praw człowieka. Zakaz pozbawienia życia w wymiarze
wertykalnym skierowany jest do państwa, które jest jednocześnie gwarantem jego przestrzegania. Równocześnie państwo kontrolowane jest
w tym względzie przez społeczność międzynarodową. W tej części pracy
znajduje się omówienie wyjątków od negatywnego zobowiązania państwa
w zakresie prawa do życia – kary śmierci oraz pozbawienia życia w wyniku
absolutnie koniecznego użycia siły przez funkcjonariusza państwowego
(nazwane przeze mnie kontratypami w wymiarze wertykalnym).
W obrębie relacji wertykalnych jednostka–państwo w zakresie ochrony
prawa do życia znajduje się także problem szczególnej odpowiedzialności
państwa za życie osób przebywających w detencji. Jest on również sygnalizowany w kilku miejscach tej części pracy. W wymiarze wertykalnym
mieszczą się również szeroko rozumiane obowiązki pozytywne państwa
w zakresie ochrony prawa do życia, m.in. implikacje socjalne prawa do
życia. Te jednak, jak to zostało wspomniane, pozostawiam poza ramami
rozprawy.
Część III pracy poświęcona jest regulacji ochrony prawa do życia
w relacjach horyzontalnych jednostka–jednostka. Ochrona prawa do
życia w wymiarze horyzontalnym polega na nałożeniu przez państwo na
wszystkie podmioty obowiązku nienaruszania prawa do życia osób oraz
egzekwowaniu tego obowiązku. Oznacza również przyznanie każdej osobie
prawa podmiotowego do niepozbawiania jej życia przez inne osoby (poza
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sytuacjami kontratypowymi) oraz do ochrony tego prawa przez państwo.
Zakaz pozbawienia życia skierowany jest tu horyzontalnie. Funkcjonuje
w relacjach pomiędzy jednostkami, jednak to państwo jest gwarantem tego
zakazu i odpowiada za jego skuteczną egzekucję.
Ochrona prawa do życia w wymiarze horyzontalnym jest ściśle sprzężona z ochroną tego prawa w wymiarze wertykalnym. W przypadku naruszenia prawa do życia w relacjach horyzontalnych jednostka ma bowiem
roszczenie wobec państwa o ukaranie tego naruszenia. Można więc także
powiedzieć, że horyzontalne działanie prawa do życia jest szczególną formą
działania wertykalnego. Rozdział VI w części III rozprawy poświęcony
jest wynikającemu z traktatów praw człowieka zobowiązaniu państwa do
ustawowej ochrony życia. Główną częścią tego zobowiązania jest obowiązek penalizacji zamachów na życie ludzkie w prawie karnym. W tym
miejscu przytaczam rozwiązania kilku krajowych systemów prawnych
w zakresie regulacji przestępstw przeciwko życiu ludzkiemu, w tym przepisy
polskiego Kodeksu karnego. W osobnym punkcie omówione są sytuacje
stanowiące wyjątki od zasady penalizacji pozbawienia życia człowieka:
instytucja obrony koniecznej, stan wyższej konieczności, kontratyp eksperymentu (kontratypy w wymiarze horyzontalnym). Przedstawione one
zostały głównie na bazie ustawodawstwa polskiego z odniesieniami do
rozwiązań innych systemów prawnych. Mowa także o umocowaniu ich
w międzynarodowych dokumentach praw człowieka. W kolejnych punktach rozdziału przechodzę do omówienia dalszych elementów składowych
zobowiązania państwa do ochrony życia w kontekście zamachów na życie
ludzkie: obowiązku proceduralnego państwa do przeprowadzenia skutecznego śledztwa w przypadku pozbawienia życia człowieka oraz obowiązku
państwa do zapobiegania zamachom na życie.
Dalsze rozważania w części trzeciej rozprawy, umieszczone w rozdziałach VII i VIII, poświęcone są szczególnie kontrowersyjnym problemom
horyzontalnego obowiązywania prawa do życia związanym z początkiem
i końcem życia ludzkiego. Poruszona jest m.in. problematyka przerywania
ciąży i eutanazji w różnych jej formach, a także zagadnienie momentu
śmierci człowieka jako punktu granicznego obowiązywania ochrony prawa
do życia.
W pracy zostały zastosowane metoda prawno-historyczna (za jej pomocą
przedstawiam rozwój normy moralnej i prawnej zakazującej pozbawienia
życia człowieka), metoda prawno-komparatystyczna, stosowana w ograWstęp
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niczonym zakresie z naciskiem na prawodawstwo krajów europejskich
(nie podaję wyczerpujących danych dotyczących uregulowań światowych,
każde zagadnienie przedstawiam w odniesieniu do ustawodawstwa polskiego), oraz metoda prawno-dogmatyczna (analiza przepisów traktatów
międzynarodowych praw człowieka, przepisów konstytucyjnych oraz aktów
prawa krajowego).
Przy każdym kontrowersyjnym etycznie zagadnieniu znajduje się wstęp
o charakterze rozważań etyczno-filozoficznych i dopiero po nim omówione
są regulacje międzynarodowego prawa praw człowieka odnoszące się do
danej kwestii oraz przepisy prawa krajowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego.
Praca niniejsza powstała na bazie rozprawy doktorskiej napisanej pod
kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza i obronionej w roku
2009 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

20

Wstęp

Część I.
PRAWO DO ŻYCIA

Rozdział I.
Geneza prawa do życia

I

1. Zakaz pozbawienia życia jako norma
moralna
Pozbawienie życia oznacza zakończenie, przerwanie cyklu życiowego istoty
żywej, czyli sprowadzenie na tę istotę śmierci przed jej naturalnym i nieuchronnym nadejściem. Pozbawienie życia człowieka rozumieć będziemy,
jako czyn lub zaniechanie jednego człowieka lub grupy ludzi skutkujący
pozbawieniem życia innego człowieka (lub tego samego człowieka – samobójstwo). Przez pozbawienie życia człowieka nie będziemy rozumieć
śmierci, która następuje w wyniku działania sił natury czy uśmiercenia
człowieka przez zwierzę (z wyjątkiem sytuacji, w których zwierzę zostało
użyte do uśmiercenia człowieka). Synonimami zwrotu „pozbawić życia” są
wyrażenia: uśmiercić, zabić, spowodować śmierć.
Istoty żywe wzajemnie pozbawiają się życia, walcząc o swoje przetrwanie
w toku ewolucji. Zwierzęta zabijają inne zwierzęta i rośliny dla zdobycia
pokarmu. Ludzie, najbardziej świadomy swego istnienia „produkt” owej
ewolucji, również uczestniczą w tym procederze. Rzec można wręcz, że są
zdecydowanymi przodownikami w liczbie istot, których pozbawiają życia.
W odróżnieniu od zwierząt nie czynią tego wyłącznie w celu przetrwania.
Jednocześnie gatunek ludzki jako jedyny na Ziemi wytworzył normy
moralne, między innymi normę stanowiącą, że pozbawianie życia jest
złem. Ma ona zastosowanie głównie wobec przedstawicieli gatunku Homo
Sapiens, jednak w kulturach ludzkich pojawiała się owa norma jako obejmująca również inne istoty żywe.
Pierwszym rozważanym przeze mnie zagadnieniem będzie pochodzenie
normy zakazującej pozbawienia życia, następnie zwrócę uwagę na sposoby
uzasadnienia owej normy, a wreszcie na warianty, w jakich występuje ona
w różnych systemach etycznych (religijnych, kulturowych, filozoficznych)
i na sposób uzasadnienia szczególnej pozycji człowieka w aspekcie ochrony
życia.
Rozdział I. Geneza prawa do życia
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Pytanie o pochodzenie normy moralnej zakazującej pozbawienia życia
należałoby poprzedzić pytaniem o genezę norm moralnych w ogóle.
W historii filozofii powstały liczne koncepcje usiłujące wyjaśnić pochodzenie norm moralnych. Jedne z pierwszych, wyraźnie sformułowanych
teorii na ten temat odnaleźć można w poglądach sofistów, którzy wiązali
moralność z istnieniem państwa, mającego być dawcą norm moralnych.
Niektórzy z nich, jak Kallikles1 twierdzili, że normy te ustanowione zostały
przez ludzi słabych, którzy stanowią większość społeczeństwa dla ochrony
przed silnymi, egoistycznymi, a zarazem przedsiębiorczymi jednostkami
stanowiącymi mniejszość. Inni znów, jak Trazymach2, sądzili przeciwnie,
że prawa moralne są wytworem silnych, którzy sprawują władzę, i narzucone są przez nich dla utrzymania w posłuchu ludzi słabych. Wspólnym
mianownikiem myśli sofistów jest pogląd, że normy moralne są ustaloną
przez ludzi konwencją. Swego rodzaju kontynuacją tego poglądu jest nowożytna teoria umowy społecznej. Jej głównym przedstawicielem i twórcą
był XVII-wieczny filozof T. Hobbes. Wywodzi on normy moralne z instytucji tzw. umowy społecznej. W pierwotnym „stanie natury”, czyli w stanie
przedspołecznym i przedpaństwowym, nie obowiązywały żadne normy
moralne. Każdy człowiek kierował się własnym, egoistycznym interesem,
który stanowił jedyny wyznacznik dobra i zła. W związku z takim stanem
rzeczy trwał, według Hobbesa, konflikt wszystkich ze wszystkimi, a życie
ludzkie było, jak to określił „biedne, zwierzęce i krótkie”. Stąd, by żyć lepiej,
a wręcz po prostu by przeżyć, ludzie narzucili sobie reguły wzajemnego
postępowania w postaci norm moralnych3. Normy moralne, a wśród nich
norma zakazująca zabijania się nawzajem, pozwoliły na bezpieczniejszą
i bardziej dostatnią egzystencję.
Źródłem moralności jest więc, podług tej koncepcji, umowa zawarta
przez racjonalnych egoistów, usankcjonowana przez władzę państwową
(jest to oczywiście bardziej model teoretyczny niż przedstawienie jakiejś
historycznej rzeczywistości).
Upatrywanie źródeł moralności w racjonalnym egoizmie znalazło swoją
kontynuację w dalszych dziejach filozofii (P. Holbach, A.C. Helwecjusz,

1

Jego pogląd przedstawia Platon w Gorgiaszu, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 84.

2

Jego pogląd został również przedstawiony przez Platona, zob. Platon, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, przeł. W. Witwicki, t. 1, Warszawa 1958, s. 49.
3
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J. Bentham i utylitaryści). Znalazło jednak również swoich przeciwników
w postaci przedstawicieli doktryny intuicjonizmu. Inicjatorem tej doktryny
był XVII-wieczny myśliciel A. Shaftesbury, który twierdził, że moralność
istnieje dzięki intuicji moralnej, której podstawą jest wrodzony zmysł moralny, cecha właściwa każdemu człowiekowi. Zmysł moralny to zdolność
rozpoznawania wartości moralnych, które istnieją, według tej koncepcji,
obiektywnie i niezależnie od warunków historycznych życia społecznego.
Przyczyną, dla której niektórzy ludzie postępują niemoralnie, jest fakt, że tej
zdolności w sobie nie pielęgnują. Ci, którzy mają dobrze rozwinięty zmysł
moralny, są zarazem otwarci na potrzeby innych, bezinteresownie życzliwi
i wrażliwi na cierpienie innych. Moralność oparta jest zatem na sympatii
jako emocji zrodzonej ze zmysłu moralnego.
Kontynuatorem tej myśli, a zarazem zwolennikiem koncepcji o wrodzonym zmyśle moralnym, który stymuluje powstawanie uczuć moralnych,
był także XVIII-wieczny filozof D. Hume4.
Według tych koncepcji szacunek dla ludzkiego życia jako jedna z zasadniczych zasad moralności oparty byłby więc na pozytywnej emocji, sympatii
dla drugiego człowieka i negatywnych odczuciach wobec perspektywy
pozbawienia go życia.
Obok filozofii również nauki empiryczne podjęły wysiłek wyjaśnienia
genezy zjawiska moralności. We współczesnej nauce dominują dwie zasadnicze odmiany interpretacji genezy moralności – interpretacja biologiczna
oraz socjologiczna5.
Według interpretacji biologicznej człowiek ujmowany jest jako jeden
z wielu gatunków zwierzęcych, wyłonionych w toku ewolucji. Przyjmuje
się w związku z tym, że moralność wyrasta z korzeni biologicznych, a jej
pierwociny pojawiły się na szczeblach ewolucji wcześniejszych niż gatunek
ludzki.
Według jednej z koncepcji, należącej do nurtu interpretacji biologicznej,
zwanej etyką ewolucyjną, moralność ujmowana jest właśnie jako produkt
ewolucji. Etyka ewolucyjna wywodzi się z teorii K. Darwina i przez niego
została zapoczątkowana. Według tej koncepcji zarówno intelekt, jak i świadomość są wytworem ewolucji, jest więc nim także moralność. Moralność
wykształciła się z instynktu społecznego, który nakazuje działanie na
4

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963.

5

Zob. D. Probucka, Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Częstochowa 2004.
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rzecz dobra grupy. Według K. Darwina rozwinęła się ona drogą doboru
naturalnego, jako zestaw zachowań optymalnych w warunkach życia
grupowego6.
Pogląd ten podzielał również inny przedstawiciel etyki ewolucyjnej,
H. Spencer. Twierdził on, podobnie jak K. Darwin, że altruizm, który leży
u podłoża norm moralnych7, jest właściwością społeczności ludzkich, która
pojawiła się w toku ewolucji. Społeczności niestosujące wobec swoich
członków zasad wynikających z altruizmu odnoszą mniejszy sukces ewolucyjny niż te, które te zasady stosują8.
Etyka ewolucyjna postrzega ponadto normy moralne jako kontynuację
zjawisk występujących w świecie zwierząt, z których biologicznie wywodzi
się gatunek ludzki. Zwierzęta także, jak wskazują niektórzy antropologowie9,
budują społeczności oparte na zasadach współpracy i wzajemnej pomocy.
Rzadkością jest zjawisko zabijania się wzajemnego zwierząt tego samego
gatunku. Normy moralne są więc niejako wyższym stadium rozwoju altruistycznych i prospołecznych zachowań u zwierząt.
Można także wywodzić podstawy ukształtowania się tej normy oraz
innych norm moralnych opartych na altruizmie z ewolucyjnie ukształtowanej budowy naszego mózgu i związanych z tym reakcji emocjonalnych
odnośnie do szacunku dla życia innego człowieka. U początków swego rozwoju ludzkość żyła w grupach krewniaczych, wśród nosicieli tego samego
zestawu genów. Według czynionego przez współczesnych naukowców
założenia organizmy dążą do przekazania i utrwalenia swojego zestawu
6 K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, przeł. S. Panek, Warszawa 1959; pogląd Darwina
przytaczam za D. Probucką, dz. cyt., s. 75.
7 Według tego założenia nie można sobie bowiem wyobrazić systemu norm etycznych,
w tym normy chroniącej życie, opartego jedynie na egoizmie. W sytuacji, gdy pozbawienie
życia drugiego byłoby kompletnie bezkarne i nie pociągało dla jednostki żadnych negatywnych konsekwencji, norma zakazująca zabójstwa, oparta na egoistycznie pojętej zasadzie
wzajemności przestałaby obowiązywać. Podstawą moralności może być jedynie altruistyczna
troska o dobro innej jednostki.
8 Koncepcje etyki ewolucyjnej znalazły swoją kontynuację w socjobiologii, dziedzinie
nauki powstałej w latach 70. XX w. za sprawą E.O. Wilsona i jego pracy pt. Sociobiology. The
New Synthesis z 1975 r. W pracy tej stawiana jest teza o całkowicie biologicznym podłożu zjawiska altruizmu. Koncepcję tę rozwija także w oparciu o osiągnięcia genetyki R. Dawkins
w pracy pt. The selfish gene z 1988 r. Na temat etyki ewolucyjnej zob.: P. Thompson, Evolutionary ethics: its origins and contemporary face, „Zygon” 1999, Vol. 34, No. 3.
9 M.in. M. Konner, w: The tangled wing. Biological constraints on the Human Spirit, London
1982, cyt. za: M. Midgley, Pochodzenie etyki, w: Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), Warszawa 2002.
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genów, zatem ochrona życia członków grupy krewniaczej miała ten właśnie
cel. Koncepcja ta zwana jest teorią doboru krewniaczego, a jej twórcą był
żyjący w drugiej połowie XX w. brytyjski biolog ewolucyjny W.D. Hamilton.
Początki moralności wywodzą się według niego z tzw. altruizmu krewniaczego, cechy przekazywanej genetycznie następnym pokoleniom. Zjawisko
to polega na zachowaniu wobec genetycznie spokrewnionych osobników
przejawiającym się w pomocy wzajemnej, w dzieleniu się pokarmem,
w ochronie życia krewniaka, nawet poprzez poświęcenie własnego. Z biologicznego punktu widzenia altruzim krewniaczy oznacza zachowanie,
które zwiększa szanse na przeżycie i pozostawienie potomków innym
jednostkom genetycznie spokrewnionym10. Z czasem odruch ochrony
życia z krewnych przeniósł się na szerszy zakres osobników, gdyż ludzie
zaczęli żyć w większych społecznościach. Koncepcja ta zgadzałaby się
z tendencjami uwidaczniającymi się w historycznym rozwoju normy zakazującej zabijania, które przedstawię w osobnym rozdziale. Początkowo, jak
wynika z badań antropologów, zakaz pozbawienia życia dotyczył bowiem
tylko członków własnej grupy (grupy krewniaczej). Do dziś zresztą stopień
zaangażowania jednostki w ochronę życia członka rodziny w porównaniu
z ochroną życia obcego jest znacznie wyższy. Moralny zakaz pozbawienia życia jest w związku z tym także znacznie silniejszy w stosunku do
krewnego niż do obcego. Koncepcja ta jest niejako próbą biologicznego,
przyczynowo-skutkowego uzasadnienia istnienia w ludziach Humowskich
uczuć moralnych, w tym negatywnych odczuć dotyczących pozbawienia
życia innego człowieka.
Trzeba jednak zaznaczyć, że koncepcja powyższa próbuje wyjaśnić
podłoże biologiczne ukształtowania się w psychice ludzkiej odruchu,
który zapoczątkował powstanie normy. Nie można jej jednak rozumieć
w ten sposób, że jesteśmy przez naturę „zaprogramowani” na niezabijanie
innych ludzi, gdyż w tym wypadku utworzenie normy zakazującej zabijania
w obrębie moralności, a następnie normy prawa pozytywnego nie miałoby
sensu (nie zgadzałoby się to również z powszechnie występującymi od
początku istnienia społeczności ludzkiej faktami zabójstw, wojen itp. )
Jest to koncepcja należąca do grupy teorii neodarwinistycznych
wywodzących moralność z historii ewolucji, a zarazem szukających jej
źródeł w genetycznym dziedzictwie człowieka. Do tej grupy należy także
10

Koncepcję W. Hamiltona przytaczam za D. Probucką, dz. cyt., s. 76.
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teoria R. Dawkinsa, przedstawiona w pracy pt.: Samolubny gen z 1988 r.
Czynnikiem napędzającym ewolucję, a także powstanie życia społecznego ludzi i norm moralnych jest, według tej koncepcji, dobro genotypu.
Osobnik zawsze czyni to, co przynosi korzyść jego genom. Altruizm
krewniaczy i wyewoluowane z niego normy moralne są w związku z tym
zakamuflowanym, nieuświadomionym egoizmem, realizującym interes
genetyczny.
Jak pisze M. Ridley, życie moralne „nie zostało wykreowane przez
myślących ludzi; wyewoluowało jako część naszej natury. Jest tak samo
wytworem naszych genów, jak nasze organizmy”11.
W tym punkcie właśnie tkwi zasadnicza różnica pomiędzy biologiczną
i socjologiczną interpretacją genezy moralności. Interpretacja biologiczna
zakłada bowiem całkowity determinizm. Nie widzi człowieka jako częściowo
niezależnego od swoich biologicznych uwarunkowań podmiotu działającego i kreującego swoje życie społeczne. Czyni tak natomiast interpretacja
socjologiczna, która zakłada, że na jakimś etapie rozwoju społeczności
ludzkie w sposób świadomy wytworzyły normy moralne, w tym normę
zakazującą wzajemnego pozbawiania się życia (można tu mówić o pewnej
formie świadomości zbiorowej, niekoniecznie jednostkowej). Ponadto
interpretacja socjologiczna wyraźnie oddziela zjawiska związane z uspołecznieniem w świecie zwierząt od norm społecznych wykształconych
przez gatunek ludzki. Hierarchia wartości i zasad moralnych jest zatem
wytworem kultury, a nie biologii.
Zwolennikiem takiej interpretacji genezy moralności był m.in. francuski
filozof i socjolog przełomu wieków XIX i XX E. Durkheim. Według tego
myśliciela moralność stanowi osiągnięcie ludzkich społeczeństw, które
kształtując jednostkę, czynią z niej istotę moralną. Źródłem moralności
są więzi solidarności społecznej, które są koniecznym następstwem życia
w grupie i wspólnej pracy12. Według Durkheima moralność, tak jak inne
zjawiska społeczne, wyznaczane są przez konkretną sytuację historyczną,
w jakiej znalazła się dana społeczność. Podobną tezę stawiał uczeń Durkheima L. Levy-Bruhl, twierdząc, że to warunki bytowania danej społeczności wyznaczają jej moralność. I tak norma nakazująca szacunek dla
11 M. Ridley, O pochodzeniu cnoty, przeł. M. Koraszewska, Poznań 2000, s. 17, cyt. za:
D. Probucką, dz. cyt., s. 78.
12 Pogląd E. Durkheima wyrażony w pracy O podziale pracy społecznej przytaczam za
D. Probucką, dz. cyt., s. 83.
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życia ludzkiego będzie się różnić, gdy porównamy moralność plemion
XIX-wiecznych Eskimosów z Grenlandii, wśród których praktykowane było
szeroko dzieciobójstwo, a starców pozostawiano, by umierali na mrozie,
z moralnością współczesnych sytych społeczeństw cywilizacji zachodniej
mających ogromnie rozwinięty szacunek dla życia ludzkiego. W społeczeństwach tych nie ma potrzeby walki o przetrwanie poprzez eliminację
najsłabszych osobników.
Odrębną kwestią od kwestii pochodzenia norm moralnych jest zagadnienie uzasadnienia konieczności stosowania się do nich.
Początkowo uzasadniano ważność norm moralnych autorytetem boga
lub bogów, których wola była poczytywana za ich źródło. W każdej historycznie występującej religii istniał kodeks norm postępowania wyznaczony
przez bóstwo, którego należało przestrzegać, by nie ściągnąć na siebie jego
gniewu. W większości z tych kodeksów religijnych występował ogólny
zakaz zabijania ludzi.
Filozofowie starożytnej Grecji (sofiści: Kallikles, Protagoras) jako jedni
z pierwszych głosili, że prawa moralne są tworem człowieka, nie bogów. Gdy
zachwiała się powszechna wiara w religię jako czynnik wyjaśniający całą
rzeczywistość, usiłowano odnaleźć źródła uzasadnienia norm moralnych
w naturze wszechświata i w naturze człowieka.
Tak powstała teoria prawa natury, uznająca prawa moralne za niezmienny
porządek normatywny, stanowiący część świata przyrody. Według tej teorii
człowiek rozpoznaje i stosuje owe prawa dzięki swojej racjonalnej naturze.
Prekursorami doktryny prawa natury byli sofiści, Platon13 i Arystoteles14.
Arystoteles twierdził, że istnieje tzw. sprawiedliwość naturalna, niezależna
od prawa pozytywnego, obowiązująca wszystkich ludzi. Jednocześnie
definiował on człowieka jako istotę racjonalną, której zasadą istnienia jest
rozum.
Z tych dwóch komponentów stoicy sformułowali pierwsze zasady doktryny prawa naturalnego. Najsłynniejszym jej antycznym przedstawicielem
był Cyceron, uważany za rzymskiego kontynuatora stoików15. Zarówno
13 Twierdził on, że istnieje niezmienna rzeczywistość moralna, należąca do świata idei.
Zob. Platon, Gorgiasz, Warszawa 1958; tenże, Protagoras, Warszawa 1958; tenże, Państwo,
Warszawa 1948; tenże, Prawa, Warszawa 1960.
14

Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982.

15

Zob. Cycero, O państwie, w: tenże, Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1960 oraz: tenże,
O Prawach, w: Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1960.
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Cyceron, jak i średniowieczny zwolennik teorii prawa natury, św. Tomasz
z Akwinu, twierdzili, że naturalne prawa moralne zostały zaszczepione
człowiekowi przez Boga, mimo że ich uzasadnieniem był nie tylko boski
autorytet, ale także racjonalna natura człowieka. Dopiero twórca nowożytnej
teorii prawa naturalnego H. Grotius po raz pierwszy stwierdził wyraźnie,
że naturalne prawo moralne obowiązywałoby także w wypadku, gdyby
Bóg nie istniał, mimo iż sam był jak najdalszy od ateizmu. Doktryna praw
naturalnych dała początek doktrynie praw człowieka, w której twierdzi
się, że obowiązki moralne wypływają ze skorelowanych z nimi „naturalnych”, „przyrodzonych” praw podmiotowych przysługujących każdemu
człowiekowi. Są one „naturalne”, ponieważ są częścią porządku Wszechświata, Natury i istnieją obiektywnie, niezależnie od „rozpoznania” ich
przez człowieka. Istnieje więc, podług tej koncepcji, obiektywne naturalne
prawo moralne zakazujące zabijania, a zarazem przyrodzone prawo każdego
człowieka do życia.
Jak już wskazywałam, istotnym elementem doktryny prawa natury jest
twierdzenie, że normy moralne znajdują swoje uzasadnienie w rozumie
ludzkim. Wielkim orędownikiem idei wywodzenia się powinności moralnych z rozumu był także I. Kant. Twierdził on, że da się w pełni wyprowadzić
moralność z racjonalności, innymi słowy, że człowiek jest moralny i stosuje
się do norm etycznych, ponieważ jest racjonalny16.
Uzasadnianie praw moralnych racjonalnością znalazło swoich przeciwników w postaci przedstawicieli wspomnianej już doktryny intuicjonizmu,
którzy widzieli źródło pochodzenia, a zarazem źródło uzasadnienia norm
moralnych w intuicji i uczuciach moralnych wspólnych całemu rodzajowi
ludzkiemu.
Swoistą próbę połączenia intuicjonizmu etycznego z etycznym racjonalizmem stanowi koncepcja „należycie wyważonych sądów” (considered
judgements) J. Rawlsa. Należycie wyważone sądy moralne powstają, według
Rawlsa, gdy intuicyjne przekonania moralne są wyjaśnione i uzasadnione
zgodnie z zasadami teoretycznymi, tworząc koherentną teorię moralną17.
Istnieją także doktryny moralne, które zaprzeczają istnieniu jakiegokolwiek obiektywnego zestawu norm, czy to wywodzącego się z porządku
16

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1971.

17

J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge 1972, cyt. za: W. Lang, J. Wróblewski, Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA, Warszawa
1984, s. 49–50.
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natury, rozumu, czy powszechnej intuicji. Moralność jest w tym ujęciu
konwencją przyjętą przez daną społeczność, zależną od warunków historycznych i kulturowych. Takie stanowisko zajmowane jest współcześnie
przez przedstawicieli relatywizmu kulturowego i etycznego.
W przypadku tej koncepcji jedynym uzasadnieniem obowiązywania
normy moralnej jest przyjęcie jej przez daną społeczność Według tego
rozumowania także zakaz pozbawienia życia byłby normą względnie
obowiązującą, zależną od przyjęcia jej w danej społeczności. Koncepcja
ta sprawdza się o tyle, że faktycznie norma ta występowała historycznie
w różnych społecznościach w wersjach zróżnicowanych w zakresie podmiotowym i opatrzona bywała różnymi w różnych kulturach wyjątkami.
Nie było jednak w historii społeczności ludzkiej, której kodeks moralny
w ogóle by takiej normy nie zawierał.
W związku z problematyką moralnego zakazu pozbawienia życia nasuwa
się szereg dalszych pytań. Dlaczego pozbawienie życia istoty żywej uznaje
się za moralnie złe? Czym z punktu widzenia moralności różni się ów akt
zniszczenia, jakim jest pozbawienie życia istoty żywej, od zniszczenia np.
kamienia czy jakiejkolwiek części przyrody nieożywionej? Co oznacza
„moralnie złe”, a co wreszcie oznacza „życie” i o jakim życiu mowa? Dlaczego pozbawianie życia ludzi uważa się za moralnie złe? Być może takiego
rodzaju analizy zdawać się mogą przysłowiowym „dzieleniem włosa na
czworo”, skoro intuicyjnie odpowiedź na te pytania zdaje się oczywista.
Może jednak warto zastanowić się, co stoi za tą intuicyjną oczywistością.
Moralność, o czym była wyżej mowa, jest zestawem norm postępowania,
co do pochodzenia których istnieją różne rozbieżne koncepcje. Najbardziej
podstawowym podziałem zachowań ludzkich opartym na ocenach moralnych jest podział na to co dobre i to co złe. Podział ten należy do istoty
samej moralności. Pytanie o znaczenie określeń „dobre”, „złe” jest pytaniem
tej samej natury co pytanie o istotę moralności w ogóle. Pod te predykaty
podstawiane są cechy zachowań różne w różnych systemach etycznych.
Z tymi predykatami wiązane są nakazy i zakazy moralne.
W większości systemów etycznych pozbawianie życia ludzi jest opatrzone oceną „złe” i obwarowane zakazem. Od zakazu tego istnieją liczne
wyjątki. Czasami też pozbawienie życia traktowane jest jako działanie
zgodne z nakazem (np. w przypadku wykonania kary śmierci lub zabicia
nieprzyjaciela na wojnie). W niektórych systemach zakaz pozbawienia życia
dotyczy również istot niebędących ludźmi.
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Norma zakazująca zabijania występowała historycznie w różnych kulturowych i religijnych systemach etycznych w wersjach zróżnicowanych
pod względem zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego
W religii i filozofii Dalekiego Wschodu ochrona życia ma wymiar uniwersalny i dotyczy wszystkich istot żywych. W dżainizmie, jednej z religii
wyznawanych w Indiach, chronić należy wszelkie życie od jego najmniejszych, najprymitywniejszych form po życie ludzkie. Podobną treść ma
zasada ahimsy, znana z etyki hinduizmu a także z etyki Gandhiego, oznaczająca obowiązek „nieszkodzenia” wszelkim istotom żywym. W buddyzmie
zakaz zabijania czegokolwiek, co żyje, należy do pięciu podstawowych
zasad etycznych. Złamanie którejś z zasad prowadzi do negatywnych konsekwencji karmicznych i oddala człowieka od wyzwolenia z kręgu samsary
(odradzania się w świecie cierpienia)18. Podobny stosunek do wszystkich
istot żywych znajdujemy w starożytnej myśli chińskiej, a współcześnie
w etyce „czci dla wszelkiego życia” Alberta Schweizera19.
W kręgu cywilizacji zachodniej zawsze istniał znacznie mniejszy szacunek dla życia pozaludzkiego. W starożytności jedynymi przykładami
doktryn, które go zalecały, były orfizm i pitagoreizm. Ich podstawowym
dogmatem było twierdzenie o wędrówce dusz, zatem szacunek dla życia
ludzkiego implikował szacunek dla innych istot, w które wciela się dusza
ludzka20.
Zarówno w judaizmie, jak i w religii chrześcijańskiej stanowiących filary
kultury naszego kręgu cywilizacyjnego, a także w religii islamu duży nacisk
położony jest na ochronę życia ludzkiego i tylko ludzkiego.
Piąte przykazanie Dekalogu – „nie zabijaj” – dotyczy na równi wszystkich
ludzi i tylko ludzi. Nie jest to jednak zakaz bezwarunkowy – zadawanie
śmierci na wojnie oraz wykonanie kary śmierci są wyjęte spod tego zakazu
jako realizacja woli wspólnoty21. Wyjątki te nie są jednakże sformułowane
w samym Dekalogu. W teologii katolickiej sformułowana została tzw.
18 R. Kryszak, Etyczne implikacje absolutnej wartości życia – spojrzenie buddyjskie,
w: Życie jako wartość w kulturach świata, H. Cyrzan (red.), Gdańsk 1997, s. 12–19, zob. także:
P. de Silva, Etyka buddyjska, w: Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), Warszawa 2002.
19 J.A. Pieńkowski, Alberta Schweizera „Etyka czci dla życia”, w: Życie jako wartość w kulturach świata, H. Cyrzan (red.), Gdańsk 1997, s. 98–103.
20 K. Banek, Pitagoras i Pitagorejczycy wobec życia, w: Życie jako wartość w kulturach
świata, H. Cyrzan (red.), Gdańsk 1997, s. 56–61.
21 M. Filipiak, Nie zabijaj! Dekalog na straży godności i nienaruszalności ludzkiego życia,
w: Życie jako wartość w kulturach świata, H. Cyrzan (red.), Gdańsk 1997, s. 37–44.

34

Część I. Prawo do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

doktryna podwójnego skutku, która usprawiedliwia wyjątki od zakazu zabijania w tych przypadkach. Według tej doktryny zabicie agresora w obronie
koniecznej (a także zabicie na wojnie, która jest formą zbiorowej obrony
koniecznej) nie stanowi naruszenia zakazu „nie zabijaj”, gdyż bezpośrednim
celem działania nie jest zabicie napastnika, stanowi ono niezamierzony
skutek uboczny. Prekursorem tej doktryny był św. Augustyn, a rozwinął ją
św. Tomasz z Akwinu. Św. Tomasz pisze: „Ten sam akt może powodować
dwa różne skutki, przy czym jeden z nich objęty jest zamiarem, podczas
gdy drugi pozostaje poza obrębem zamiaru. Lecz moralność jako taką aktu
określa się nie według tego, co nie jest objęte zamiarem, to bowiem, jak
wynika z poprzednich rozważań, jest czymś akcydentalnym. Tak oto z aktu
samoobrony mogą powstać dwa różne skutki: po pierwsze, zachowanie
własnego życia, po drugie – śmierć napastnika. Akt samoobrony podjęty
w zamiarze zachowania własnego życia nie jest więc niedozwolony, ponieważ jest zgodny z naturą każdego, by zachować swoje istnienie w miarę
możliwości. Taki jednak akt podjęty w dobrym zamiarze może okazać się
niedozwolony, jeśli nie pozostaje w proporcji do swego celu. Jeśli więc
ktoś dla obrony własnego życia stosuje więcej przemocy, aniżeli tego konieczność wymaga, wówczas jego działanie jest moralnie niedozwolone,
gdy natomiast właściwą miarą przeciwstawia się obcej przemocy, chodzi
o moralnie dopuszczalną samoobronę”22.
W obrębie religii chrześcijańskiej wykształciła się także tzw. doktryna
świętości życia ludzkiego. Głosi ona, że człowiek stworzony jest na obraz
i podobieństwo Boże, posiada duszę nieśmiertelną, dlatego życie ludzkie
musi być bezwzględnie chronione. Jej twórcami byli m.in. św. Augustyn
i św. Tomasz z Akwinu, a jej wyrazem jest obecnie obowiązujący Katechizm
Kościoła katolickiego, który wykazuje bezwzględnie negatywny i potępiający stosunek do wszelkich przejawów pozbawiania życia „niewinnych istot
ludzkich”. Jednocześnie dopuszcza się zabójstwo w obronie koniecznej,
wojnę i karę śmierci jako formy obrony zbiorowej, na podstawie wspomnianej doktryny podwójnego skutku. Inne istoty żywe pozostawione są poza
nawiasem zakazu pozbawiania życia jako stworzone dla dobra człowieka,
a zabijanie ich nie jest grzechem według zasad wiary chrześcijańskiej.
22 Św. Tomasz, Summa Theologica, II-II q.64a.7c., cyt. za: M. Piechowiak, Knauera koncepcja wyboru moralnego, „Roczniki Filozoficzne” 1989–1990, t. 37–38, z. 2, s. 32. Doktryna ta
obecnie przyjmowana jest przez oficjalną naukę Kościołą katolickiego, zob. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, s. 514.
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Spróbujmy wymienić wszelkie możliwe powody, dla których systemy
etyczne uznawały pozbawianie życia za zło, a zarazem wszelkie powody,
które są w stanie uzasadnić normę zakazującą zabijania istot żywych:
1. Motyw kosmologiczny – porządek świata stworzony jest przez bóstwo i nie powinien być naruszany przez człowieka (jak w większości
religii monoteistycznych).
2. Żywe istoty mają przyrodzone prawo do życia przy założeniu, że
istnieje katalog naturalnych praw. Zamiast bóstwa prawodawcą jest
natura.
3. Nawet jeżeli bóstwa nie ma, życie jest zbyt cennym i niepowtarzalnym (być może na skalę całego wszechświata) fenomenem, by je
niszczyć, a każda żywa istota jest jego przejawem.
4. Żywe istoty odczuwają pragnienie życia, takie samo, jakie odczuwamy my – twórcy norm. Stąd świadome odczuwanie staje
się argumentem za zakazem pozbawiania życia stopniowalnym
według hierarchii odczuwania pragnienia życia przez istoty żywe.
W hierarchii tej najwyżej stoi człowiek.
5. Motyw współczucia dla wszystkich czujących istot (jak w buddyzmie).
W naszym kręgu cywilizacyjnym istnieje zgoda co do tego, że moralnemu zakazowi pozbawienia życia podlegają członkowie gatunku Homo
Sapiens. Przedstawicielom gatunku ludzkiego przypisywane jest „prawo do
życia”, które jest jednym z praw człowieka. Należy zastanowić się, jakie są
przesłanki szczególnej ochrony życia ludzkiego.
W chrześcijańskiej doktrynie świętości życia obowiązek szacunku dla
życia ludzkiego uzasadniany jest pochodzeniem człowieka od Boga. Jest
to argument natury metafizycznej powodowany tym, co określiłam jako
motyw kosmologiczny, tyle że zastosowany wyłącznie do człowieka. Na
obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego prawo współczesnych rozwiniętych państw nie opiera się na tego rodzaju uzasadnieniu. Dokumenty
praw człowieka mówią o godności i przyrodzonych prawach człowieka, nie
uzasadniając ich pochodzeniem człowieka od Boga. Jak słusznie wskazuje
I. Lazari-Pawłowska, ogólnoludzki ruch na rzecz praw człowieka nie mógłby
czerpać swoich racji z jakiejś metafizycznej doktryny; musi on zachować
ponadkonfesyjny charakter.
Innym niż metafizyczne uzasadnieniem wyróżnienia człowieka spośród innych stworzeń po względem ochrony życia jest uznanie wyższości
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człowieka jako gatunku. Taki paradygmat przyjął się w europejskim kręgu
kulturowym. Jak wskazują niektórzy myśliciele, np. P. Singer, podejściu
temu trudno uniknąć oskarżenia o arbitralność. Singer upatruje nawet
w przypisywaniu naszemu gatunkowi specjalnych praw pośród innych
istot żywych odmianę szowinizmu zwaną szowinizmem gatunkowym lub
gatunkowizmem23.
Argumentem za wyróżnianiem życia ludzkiego jest także twierdzenie, że
ludziom przysługuje prawo do życia z racji tego, że są osobami obdarzonymi
godnością. Prawo do życia przysługuje osobie ze względu na jej szczególne
właściwości. Począwszy od Boecjusza, który zdefiniował osobę jako „indywidualną substancję o naturze rozumnej”24, wiele było w historii filozofii
prób definicji pojęcia osoby. Jedną z najbardziej znanych jest definicja
J. Locke’a, który uznaje za osobę „istotę myślącą i inteligentną, obdarzoną
rozumem i zdolnością do refleksji, istotę, która może ujmować myślą sama
siebie, to znaczy tę samą w różnych miejscach i czasach myślącą rzecz”25.
Jak twierdzi współczesny amerykański filozof M. Tooley, pozbawienie życia osoby jest większym złem niż pozbawienie życia jakiejkolwiek
innej istoty czującej, ponieważ osoba zdolna jest do posiadania pragnień
i antycypacji przyszłości. Wraz z pozbawieniem życia pozbawia się jej tej
przyszłości, podczas gdy istoty, które żyją tylko teraźniejszą egzystencją,
pozbawiane są tylko aktualnego „teraz”. Ponadto twierdzi on, że tylko osoba
może mieć prawa, gdyż tylko osoba jest zdolna do posiadania pragnień.
Prawo do życia warunkowane jest pragnieniem życia, a takie pragnienie
może mieć tylko osoba, która jako jedyna potrafi ująć siebie jako całość
istniejącą w czasie26.
Ponadto zakaz zabijania osoby jest wyrazem poszanowania jej autonomii
w zakresie wyboru życia, a jedynie osoba jest zdolna do autonomicznych
wyborów27. Na argument autonomii moralnej powołuje się także w swoim
23 Termin ukuty przez oksfordzkiego psychologa R. Rydera, cyt. za: P. Singer, O życiu
i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 190. P. Singer posługuje się nim także
w innych swoich pracach: Etyka praktyczna (Warszawa 2003) i Wyzwolenie zwierząt (Warszawa 2004).
24 Na temat definicji Boecjusza oraz innych historycznych ujęć pojęcia osoby zob. Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, s. 84–87 i in.
25 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B. Gawecki, t. 1, Warszawa
1995, s. 471, cyt. za: Encyklopedia filozofii, T. Honderich (red.), przeł. J. Łoziński, Poznań 1999.
26

M. Tooley, Abortion and infanticide, „Philosophy and Public Affairs” 1972, Vol. 2.

27

P. Singer, Etyka praktyczna…, s. 103.
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uzasadnieniu zakazu zabijania I. Kant28. Cechy osoby, takie jak samoświadomość i autonomia, przyjmowane są więc jako uzasadnienie zakazu
pozbawienia życia.
Czy jest to jednak wystarczające uzasadnienie? Niektórzy przedstawiciele
gatunku Homo Sapiens: dzieci nienarodzone, niemowlęta, osoby głęboko
upośledzone, osoby w stanie wegetatywnym nie posiadają przecież cech
osoby w wyżej opisanym sensie, a ich życie podlega ochronie. Posiadają
je natomiast niektóre zwierzęta z rzędu naczelnych, np. szympansy. Z tej
racji pojawiają się postulaty uznania ich za nie-ludzkie osoby i objęcia
odpowiednią do tego statusu ochroną29.
W kontekście powiązania moralnego zakazu zabijania z pojęciem osoby
pojawia się pytanie, czy istnieje konieczne powiązanie pomiędzy posiadaniem „prawa do życia” w powyższym znaczeniu a ochroną życia. Czy
nieposiadanie moralnego prawa do życia przez istoty niebędące osobami
jest równoznaczne z przyzwoleniem na zabijanie ich?
Nie tylko samoświadomość i cechy osobowe mogą przemawiać przeciwko pozbawieniu życia istoty żywej. Według koncepcji, wyznawanej m.
in. przez Dalajlamę, złem jest zabijanie istot czujących. Konsekwencją tej
koncepcji jest obowiązek ochrony życia zwierząt, mimo że nie są zdolne do
bycia świadomymi podmiotami praw (tak samo jak nie są do tego zdolne
płody, noworodki i ludzie głęboko upośledzeni umysłowo). W przypadku
płodów ludzkich i noworodków problem jest bardziej złożony, mają one
bowiem potencję do osiągnięcia cech osobowych, dlatego nazywane są

28 Zabicie człowieka jest według niego zawsze złe z co najmniej trzech powodów: zabicie
człowieka wbrew jego woli narusza jego autonomię moralną, zabicie człowieka w celu osiągnięcia z tego korzyści sprawia, że traktuje się go jako środek, naruszając przyrodzoną mu godność, a zarazem postępując wbrew zasadzie traktowania człowieka zawsze jako celu samego
w sobie, wreszcie zabójstwo nie daje się według Kanta pogodzić z formułą imperatywu kategorycznego: „przyroda, której prawem byłoby niszczenie samego życia poprzez to samo
uczucie, którego celem jest pobudzanie do popierania życia, popadałaby sama ze sobą
w sprzeczność, a więc nie mogłaby istnieć jako przyroda”. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki
moralności, Warszawa 1971.
29 Great Apes Project, międzynarodowa organizacja powstała w roku 1993 postuluje przyjęcie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Naczelnych, chroniącej
prawa pozaludzkich gatunków należących do rzędu naczelnych; wśród praw mających znaleźć się w tej deklaracji jest prawo do życia (https://www.projetogap.org.br/en/). Do jej działaczy należy P. Singer, który wraz z P. Cavalieri wydał w 1994 r. książkę The Great Ape Project.
Equality beyond humanity, zbiór artykułów naukowych ponad trzydziestu autorów (m.in.
J. Goodall, R. Dawkins) wspierających tezę o konieczności uznania osobowego statusu małp
z rzędu naczelnych.
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przez niektórych myślicieli „potencjalnymi osobami” (do tego pojęcia
powrócę w dalszej części pracy).
Wydaje się, że argumenty leżące u podłoża wyższej ochrony życia osoby
są słuszne w wypadku koniecznego wyboru pomiędzy życiem osoby i nie-osoby. Nie wynika z nich jednak automatycznie „prawo do zabijania” istot
niebędących osobami.
Jednak należy pamiętać, że przyjmując założenie preferencji życia
osób nad życiem nie-osób, trudno uznać argument o preferowaniu życia
inteligentnej istoty ludzkiej (osoby) nad życie zwierzęcia (nie-osoby), bez
jednoczesnego uznania preferencji normalnego rozwiniętego intelektualnie
człowieka nad życie osoby głęboko upośledzonej umysłowo lub pozostającej w stanie nieodwracalnej utraty świadomości (niespełniającej kryteriów
bycia osobą). Jedyną racją za wyróżnieniem ludzkich nie-osób pod względem ochrony życia w tej sytuacji jest ich przynależność do gatunku Homo
Sapiens, co słusznie spotyka się z zarzutem gatunkowizmu30.
Za słusznością tego typu poglądów przemawia wymóg koherencji
w etyce. Normy moralne, po to aby być właściwie uzasadnione, muszą
stosować się podobnie do podobnych przypadków, opierając się na jakimś
spójnym i niearbitralnym zbiorze zasad. Jeżeli przyjmiemy, że dane cechy
– świadomość lub cechy osobowe – uzasadniają równy zakaz pozbawienia
życia wobec istot, które je posiadają (a jest to kryterium o tyle uzasadnione,
że tylko zabicie istoty choć w minimalny sposób świadomej różni się czymkolwiek od zniszczenia np. kamienia), to nie możemy wprowadzać dodatkowego arbitralnie przyjętego kryterium przynależności gatunkowej.
Jednocześnie przyjęcie kryterium osobowego wyklucza pewne istoty
ludzkie z zakresu równej ochrony życia. Można jednak przyjąć, że godność i prawa osobowe, jako przynależne osobom ludzkim posiadającym
aktualnie cechy osobowe rozciągamy na osoby ludzkie potencjalne (dzieci
nienarodzone i noworodki), realizując w ten sposób ich prawo do stania się
osobami pełnymi. Tak samo możemy przyjąć rozciągnięcie owego statusu
osobowego na istoty ludzkie o niskim lub żadnym stopniu świadomości,
ponieważ dla ludzi, którzy otaczają je miłością i opieką, są one osobami
(są więc osobami w sensie społecznym). H.L. Nelson, opisując historię
dziecka dotkniętego wodogłowiem i jego rodziny, pisze o „utrzymywaniu

30

Argumentacja stosowana m.in. przez. P. Singera, Etyka praktyczna…, s. 119.
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kogoś w osobowości” (to hold in personhood)31. Dla takich istot ludzkich
pozbawionych funkcji świadomych w stopniu chociażby minimalnym nie
istnieje różnica pomiędzy życiem a śmiercią, stąd pozbawienie ich życia
nie można by uznać z ich punktu widzenia za zło. Jednakże wyłączenie
ich spod zakazu pozbawienia życia, a tym samym odmówienie im prawa
do życia i dozwolenie na arbitralne ich zabijanie byłoby pogwałceniem
przypisywanego im statusu osobowego, pogwałceniem godności, która
się z nim wiąże, ze szkodą dla absolutnej zasady moralnej, jaką jest właśnie
poszanowanie godności.
Według innej koncepcji odbiegającej od definicji osoby jako „substancji
rozumnej” stawiany jest znak równości pomiędzy bytem przynależnym do
gatunku ludzkiego niezależnie od stadium rozwoju czy posiadania przezeń
funkcji świadomych a bytem osobowym. Jest to koncepcja wywodząca się
z doktryny katolickiej, występująca także w wersji świeckiej. Także jednak
i w tym wypadku za przyjęciem aksjomatu o osobowej godności każdej
istoty ludzkiej zdaje się stać uzasadnienie metafizyczne w postaci pochodzenia istot ludzkich od Boga. Według tej koncepcji odróżnić należy sam
byt osobowy od przejawów istnienia tego bytu. Brak pewnego typu działań
(np. brak funkcji świadomych u człowieka) nie stanowi według tej koncepcji warunku wystarczającego do odmówienia określonej charakterystyki
samemu bytowi (odmówienia mu osobowej godności)32.
Koniec końców, słuszny wydaje mi się pogląd I. Lazari-Pawłowskiej, że
krąg wspólnoty moralnej, jaki przyjmiemy (krąg istot, którym przyznajemy
godność, do których odnosimy moralny zakaz pozbawienia życia), jest
sprawą naszej aksjomatycznej decyzji, opartej na wewnętrznym poczuciu
słuszności, nie znajdziemy bowiem żadnych empirycznych cech ani w ludziach, ani w innych stworzeniach, które by nam nieodparcie wyznaczały
krąg wspólnoty33. Jest to kwestia przyjęcia pewnego paradygmatu, czy to
wyrastającego z wiary, czy z pozycji racjonalizmu. Dlatego tak trudne lub
prawie niemożliwe są dyskusje pomiędzy przedstawicielami innych para31

H.L. Nelson, What child is this?, „Hastings Center Report” 2002, Vol. 32, No. 6.

32

Koncepcja prezentowana w polskiej literaturze m.in. przez M. Piechowiaka. Zob. M. Piechowiak, Filozoficzne aspekty regulacji prawnych dotyczących życia ludzkiego we wczesnych
stadiach rozwoju. Zagadnienia podstawowe, w: Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia
legislacyjne, T. Smyczyński (red.), Poznań 1996, s. 74–78; tenże, Rzeczywistość medycznego
wspomagania prokreacji. Aspekty moralne i filozoficznoprawne, w: Małżeństwo w prawie
świeckim i prawie kanonicznym, B. Czech (red.), Katowice 1996, s. 374.
33
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dygmatów moralnych. Jednakże niezależnie od paradygmatu obowiązuje
nas nakaz koherencji etycznej, o której wyżej była mowa. Jeżeli więc za
aksjomat etyczny przyjmiemy zasadę zakazu pozbawienia życia wobec
istot choćby minimalnie świadomych swego istnienia i manifestujących
w jakikolwiek sposób wolę życia, a taki jestem osobiście skłonna przyjąć,
zakaz pozbawienia życia dotyczyć powinien w sposób oczywisty także
zwierząt.
Powszechnie przyjęta w naszym kręgu cywilizacyjnym moralność oraz
prawo pozytywne chroniły jednakże zawsze tylko życie ludzkie i to w bardzo
zróżnicowanym zakresie (ochrona życia tylko ludzi wolnych, zróżnicowana
ochrona kobiet i dzieci itp.). Z czasem norma zakazująca pozbawienia życia
człowieka zuniwersalizowała się i objęła wszystkich członków gatunku
Homo Sapiens na równi, czego ukoronowaniem są klauzule gwarantujące równą i powszechną ochronę życia ludzkiego w międzynarodowych
traktatach praw człowieka. (Historyczny rozwój normy prawnej zakazującej
pozbawienia życia człowieka omawiam w następnym punkcie).
Nadal jednak istnieją sytuacje, w których pozbawienie życia człowieka
uważane jest za zgodne zarówno z normami moralnymi, jak i prawem
pozytywnym, takie jak pozbawienie życia w obronie koniecznej lub w stanie
wyższej konieczności, zabicie kombatanta strony przeciwnej na wojnie,
pozbawienie życia w trakcie egzekucji prawa przez funkcjonariusza państwa wskutek koniecznego użycia siły czy poprzez wykonanie wyroku
kary śmierci w systemach prawnych, w których kara ta jest przewidziana.
Inne istoty żywe, co do zasady, nadal pozostają poza moralnym i prawnym
zakazem pozbawienia życia.

2. Historyczny rozwój zakazu pozbawienia
życia w kulturze i w prawie od czasów
najdawniejszych po współczesne standardy
praw człowieka
Zakaz pozbawiania życia człowieka jest normą moralną i prawną spotykaną
w kulturze ludzkiej na wszystkich etapach jej rozwoju. Odkąd możemy
mówić o jakichkolwiek normach w rozwoju społeczności ludzkiej, od razu
zakaz ten już się pojawia. Jasnym wydaje się, że dzieje się tak, ponieważ
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zakaz ten jest, jak określa to M. Ossowska34, normą broniącą naszego biologicznego istnienia. Jego pojawienie się w społeczności ludzkiej wydaje
się więc naturalnym odruchem samozachowawczym, mechanizmem
obronnym powstałym dla zachowania gatunku, który niestety jak żaden
inny specjalizuje się z zabijaniu własnych przedstawicieli (teza ta zgodna
jest z myślą omawianego powyżej nurtu etyki ewolucyjnej).
Powstanie norm prawnych poprzedzały normy moralne wyrażane
w zwyczajach, które regulowały wzajemne relacje w społecznościach ludzkich. Tam więc, gdzie jeszcze nie mówimy o prawnym zakazie zabójstwa,
mówić możemy o normach zwyczajowych, religijnych. Norma moralna „nie
zabijaj” pojawia się we wszystkich znanych nam religiach i kulturach.
Rozgraniczenie norm prawnych, religijnych i moralnych uzależnione
jest zresztą w dużej mierze od definicji prawa, jaką przyjmiemy. Według
niektórych badaczy kultur ludów pierwotnych, m.in. Bronisława Malinowskiego, system norm tam istniejący, stanowiący konglomerat zwyczajów
i wierzeń, można już nazwać prawem, mimo braku władzy i instytucjonalizacji norm35.
Sięgając zatem do najwcześniejszego okresu rozwoju cywilizacji ludzkiej,
nie sposób oddzielić tego, co nazwać możemy prawem, od zwyczaju czy
też normy religijnej. Stąd też początkowo o zakazie zabójstwa mówić będę
w tym właśnie ogólnym sensie.
Chcąc prześledzić powstanie i rozwój normy zakazującej zabójstwa
człowieka, musimy sięgnąć do najwcześniejszego etapu w dziejach ludzkości, do epoki poprzedzającej powstanie państwa. Prawo pierwotnych
grup ludzkich w epoce przedpaństwowej określa się w nauce prawem
prymitywnym. Jest to określenie typologiczne odnoszące się zarówno
do okrytych mrokiem głębin przeszłości, jak i do prawa współczesnych
ludów prymitywnych (tzw. społeczeństw tradycyjnych), mającego według
niektórych badaczy stanowić probierz stosunków panujących w czasach
prehistorycznych.
Z tej najwcześniejszej fazy rozwoju prawa brak nam źródeł pisanych.
O tych najwcześniejszych stosunkach prawnych dowiadujemy się m.in.
ze źródeł archeologicznych, na zasadzie wnioskowania o kulturze spo-

34

M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1985, s. 31–50.

35

Por.: B. Malinowski, Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich, z przedmową Cz.
Znamierowskiego, Warszawa 2001.
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łeczności z pozostałych po niej szczątków, ale przede wszystkim z badań
etnograficznych.
W nauce i filozofii tworzyły się różnorakie koncepcje dotyczące stosunków społecznych w pierwotnym „stanie natury”. Według J.J. Rousseau
był to stan idealnej harmonii, w którym ludzkość żyła w pokoju, szanując
naturalne prawo każdej jednostki do życia, nie odczuwając potrzeby stanowienia norm prawnych opatrzonych sankcją. Zgoła inną wizję owych
stosunków tworzy Hobbes w Lewiatanie, określając je jako stan permanentnej „wojny wszystkich ze wszystkimi”. Dopiero prawo i organizacja
państwowa wprowadzają normy ograniczające tę anarchię, m.in. normę
zakazującą zabijania36.
Według koncepcji opartych na darwinowskiej teorii walki o byt, której
podstawowym nakazem jest zachowanie biologicznego istnienia, normy
moralne, m.in. norma zakazująca zabójstwa człowieka, pojawiają się jako
hamulec, rodzaj obronnego odruchu społeczności jako całości w jej dążeniu
do przetrwania.
Wydaje się, że u źródeł normy prawnej zakazującej zabójstwa stoi groźba
indywidualnej zemsty za śmierć osoby bliskiej, członka grupy. Grupa u początków ludzkości była bowiem podstawową jednostką umożliwiającą
przetrwanie37. Dlatego też nakaz „nie zabijaj” oznaczał wtedy „nie zabijaj
swoich”. Solidarność wewnątrzgrupowa stała się naczelną zasadą, a zemsta
za pozbawienie życia członka grupy naturalną sankcją wymierzaną zabójcy,
będącą obowiązkiem innych jej członków38.
Zdaje się to stawiać granicę pomiędzy pierwszymi społecznościami
ludzkimi a zwierzęcymi. Zwierzę zabija w celu zdobycia pokarmu, w samoobronie lub w obronie potomstwa, natomiast nie zabija w zemście ani
nie wymierza kary za śmierć innego zwierzęcia.
Zaistnienie odruchu pomsty jako aktu solidarności grupowej wydaje się
wyżej zorganizowaną formą walki o przetrwanie, nie o przetrwanie indywidualne, ale o przetrwanie grupy jako całości. Z czasem, jak zobaczymy,
śledząc historyczny rozwój prawa, zakres ochrony życia rozszerza się poza
grupę, a zakaz pozbawienia życia uniwersalizuje się.
36

T. Hobbes, dz. cyt., s. 109–110.

37

K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w okresie przebudowy, cyt. za: K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1995, s. 11.
38 S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław 1981, s. 47–58; zob. też: W.G. Sumner, Naturalne
sposoby postępowania w gromadzie, Warszawa 1995.
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Wydaje się, że wartość życia człowieka mierzona była początkowo według kryterium jego użyteczności dla grupy, był więc on jak gdyby częścią,
własnością grupy i to ona miała za jego śmierć otrzymać zadośćuczynienie. Jak pisze J. Kurczewski: „Życie jednostki, jej fizyczna nietykalność
są dobrami grupy. Na tym tle rodzi się przekonanie o moralnej wartości
nietykalności jednostki. Grupa, odwołując się do samopomocy, nie realizuje przy tym abstrakcyjnego postulatu moralnego, ale zabezpiecza przede
wszystkim swoje potrzeby gospodarcze”39.
Ponieważ w warunkach braku władzy państwowej nie było instytucji
nadającej normom autorytet i moc wiążącą, funkcję tę przejmowała wiara
w siły nadprzyrodzone, najogólniej rzecz ujmując – religia. Nakaz krwawej
pomsty za śmierć krewnego opierał się między innymi na przekonaniu, że
duch zmarłego domaga się od krewnych tej pomsty lub domagają się jej
bogowie. Zgodnie z takim przekonaniem duch zamordowanego człowieka
może zostać udobruchany wyłącznie przez przelanie krwi winnego jego
śmierci. Tak np. przelana krew Abla wołała do Boga o pomstę40.
Z prawa do zemsty wykształcił się zatem obowiązek zemsty41. W przedpaństwowych warunkach społecznych, pozbawionych jeszcze rozwarstwienia i instytucjonalizacji, jedyną zasadą reakcji na zabójstwo była więc zasada
wzajemności, a jedynym środkiem – indywidualna przemoc. W społeczeństwach tradycyjnych epoki przedpaństwowej pierwotną formą krwawej
pomsty była zemsta grupy krewniaczej zabitego na grupie zabójcy.
Ta pierwotna odpowiedzialność zbiorowa związana była z kolektywnym
poczuciem podmiotowości w społeczeństwach tradycyjnych. Jeżeli więc
członek jednej zwartej grupy społecznej zabił człowieka należącego do innej,
można było odebrać życie któremukolwiek członkowi grupy zabójcy42.
W systemach prawnych społeczeństw tradycyjnych różnie starano się
formalizować zasady odpowiedzialności członków rodu i krewnych. Stopniowo odpowiedzialność indywidualizowała się coraz bardziej, choć długo
jeszcze dochodziło do zbiorowych wojen pomiędzy rodami (tzw. wróżd).
Z czasem też, by ograniczyć użycie przemocy, wprowadzono instytucję
wykupu od zemsty jako alternatywną formę załagodzenia sporu pomiędzy
39

J. Kurczewski, w: Prawo prymitywne, Warszawa 1973, s. 25.

40

W.G. Sumner, dz. cyt., s. 448.

41

Zob. też: K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t. 1: Starożytność, Warszawa
1961, s. 92.
42
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S. Grzybowski, dz. cyt., s. 43.
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grupami. Przykładem na to jest instytucja Wergeldu u Germanów w pierwszych wiekach naszej ery. Wergeld stanowił wykup od zemsty (wróżdy). Tak
jak w przypadku wróżdy odpowiadał jednak cały ród lub określone prawem
zwyczajowym grupy krewnych43.
W dalszym biegu historii, jak pisze W.G. Sumner, „Państwo przejęło
kontrolę nad przypadkami wyrządzonych krzywd i aktów gwałtu oraz
przejęło na siebie dokonywanie zemsty w imieniu pokrzywdzonych ofiar”44.
Powstająca władza państwowa starała się wyeliminować zjawisko wróżd
jako szkodliwe dla społeczności jako całości.
Społeczeństwa o ustroju plemienno-szczepowym pierwszych wieków
naszej ery w Europie stanowią dobry przykład przechodzenia od zasad
prawa prymitywnego epoki przedpaństwowej do zinstytucjonalizowanych
norm ustanawianych przez powstającą władzę państwową. Ale choć nowo
powstała instytucja państwa różnymi metodami starała się ograniczać samopomoc i rolę rodu w reakcji na zabójstwo, jednak długo jeszcze zabójstwo
człowieka pozostaje w obrębie tzw. przestępstw prywatnych, pozostających
w dużym stopniu w gestii pokrzywdzonego i jego rodziny.
Z wielkimi trudnościami udaje się władzy państwowej stopniowo przejąć
kontrolę nad realizacją sankcji za zabójstwo. Moment ten następuje przy
przejściu do kolejnego etapu w dziejach prawa45, okresu prawa archaicznego. Powstają pierwsze kodeksy prawa państwowego zawierające normy
sankcjonujące zabójstwo.
W różnych częściach świata następowało to w różnych okresach historycznych, w zależności od istnienia w danym rejonie rozwiniętej organizacji
państwowej. Jednymi z najstarszych kodeksów świata są sumeryjski kodeks
Ur-Nammu, powstały pomiędzy 2100 a 2050 r. p.n.e., który stanowi: „Ten,
kto popełni zabójstwo, będzie zabity”, oraz trzy stulecia późniejszy babiloński kodeks Hammurabiego, który formułuje zasadę talionu: „oko za oko,
ząb za ząb”. W Europie usankcjonowanie normy zakazującej pozbawienia
życia przez państwo nastąpiło w archaicznym prawie starożytnej Grecji
i Rzymu, a następnie dopiero na etapie państw plemiennych w początkach
naszej ery.

43

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 119–168.

44

W.G. Sumner, dz. cyt., s. 460.

45

Według systematyki Seagle’a – zob. w: W. Seagle, Weltgeschichte des Rechts, München–
Berlin 1958.
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W prawie archaicznym zakaz zabójstwa uzyskuje więc pozycję normy
prawa państwowego. Tak ujęty normatywny zakaz zabójstwa niewiele ma
jednak jeszcze wspólnego ze współczesną normą prawną sankcjonującą
pozbawienie życia. Nadal jest to w gruncie rzeczy zemsta, tyle że zinstytucjonalizowana. Jest to forma „odpłatności” za śmierć człowieka, którą
ustala państwo, podczas gdy realizacja tej „odpłatności” dopiero stopniowo
przechodzi z rąk jednostek i grup w ręce aparatu państwowego.
Jednocześnie jednak w obrębie norm religijnych, m.in. zawartych
w Starym Testamencie, pojawia się norma: „nie zabijaj”, mająca już bardziej uniwersalny i abstrakcyjny wymiar. Bóg jako dawca życia staje się
samoistnym źródłem i gwarantem normy zakazującej zabójstwa.
Tradycja judaizmu, a następnie religia chrześcijańska, podnosi życie
ludzkie do wartości uświęconej, samoistnej, niemogącej być zrekompensowaną przez żadne inne wartości. Zabójstwo jest grzechem i jako
taki pociąga za sobą karę, co wyklucza traktowanie go jako szkody dającej
się naprawić przez materialne odszkodowanie. Stąd w kulturze prawnej
judaizmu występuje tendencja do wykluczenia możliwości „wykupienia
się” zabójcy. W Starym Testamencie czytamy: „Nie można przyjmować
żadnego okupu za życie od zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać
zabity”46. Ta archaiczna zasada mimo swego okrucieństwa nadaje szczególnie wysoką wartość życiu ludzkiemu, które nie może być już odnoszone
do jakichkolwiek wartości materialnych.
Jednakże przez długie wieki chrześcijaństwa w Europie zabójstwo traktowane jest również jako szkoda, której można zadośćuczynić materialnie.
Zasada odpłatności materialnej utrzymała się długo, a i dziś jest w pewnym
sensie akcesoryjnym elementem sankcji za zabójstwo (powództwo cywilne).
Zakaz pozbawienia życia nie od zawsze był normą uniwersalną w sensie
podmiotowym, to znaczy, nie dotyczył wszystkich przedstawicieli gatunku
ludzkiego na równi.
Od momentu, gdy człowiek przestaje funkcjonować we wspólnocie
opartej na zasadach równości i wzajemności wewnątrzgrupowej, zaczynają powstawać grupy upośledzone i grupy uprzywilejowane w ochronie
życia.

46 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Księga Liczb (35, 31), Internet, https://biblia.deon.pl/ [dostęp: 25.08.2020].
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Najniższą rangą pod tym względem była grupa niewolników, czy to
w starożytności, we wczesnym średniowieczu, czy w innym okresie historycznym, w którym zjawisko niewolnictwa występowało, a właściwie
trudno znaleźć okres w historii ludzkości, nie wyłączając współczesności,
w którym nie byłoby ono obecne w którejś części świata.
Niewolnicy byli wyłączeni spod zakazu zabójstwa jako pozbawieni
podmiotowości prawnej. Stąd w wielu systemach prawnych, m.in. starożytnego Rzymu, tylko życie wolnych podlegało ochronie państwa, zabójstwo
niewolnika było traktowane jako materialna szkoda na majątku pana47.
Podobnie u plemion germańskich we wczesnym średniowieczu zabójstwo
niewolnika nie pociągało za sobą konsekwencji krwawej zemsty, stąd też
za jego życie nie należał się okup tak jak za życie wolnego. W niektórych
przekazach spotykamy się z postawieniem niewolnych w jednym szeregu
z bydłem i inwentarzem domowym. Za zabójstwo niewolnika należało się
właścicielowi odszkodowanie, tak jak za zniszczenie rzeczy. Równocześnie
właściciel odpowiadał za zabójstwo popełnione przez swego niewolnika,
podobnie jak za szkodę wyrządzoną przez zwierzę domowe.
Na poprawę statusu niewolników wpływ miała już w czasach rzymskich
religia chrześcijańska z jej zasadniczo egalitarnymi podstawami ideowymi.
Uniwersalne prawo boskie „nie zabijaj” oraz nakaz miłości bliźniego niezależnie od jego społecznego statusu oddziaływało w pewnym stopniu na
los niewolników w chrześcijańskim już Cesarstwie Rzymskim. Jednakże
trzeba pamiętać, że doktryna chrześcijańska, jakkolwiek uznawała niewolnika za bliźniego, równocześnie akceptowała niewolnictwo i nierówności
społeczne sankcjonowane prawnie48. Państwa chrześcijańskie przez długi
czas akceptowały instytucję niewolnictwa i wynikający z niej brak ochrony
życia niewolnych.
Znacznie bardziej konsekwentny był w tej kwestii islam, który, co prawda,
dopuszczał istnienie niewolnictwa, ale islamskie prawodawstwo poddało
47 Dopiero w czasach cesarza Hadriana państwo przejęło jurysdykcję nad życiem niewolników od ich właścicieli. Zob. w: Instytucje Justyniana, przeł. C. Kunderewicz, Warszawa 1986,
I, 8, 2, Digesta I, 6, 2.
48 Św. Piotr w Liście św. Piotra: „Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie
tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym” (1 P 2,18), a także św. Paweł w Liście do Kolosan: „Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla
oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się Pana (Kol
3,22; por. Ef 6,5n), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Internet,
https://biblia.deon.pl [dostęp: 25.08.2020].
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właścicieli niewolników szeregowi precyzyjnych obowiązków, spośród
których pierwszym była ochrona prawa niewolnika do życia. Zabójstwo
niewolnika było karane tak jak zabójstwo człowieka wolnego49.
Podobną poniekąd do niewolników pozycję mieli chłopi w rozwiniętym
państwie feudalnym. Mimo że za ich życie należało się zadośćuczynienie
w postaci główszczyzny lub nawiązki (w Polsce), w pewnym okresie spora jej
część przypadała właścicielowi ziemskiemu50. W okresie od późnego średniowiecza aż po okres oświecenia w Polsce i w Europie istniała faktyczna
bezkarność pozbawienia życia chłopa przez właściciela ziemskiego w majątkach prywatnych. Właściciel sprawujący sądownictwo nad chłopami
miał również prawo skazywać ich na karę śmierci51. Sytuację tę zmieniły
dopiero kodeksy karne oświeconego absolutyzmu, wprowadzające równość
wobec prawa karnego.
Całkowicie wyłączeni spod działania normy prawnej zakazującej zabójstwa byli tzw. wyjęci spod prawa. Instytucja ta ma swoje korzenie już
w organizacji rodowej, kiedy to winny jakiegoś wykroczenia zostawał wykluczony spod ochrony grupy, co faktycznie oznaczało śmierć. W dalszym
rozwoju społecznym wykształciła się osobna instytucja wyjęcia spod prawa.
Wyjętymi spod prawa byli np. złodziej lub podpalacz złapani na gorącym
uczynku, rozbójnik w trakcie ucieczki lub osoba, wobec której sąd orzekł
taką karę. Zabójstwo dokonane na tej kategorii osób było bezkarne52.
Wśród tzw. wolnych objętych zasadniczo zakazem pozbawienia życia
wykształciły się wraz z postępującym w społeczności ludzkiej rozwarstwieniem na klasy różnice w stopniu ochrony życia. Podziały uwidaczniały
się w wysokości zadośćuczynienia za śmierć członka określonej klasy,
grupy społecznej, co określało jednocześnie rangę tej grupy. Różnice te
pojawiają się w Europie już na etapie ustroju plemienno-szczepowego
(np. zróżnicowany Wergeld u Germanów), a pogłębiają wraz z rozwojem
państwa feudalnego i społeczeństwa stanowego.

49

R. Du Pasquier, Unveiling Islam, „Islamic Texts Society” 1992, December 1, s. 104–107.

50

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., s. 169.

51

W Polsce do 1768 r. właściciele dóbr posiadali w stosunku do chłopów prawo miecza,
jednakże już na długo przed zniesieniem tego prawa przestało być ono w praktyce przez nich
wykorzystywane. R. Łaszewski, Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII w., Toruń 1988.
52 Tak było w prawie frankońskim i innych współczesnych mu wczesnośredniowiecznych
systemach, zob. K. Koranyi, dz. cyt., t. 2, s. 213.

48

Część I. Prawo do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Grupą szczególną w aspekcie zakazu pozbawiania życia były kobiety.
Instytucja krwawej pomsty była wynalazkiem męskim, przez mężczyzn
realizowanym. Kobiety stawały się również jej ofiarami, ale zasadniczo nie
były podmiotami uprawnionymi w pełni do dochodzenia swoich praw, jako
że w naszym kręgu kulturowym od czasów starożytnych po niedalekie nam
pozostawały pod władzą mężczyzn.
Mimo słabszej pozycji kobiety u plemion germańskich jej życie ceniono
wysoko, ze względu na społeczną funkcję rodzenia dzieci (od zdolności rodzenia uzależniano nieraz wysokość zadośćuczynienia za zabójstwo)53. Nie
wszędzie jednak było podobnie, np. przepisy Ruskiej Prawdy wyznaczają
za kobietę tylko połowę główszczyzny należnej za zabójstwo mężczyzny54.
Zasadniczo też przez cały okres średniowiecza, a w niektórych ustawodawstwach prawie aż po czasy nam współczesne, kobiety pozostawały
w stosunku do mężczyzn grupą upośledzoną pod względem ochrony życia.
W prawie longobardzkim np. karą dla kobiety za zabicie męża w każdym
wypadku była śmierć, natomiast mąż mógł wykonać na żonie karę śmierci
lub karę mutylacyjną, „gdy na to zasłużyła” (jeżeli naruszył te zasady, był
zobowiązany tylko do uiszczenia Wergeldu wobec króla).
Jeszcze w kodyfikacji francuskiej z 1810 r. jest zapis o wyłączeniu karalności zabójstwa przez męża żony przyłapanej in flagranti na cudzołóstwie
(przepisy te powtórzone zostały w ustawodawstwie stanowym Teksasu
i Meksyku55).
Charakterystyczne jest, że członek grupy upośledzonej w ochronie
życia był surowiej karany za zabójstwo członka grupy uprzywilejowanej,
najczęściej bez możliwości wykupienia się od kary, którą w większości
przypadków była kara śmierci (tak jak w przypadku zabójstwa pana przez
chłopa, męża przez żonę).
W dalszym rozwoju norma zakazująca zabójstwa podlega procesowi uniwersalizacji i egalitaryzacji. Tym też zagadnieniem zajmę się obecnie bliżej.
Zanim jednak to uczynię, chciałabym zwrócić uwagę na kilka tendencji
rozwojowych, jakim norma ta podlegała w toku przemian dziejowych.
Po pierwsze, jak to już wspominałam wcześniej, sankcja za zabójstwo
człowieka przechodzi stopniowo z rąk prywatnych w ręce państwa wraz
53 W prawie rypuarskim zabójstwo kobiety mogącej rodzić „kosztowało” zabójcę trzy razy
drożej niż zabójstwo mężczyzny. Zob. K. Sójka-Zielińska, dz. cyt., s. 163.
54

K. Koranyi, dz. cyt., t. 2, s. 323.

55

S. Grzybowski, dz. cyt., s. 225.
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z rozwojem i umacnianiem się organizacji państwowej. Następuje to stopniowo, z początku przez wyznaczanie przez władzę pewnych warunków,
pod którymi dokonywać można odwetu (pokój królewski, instytucja azylu,
miru domowego), następnie przez wprowadzenie kar kompozycyjnych
częściowo należnych rodzinie pokrzywdzonego, a częściowo władcy.
Wreszcie przechodzenie sankcji za zabójstwo człowieka w ręce państwa
dokonuje się poprzez długi proces przekształcania przestępstwa zabójstwa
(w dawniejszej terminologii – mężobójstwa) z przestępstwa prywatnego
(znajdującego się w sferze stosunków cywilnoprawnych, gdzie główną
inicjatywę działania miał pokrzywdzony) w przestępstwo publicznoprawne.
Proces ten przebiegał w różnych krajach Europy odmiennie. Tam, gdzie
wykształciła się silna władza centralna, państwo szybciej uzyskało monopol
na stosowanie przemocy i wymierzanie kar za zabójstwo, tam natomiast,
gdzie to nie nastąpiło, znacznie dłużej istniały warunki do dochodzenia
swoich praw drogą samopomocy, jednania się rodów itp.
Inną wyróżniającą się tendencją rozwojową jest indywidualizacja odpowiedzialności za zabójstwo, od pierwotnej kolektywnej odpowiedzialności
całego rodu do osobistej odpowiedzialności zabójcy. Charakterystyczne
jest na przykład, że wraz z przyjmowaniem chrześcijaństwa plemiona
barbarzyńskie odchodzą od kolektywistycznych zasad odpowiedzialności
za zabójstwo, co jest przejawem przechodzenia od kolektywnej pogańskiej
podmiotowości do chrześcijańskiego indywidualizmu56. Pojawia się też
stopniowo rozróżnienie pomiędzy zabójstwem umyślnym i nieumyślnym,
wytwarza się pojęcie obrony koniecznej i zabójstwa w stanie wyższej konieczności.
Równolegle z procesem upaństwawiania zakazu pozbawiania życia
następuje wspomniany już przeze mnie proces rozszerzania zakresu
działania normy i zrównania stopnia ochrony życia poszczególnych grup
społecznych prowadzący do ustanowienia powszechnego zakazu zabójstwa
człowieka. Dzieje się to pod znacznym wpływem religii chrześcijańskiej
i ukształtowanej przez nią doktryny „świętości życia”. Życie ludzkie, każde
życie ludzkie jest, podług owej doktryny, tworem Boga i tylko on władny jest
je zniszczyć. Zakaz pozbawiania życia jest zatem usankcjonowany prawem
boskim. Człowiek jest jako jedyna istota obdarzony nieśmiertelną duszą,
stąd życie ludzkie wymaga najwyższej i co więcej – równej ochrony.
56
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K. Modzelewski, dz. cyt., s. 157.

Część I. Prawo do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Przełomową kodyfikacją penalizującą zabójstwo każdego człowieka na
równi jest niemiecka Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r. Carolina czyni
z zabójstwa publicznoprawne przestępstwo ścigane na równi bez względu
na przynależność stanową ofiary. Nie przewiduje przy tym już możliwości
wykupienia się od kary za zabójstwo, co eliminuje ostatni formalny bastion
nierówności społecznej w tym względzie. Znamieniem zwiększonej ochrony
życia ludzkiego w Carolinie jest okrucieństwo karania zabójstwa. Karą za
zabójstwo jest tam generalnie kara śmierci w przeróżnych postaciach,
od zwykłej po straszliwe i wymyślne formy kwalifikowanej kary śmierci
(łamanie kołem, palenie na stosie, grzebanie żywcem, ćwiartowanie). Trzeba
zwrócić jednak uwagę, że jest to zwiększenie ochrony życia tylko po stronie
ofiar zabójstwa. Równocześnie kara śmierci stosowana jest powszechnie za
różne przestępstwa, nie tylko przeciwko życiu. Intensyfikacja ochrony życia
ludzkiego przejawiała się też w surowej karalności aborcji i dzieciobójstwa.
Nastąpiło jakościowe zrównanie tych praktyk z przestępstwem zabójstwa.
Dla porównania, w prawie rzymskim oraz w prawie zwyczajowym ludów
germańskich do czasu przyjęcia chrześcijaństwa istniała bardzo mała
karalność aborcji57. W prawie rzymskim dopuszczalne było zresztą także
zabijanie dzieci przez ojca (pater familia) na mocy władzy ojcowskiej (patria
potestas), która obejmowała prawo nad życiem i śmiercią dzieci (ius vitae
ac necis)58.
W prawie wizygockim ojciec mógł bezkarnie zabić swoje dziecko59.
Dzieci zarówno te narodzone, jak i nienarodzone były przez długi czas
grupą upośledzoną w ochronie życia60.
Uniwersalizacja normy prawnej zakazującej zabójstwa jest nie tylko
zasługą religii chrześcijańskiej, ale przede wszystkim kształtującego się
państwa absolutnego, które władne było zrównać w ochronie życia klasy
najbardziej uprzywilejowane z najniższymi i w ten sposób udowodnić swoją
57 A. Eser, Zwischen Heiligkeit und Qualität des Lebens. Zu Wandlungen im strafrechtlichen
Lebensschutz, w: Tradition und Fortschrift im Recht (Festschrift), J. Gernhuber (red.), Tübingen
1977, s. 378–396.
58 Początki interwencji ustawodawczej w to prawo datują się na I w. n.e. Cesarz Hadrian
ukarał karą wygnania ojca, który zabił syna. Ostatni raz ius vitae ac necis poświadczone zostało przez Papiniana. Prawo to zostało potępione przez chrześcijaństwo. Zniósł je ostatecznie
cesarz Konstantyn Wielki. Zob. W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruń 1999.
59

K. Koranyi, dz. cyt., t. 2, s. 200.
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Jeszcze w Rosji w okresie od XVI do XVII w. zabójstwo ślubnych dzieci przez rodziców
karane było bardzo łagodnie. Zob. K. Koranyi, dz. cyt., t. 3, s. 248.
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władzę nad klasą feudałów i swoją wewnętrzną suwerenność. Stąd próżno
szukać tego zjawiska w Polsce tego okresu, gdzie panowała szlachecka „złota
wolność”, a zbrodnia mężobójstwa długo jeszcze pozostawała przestępstwem prywatnym, szczególnie gdy w grę wchodziło zabójstwo nieszlachcica, które pociągało za sobą tylko konieczność uiszczenia główszczyzny.
Budziło to głosy protestu wśród polskich myślicieli tego okresu. Kary śmierci
za zabójstwo niezależnie od pozycji stanowej ofiary domagał się m.in.
Andrzej Frycz Modrzewski w traktacie O karze za mężobójstwo61.
Proces uniwersalizacji normy zakazującej pozbawienia życia oraz pojawienie się koncepcji praw podmiotowych prowadzi w efekcie do pojawienia
się współcześnie pojmowanego prawa każdej osoby ludzkiej do życia.
Następuje to wraz ze światopoglądowymi przemianami przyniesionymi
przez epokę oświecenia i rewolucje burżuazyjne końca wieku XVIII. Odtąd
też datuje się właściwie koncepcja prawa do życia jako prawa podmiotowego. Życie ludzkie staje się wartością cenioną samą dla siebie i jako taka
podlegającą ochronie, bez potrzeby fundowania jej w porządku boskim.
W tym miejscu warto podkreślić, że koncepcja praw podmiotowych jest
koncepcją zrodzoną w kręgu kultury europejskiej. W kulturach Dalekiego
Wschodu życie ludzi i zwierząt było uznawane za najwyższą wartość, chociaż w kulturach tych nie ukształtowała się koncepcja praw podmiotowych
i prawa do życia.
Koncepcję prawa do życia jako przyrodzonego, naturalnego prawa
każdej jednostki ludzkiej znajdziemy zarówno u oświeceniowych przedstawicieli doktryny prawa natury, jak i w fundamentalnych ideologicznych
dokumentach epoki, takich jak amerykańska Deklaracja Niepodległości
z 1776 r., francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., oraz
w pierwszych światowych konstytucjach (francuskiej i amerykańskiej).
Rzeczywiste zmiany w sferze ochrony prawa do życia przynieść mogły
jednak tylko reformy ustawodawstwa karnego.
Należy w tym miejscu wspomnieć o koncepcjach zwolenników humanitarnej reformy prawa karnego (tzw. humanitarystów, do których
należeli m.in. Voltaire i C. Beccaria), które powoli przenikały najpierw do
kodyfikacji karnych oświeconego absolutyzmu, a potem znalazły ostateczny
wyraz w mieszczańskich kodyfikacjach wieku XIX. Zakładały one przede
wszystkim zasadę formalnej równości wszystkich obywateli wobec prawa
61
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karnego i równą dla wszystkich ochronę życia poprzez normy tego prawa.
Postulowano również zniesienie karalności samobójstwa. Występowano
przeciwko karze śmierci, w ogólności przyjmując nową utylitarną koncepcję
kary, która nie miała być już formą odwetu czy próbą przywrócenia metafizycznego porządku moralnego, a spełniać miała funkcje prewencyjne
i resocjalizacyjne62.
Oczywiście nie wszystkie postulaty znalazły od razu swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie. Najnowocześniejsze rozwiązania pod tym
względem wprowadzały dwie kolejne francuskie kodyfikacje Code Penal
(1793 i 1810 r.) oraz bawarski kodeks Anzelma Feuerbacha z 1813 r.
Najważniejszymi osiągnięciami z punktu widzenia ochrony życia było
ostateczne uznanie prawnopublicznego charakteru zabójstwa oraz zrównanie zabójców i ofiar zabójstw wobec prawa.
Podsumowując przedstawione tu rozważania nad rozwojem prawnego
zakazu pozbawienia życia człowieka, chciałabym zwrócić uwagę na kilka
niewątpliwych tendencji. Jedną z nich, jak już wcześniej zaznaczałam, jest
stopniowe zwiększanie się zakresu ochrony życia objętego tym zakazem aż
do pełnej jego uniwersalizacji. Ochrona życia ludzkiego wzrasta również
wraz z doskonaleniem procedur, które umożliwiają dochodzenie praw przed
sądem oraz poprzez przyjmowanie nowoczesnych zasad procesowych (zasada prawdy materialnej, zasada swobodnej oceny dowodów). Po dziś dzień
utrzymują się usankcjonowane prawnie wyjątki od zakazu pozbawienia
życia, jakimi są np. zabójstwo podczas działań wojennych, wykonanie kary
śmierci, pozbawienie życia przez funkcjonariusza państwowego w toku
egzekucji prawa w przypadku użycia siły absolutnie koniecznej, eutanazja
terminalnie chorych pacjentów. Niektóre z nich, tak jak ten ostatni, stanowią przedmiot nieustających kontrowersji etycznych.
Generalnie zdaje się uwidaczniać prawidłowość, która potwierdza, by
użyć określenia z filozofii marksistowskiej, materialistyczną wizję dziejów
ludzkich. Mianowicie, im wyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego, tym
szersza i skrupulatniejsza staje się ochrona życia ludzkiego, urzeczywistniana przez normy moralne i prawne. Wynika stąd wniosek, że człowiek,
który nie musi walczyć o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb,
może „pozwolić sobie” na przestrzeganie norm moralnych i prawnych.
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Tamże, s. 289.
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Równocześnie większa ochrona życia ludzkiego zapewnia poziom bezpieczeństwa potrzebny do rozwoju cywilizacji i kultury.

3. Rozwój koncepcji prawa do życia
Jak to zostało wspomniane powyżej, w pewnym momencie dziejów
ludzkich z normy zakazującej pozbawienia życia człowieka i nakazującej
szacunek dla życia ludzkiego wykształca się koncepcja powszechnego
i równego dla wszystkich prawa do życia. Rozwój koncepcji prawa do życia
będzie omawiany zarówno w kontekście doktryny moralnej, jak i prawniczej. Koncepcja prawa do życia jest bowiem koncepcją legalistyczną, stąd
trudno tutaj te dwa nurty rozważań oddzielić.
Koncepcja prawa do życia jako prawa podmiotowego mogła powstać,
gdy pojawiła się na gruncie doktryny filozoficzno-prawnej i prawa pozytywnego ogólna koncepcja praw podmiotowych. Koncepcja praw podmiotowych wyłoniła się z kolei z doktryny prawa natury sięgającej stoików,
Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Stało się to za sprawą przedstawicieli
racjonalistycznej szkoły prawa natury z XVII w. (H. Grotiusa, T. Hobbesa,
S. Pufendorfa, J. Locke’a, B. Spinozy, F. Suareza). To w pismach tych myślicieli pojawiło się po raz pierwszy pojęcie prawa podmiotowego. Zdaniem
niektórych filozofów prawa, np. Leona Petrażyckiego, pojęcie uprawnienia
podmiotowego jest jednak znacznie wcześniejsze, tkwi bowiem implicite
w pojęciu prawa, ponieważ związane jest ono z samą istotą normy prawnej,
która ma charakter dwustronny, imperatywno-atrybutywny, wyznaczając
obowiązek, któremu z drugiej strony odpowiada uprawnienie63. Jednakże
przed pojawieniem się koncepcji prawa podmiotowego zarówno w sferze
doktrynalnej, jak i normatywnej prawo ujmowano głównie, jako zbiór
nakazów i zakazów, nie uprawnień. Również wcześniejsze prawo natury
pojmowane było bardziej jako zbiór obowiązków niż uprawnień64.

63 L. Petrażycki, Teoria państwa i prawa w związku z teorią moralności, t. 1–2, Warszawa
1959–1960, cyt. za: K. Motyka, Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin 2004,
s. 21–22.
64 Również współcześnie niektórzy filozofowie prawa twierdzą, że prawo jest zbiorem zakazów i nakazów, eliminując pojęcie uprawnienia. Jest to tzw. redukcjonistyczna teoria
uprawnienia. Zob. K. Świrydowicz, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, O nieporozumieniach dotyczących norm zezwalających, „Państwo i Prawo” 1975, z. 30. Zob. także krytykę tej koncepcji:
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Racjonalistyczna szkoła prawa natury wyodrębniła w dziedzinie moralności i prawa zbiór naturalnych, przyrodzonych uprawnień przysługujących na równi każdemu człowiekowi. W ten sposób położyła podwaliny pod
doktrynę praw człowieka. H. Grotius przedstawił pogląd, w myśl którego
dziedzinę moralności i prawa rozumieć należy, nie jak do tej pory, jako
zbiór nakazów i zakazów, a jako zespół uprawnień odnoszących się do
osoby65. Jednym z naturalnych uprawnień przysługujących człowiekowi
jest, w rozumieniu tej doktryny, prawo do życia.
Koncepcja prawa do życia była więc niejako przełożeniem normy zakazującej zabijania i nakazującej szacunek dla życia ludzkiego na język
praw podmiotowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że prawo do życia uzyskało
pozycję samoistną i pierwotną w stosunku do zakazu zabijania. Zakaz
zabójstwa jest konsekwencją prawa do życia, a nie odwrotnie.
W tym ujęciu prawo do życia jest zatem naturalnym uprawnieniem rodzącym negatywne zobowiązanie skuteczne erga omnes do powstrzymania
się od pozbawiania życia innych.
Pełniejsze rozwinięcie uzyskała koncepcja praw podmiotowych w myśli
Johna Locke’a, XVII-wiecznego myśliciela angielskiego, będącego jednym
z prekursorów oświeceniowej myśli liberalnej. J. Locke postrzega człowieka
jako istotę, która rodzi się wyposażona w zestaw praw naturalnych. Uprawnienia te stanowią rodzaj własności jednostki. Jednym z nich jest oczywiście
prawo do życia. Jak pisze Locke, człowiek z natury dysponuje równą władzą
zachowania swej własności, czyli życia, wolności i majątku.
Według koncepcji Locke’a ludzie w celu lepszej ochrony swoich praw
naturalnych zawarli umowę społeczną konstytuującą społeczeństwo i państwo. Na rzecz państwa zrzekli się niektórych wolności, w zamian uzyskując
lepszą gwarancję cieszenia się swymi naturalnymi uprawnieniami. Państwo
zaczęło natomiast uzurpować sobie prawa do wkraczania w sferę naturalnych praw jednostki, w tym władzę nad życiem i śmiercią poddanych.
Stąd u Locke’a sprzeciw wobec absolutystycznej formy rządów, która dominowała w państwach europejskich w jego epoce. Myśl Locke’a stała się
inspiracją dla liberalnych myślicieli oświeceniowych XVIII w., takich jak
Monteskiusz, J.J. Rousseau czy ideolog rewolucji amerykańskiej T. Paine.
W. Lang, Prawa podmiotowe i prawa człowieka, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza
Jasudowicza, J. Białocerkiewicz (red.), Toruń 2004, s. 208–211.
65 H. Grotius, O prawie wojny i pokoju, Warszawa 1957, cyt. za: S. Buckle, Prawo naturalne,
w: Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), Warszawa 2002, s. 206.

Rozdział I. Geneza prawa do życia

55

Marta Lang

Prawa podmiotowe w ujęciu myślicieli tej epoki były przede wszystkim
prawami skierowanymi przeciwko samowoli państwa. Główną treścią przyrodzonego prawa do życia była, w tym rozumieniu, wolność od zamachów
na życie obywateli ze strony państwa.
Za pierwociny prawnego usankcjonowania przez państwo prawa do
życia, rozumianego jako wolność od zamachu na życie obywatela ze strony
państwa, uważane są niekiedy średniowieczne przywileje stanowe, takie
jak angielska Magna Carta Libertatum z 1215 r., dająca baronom gwarancję
nietykalności osoby i mienia66, czy polskie przywileje szlacheckie gwarantujące nietykalność osobistą członkom rodów szlacheckich (przywilej
neminem captivabimus nisi iure victum z 1425 r.).
Warto również wspomnieć w tym kontekście o późniejszych osiągnięciach XVII-wiecznej rewolucji angielskiej – Habeas Corpus Act z 1679 r. oraz
Bill of Rights z 1689 r., które stanowiły próby zagwarantowania wolności
poddanych przez samowolą władzy. Akty te uważane są za pierwsze, odnoszące się już nie do jednego stanu, lecz do wszystkich poddanych, gwarancje
praw człowieka. Nie ma w nich jednak jeszcze mowy o prawach człowieka
w późniejszym znaczeniu, nie ma także mowy o prawie do życia.
W dobie oświecenia, w trakcie przemian społecznych związanych
z rewolucjami burżuazyjnymi, po raz pierwszy wyartykułowana została
wyraźnie koncepcja „prawa do życia”. Wtedy to ogłoszono po raz pierwszy
na forum politycznym, że człowiek posiada przyrodzone i niezbywalne
prawa, które stanowią tarczę obronną chroniącą wartości istotne dla każdej
jednostki przed samowolą władzy. Wśród tych wartości naczelną wartością
jest życie. To, co do tej pory pozostawało na kartach dzieł filozofów, zostało
przełożone na polityczne manifesty i deklaracje praw o mocy wiążącej.
Wielkie rewolucje społeczne drugiej połowy XVIII w. – amerykańska
i francuska – stanowiły przełomowy moment w dziejach praw człowieka,
w którym rozważania filozoficzno-doktrynalne przeobrażają się w formę
realnie funkcjonującego prawa.
Pierwszym historycznie dokumentem polityczno-prawnym, w którym
ogłoszono istnienie przyrodzonego (inherent) i równego dla wszystkich
(equal) prawa do życia, (enjoyment of life and Liberty) była Deklaracja Praw
66 „No freeman shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed,
nor will we send upon him except by the lawful judgment of his peers or the law of the land”,
cyt. za: J.L. Justyński, Evolution from the rights of state and estate to the rights of man, w:
tenże, The origin of human rights, Toruń 1991.
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stanu Wirginia z 12 czerwca 1776 r. 67 Jej postanowienia powtórzone zostały
w słynnej amerykańskiej Deklaracji Niepodległości z 4 lipca tego roku: „We
hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these
rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers
from the consent of the governed”68.
Podobne sformułowania znalazły się następnie we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. oraz w kolejnych Deklaracjach
lat z 1793 i 1795. Nie ma tam, co prawda, expressis verbis mowy o prawie
do życia, ale na naczelnym miejscu znajduje się gwarancja nietykalności
osobistej każdego obywatela, co implikuje w sposób oczywisty również
prawo do nienaruszalności życia69.
Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uznana została za
integralną część systemu konstytucyjnego Francji, natomiast idee amerykańskiej Deklaracji Niepodległości znalazły swoje odzwierciedlenie, w tzw.
Bill of Rights, na który składają się poprawki do Konstytucji USA (o zakazie
pozbawienia życia przez państwo inaczej niż prawomocnym wyrokiem
sądu skazującym na karę główną mówi Poprawka V, a także przyjęta później
Poprawka XIV)70. W ten sposób prawo do życia stało się wraz z innymi
prawami podmiotowymi fundamentem prawa pozytywnego tych krajów
i podstawą kształtującego się nowożytnego państwa prawa.
Trzeba pamiętać, że oświeceniowa koncepcja praw człowieka i prawa
do życia była odmienna od współczesnej, w której państwo zobowiązane
jest nie tylko do powstrzymania się od naruszeń prawa do życia, ale jest
tego prawa gwarantem i ma obowiązek aktywnej jego ochrony71. W ujęciu
oświeceniowym prawa podmiotowe miały wymiar przede wszystkim nega-

67

Internet, http://www.usconstitution.net/declar.html [dostęp: 25.08.2020].

68

Internet, http://www.usconstitution.net/declar.html [dostęp: 25.08.2020].

69

Zob. E. Kamenka, The anatomy of an idea, w: Human rights, E. Kamenka (ed.), London
1978, s. 1–5.
70 Konstytucja USA przyjęta została 4 lipca 1787 r. Pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął 15 grudnia 1791 r.
71 Ponadto prawa człowieka były w owym okresie formułowane jako prawa obywatelskie,
ich nadanie i przestrzeganie zależne było od państwa oraz od istnienia relacji obywatel–państwo, odmiennie od współczesnej koncepcji międzynarodowych i uniwersalnych praw człowieka, według której prawa przysługują każdej jednostce ludzkiej niezależnie od posiadania
przez nią obywatelstwa państwowego.
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tywny, skierowany przeciwko władzy państwowej, przed której nadużyciami
miały one jednostkę chronić. Tak też należy rozumieć ówczesną artykulację
prawa do życia, przede wszystkim jako prawa do ochrony przed arbitralnym
zamachem ze strony państwa.
Pierwotnie więc prawo do życia funkcjonowało tylko w płaszczyźnie
wertykalnej, w relacjach jednostka–państwo. Uznanie równego dla wszystkich prawa do życia wpłynęło także na ostateczną likwidację nierówności
w ochronie życia różnych grup społecznych przez prawo karne, (czyli
w zakresie horyzontalnych relacji pomiędzy członkami społeczności)72.
Idea pozytywnego obowiązku ochrony życia przez państwo, polegającego
m.in. na wykreowaniu odpowiedniego systemu prawnego zawierającego
sankcje za zamachy na życie ludzkie również w płaszczyźnie horyzontalnej,
powstała znacznie później73. Mogła ona zresztą powstać dopiero wtedy,
gdy nastąpiło przeobrażenie samego państwa z organizacji spełniającej,
według koncepcji liberalnej, jedynie funkcje „stróża nocnego” w instytucję
aktywnie regulującą zjawiska życia społecznego. Proces ten dokonał się na
przestrzeni wieku XIX i w pierwszej połowie wieku XX.
Uznanie pozytywnego obowiązku ochrony życia przez państwo nastąpiło w formie ustanowienia odpowiednich norm w krajowych porządkach
prawnych, w szczególności w konstytucjach państwowych. Za przykład
może posłużyć Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.
(art. 95), pierwsza nowoczesna konstytucja polska, w której użyte zostało
sformułowanie „Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia”74. Nie było to już tylko deklaratywne uznanie istnienia
przyrodzonego, równego dla wszystkich prawa do życia, ale zaciągnięcie
przez państwo zobowiązania aktywnej ochrony tego prawa.
W tym ujęciu prawnokarny zakaz pozbawienia życia nie był już autonomiczną normą prawa wewnętrznego, ale wynikał z konstytucyjnej
gwarancji ochrony życia.

72 Mimo to w USA np. aż do zakończenia wojny secesyjnej funkcjonowała instytucja niewolnictwa zniesiona dopiero poprawką do Konstytucji w 1865 r., a do roku 1830 pan miał
praktycznie niczym nieograniczone prawo zabicia swego niewolnika.
73 Mimo iż, jak to zostało opisane w poprzednim rozdziale, prawny zakaz zabójstwa kształtował się od samych początków historii prawa.
74 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. RP z dnia 1
czerwca 1921 r.).
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W wieku XX ochrona praw człowieka przeniosła się z poziomu wewnątrzpaństwowego na poziom prawa międzynarodowego. Stało się to m.in. za
sprawą kształtującego się już od drugiej połowy XIX w. międzynarodowego
systemu prawa humanitarnego, mającego na celu zagwarantowanie praw
człowieka w trakcie działań wojennych, oraz działalności Ligi Narodów,
organizacji dążącej do utrwalenia pokoju w Europie po I wojnie światowej.
Pod auspicjami Ligi Narodów zawarto traktaty gwarantujące prawa mniejszości narodowych (m.in. tzw. Mały Traktat Wersalski zawarty pomiędzy
głównymi mocarstwami sprzymierzonymi a Polską w 1919 r.). Liga Narodów
formułowała także projekty opracowania międzynarodowego paktu praw
człowieka, plany te jednak nie doczekały się realizacji.
Dopiero po II wojnie światowej powstały pierwsze międzynarodowe
kodyfikacje praw człowieka w skali uniwersalnej i regionalnej. Proces
powstawania prawa międzynarodowego praw człowieka, zachodzący
równolegle z rozwojem doktryny praw człowieka, był m.in. reakcją na
doświadczenia II wojny światowej, które podważyły znaczenie i wartość
praw ludzkich, w tym podstawową wartość życia ludzkiego. Okazało się, że
państwo wraz z tworzonym przez siebie systemem prawa pozytywnego nie
jest dostatecznym gwarantem przyrodzonych praw człowieka. Prawo pozytywne niektórych państw totalitarnych pozbawiało niektóre grupy ludzi
ich przyrodzonych praw, w tym prawa do życia. (W przypadku III Rzeszy
byli to m.in. Żydzi, osoby psychicznie chore i upośledzone umysłowo).
Stąd w okresie powojennym zaczęto dążyć do ostatecznego zabezpieczenia praw człowieka poprzez stworzenie systemu zobowiązań międzynarodowych. W ten sposób, po raz pierwszy w historii, uznanie przyrodzonych
praw człowieka odbyło się w sposób uniwersalny poprzez wyrażenie woli
całej ludzkości i objęcie ochroną każdego bez wyjątku przedstawiciela
gatunku Homo Sapiens.
Prawo do życia znalazło się w każdym z dokumentów kreujących ogólne
standardy praw człowieka: w art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Człowieka i Obywatela, art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 4 Amerykańskiej Konwencji Praw
Człowieka, art. 4 Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów, znalazło się
również w niektórych konwencjach specjalnych (art. 6 Konwencji Praw
Dziecka). Prawo do życia w każdym z tych dokumentów otwiera katalog
praw chronionych, co wskazuje na wysoką rangę, którą prawu temu nadali
twórcy traktatów.
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Dopiero ten moment można uznać za powstanie koncepcji prawa do
życia w jej współczesnym rozumieniu jako prawa do wielowymiarowej
ochrony życia ludzkiego przez państwo, ochrony, która staje się jednym
z głównych obowiązków państwa. Prawo międzynarodowe uznaje więc
prawa człowieka za niezależne od decyzji państw i czyni z państw jedynie gwarantów i egzekutorów praw już istniejących, sformułowanych
w normach prawa międzynarodowego. Prawa te, jak pisze M. Piechowiak,
wychodzą w ten sposób poza granice woli większości (do tej pory bowiem
regulowane były w konstytucjach państwowych mogących być przez ową
większość zmienione)75.
Koncepcja prawa do życia przeszła sporą ewolucję już na etapie jurydyzacji praw człowieka w formie dokumentów prawa międzynarodowego.
Początkowo gwarancje prawa do życia w traktatach międzynarodowych
interpretowane były ściśle jako gwarancje ochronne przeciwko umyślnemu
lub arbitralnemu pozbawieniu życia przez państwo. Szybko jednak pojawiły
się koncepcje rozszerzające międzynarodowo chronione prawo do życia na
inne wymiary. W obliczu światowego problemu śmierci głodowej i epidemii
prawo do życia rodzi, według tej nowej interpretacji, obowiązek państwa
aktywnej pomocy w przetrwaniu grupom zagrożonym. Przenosi się to
również na wewnątrzpaństwową sferę obowiązków państwa w zakresie
opieki socjalnej. Prawo do życia tak rozumiane można uznać za przedłużenie praw socjalnych gwarantowanych przez Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (m.in. prawo do dostatecznego
poziomu życia i wolności od głodu)76.
Taką koncepcję prawa do życia przyjął w Uwagach Ogólnych do art.
6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1982 r.
Komitet Praw Człowieka, w której potwierdził rozszerzającą interpreta75 M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin
1999, s. 49. Można polemizować z tym poglądem, jako że w demokratycznych krajowych porządkach prawnych ustawy ratyfikujące traktaty praw człowieka uchwalane są przez większość parlamentarną. Większość może więc teoretycznie zdecydować również o wycofaniu
się z konwencji międzynarodowej praw człowieka i ustanowić prawa z nią sprzeczne. Jednocześnie traktaty praw człowieka zawierają tzw. normy ius cogens, obowiązujące niezależnie
od wycofania się ze zobowiązań traktatowych przez dane państwo. Należy do nich także
norma gwarantująca prawo do życia.
76 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., art. 11, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, oprac. i przeł. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1999,
s. 67.
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cję obowiązków państwa wynikających z prawa do życia (państwo m.in.
powinno dążyć do zmniejszenia umieralności niemowląt, eliminacji
niedożywienia i epidemii)77. Podobne stanowisko zajęła w 1982 r. Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka, organ amerykańskiego regionalnego
systemu ochrony praw człowieka, uznając priorytet „prawa do przetrwania”
i zaspokojenia podstawowych potrzeb za naturalną konsekwencję prawa
do życia. Jeszcze silniej zaakcentowała potrzebę ochrony prawa do życia
w sensie pozytywnym Powszechna Deklaracja w Sprawie Likwidacji Głodu
i Niedożywienia z 1974 r. Stwierdzono w niej słusznie, że sytuacja żywieniowa na świecie stanowi zagrożenie dla podstawowych praw zawartych
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w szczególności prawa do życia
oraz godności ludzkiej78.
W doktrynie prawa międzynarodowego pojawiały się jednak głosy
sprzeciwu wobec takiej interpretacji prawa do życia. Y. Dinstein twierdzi
na przykład, że prawo do życia w świetle prawa międzynarodowego jest
wyłącznie prawem do ochrony przed arbitralnym pozbawieniem życia.
Mimo że pozbawienie życia może nastąpić również przez zagłodzenie kogoś
na śmierć, to o ile nie jest to akt intencjonalny, państwo nie ponosi odpowiedzialności za samą tolerancję niedożywienia. Podobnie, nie powinno
ono ponosić odpowiedzialności za brak działań w sferze umieralności
niemowląt, mimo że skądinąd obowiązkiem państwa jest ściganie zbrodni
dzieciobójstwa79.
Pojawiła się również koncepcja oddzielenia tego aspektu prawa do życia
(right to life) i nazwania go osobnym mianem right to live (living). To drugie
sformułowanie miałoby odnosić się do systemu praw ekonomicznych
zawartych w Pakcie Gospodarczym, podczas gdy znaczenie klasycznego
określenia „prawo do życia” sprowadzałoby się w tej sytuacji tylko do aspektu
negatywnego (prawo do niebycia zabitym)80.

77 Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 27 lipca 1982, w: Wspólny standard do osiągnięcia. Stan urzeczywistnienia, T. Jasudowicz (red.), Toruń 1998, s. 35.
78 The Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition, General Assembly Resolution 3348(XXIX) of 17 December 1974, Internet, https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx [dostęp: 26.08.2020].
79 Y. Dinstein, The right to life, Physical Integrity and Liberty, w: The International Bill of
Human Rights, L. Henkin (ed.), New York 1981, s. 114–116.
80 F. Przetacznik, The right to life as a basic human right, „Human Rights Journal” 1976, Vol.
9, s. 585–609.
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W kontekście szerzących się na globie wojen zaproponowano także
koncepcję prawa do życia jako obejmującego kolektywne prawo do pokoju.
W świetle Karty Narodów Zjednoczonych, która nakłada na państwa obowiązek dążenia do utrzymania światowego pokoju oraz Uwag Ogólnych
Komitetu Praw Człowieka do art. 6 MPPOiP z 1982 r. pozytywne obowiązki
państwa w aspekcie ochrony prawa do życia polegają również na zapobieganiu niebezpieczeństwu wojny81. Takie podejście potwierdza także
przyjęta następnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Deklaracja o Prawie Ludów do Pokoju82.
Z kolei w obliczu zagrożeń dla życia ludzkiego związanych z postępującym zanieczyszczeniem środowiska prawo do życia obejmować
ma, według innej koncepcji, również prawo do niezanieczyszczonego
środowiska naturalnego. W przypadku prawa do zdrowego środowiska
naturalnego prawo do życia staje się, według niektórych koncepcji, również prawem przyszłych, nienarodzonych pokoleń. Obowiązek państwa
dbałości o środowisko naturalne zarówno w aspekcie pozytywnej ochrony,
jak i wstrzymania się od niszczenia środowiska naturalnego potwierdziła
po raz pierwszy Deklaracja Sztokholmska z 1972 r., formułując prawo do
bezpiecznego środowiska naturalnego, mogące być interpretowane jako
przedłużenie prawa do życia83.
W końcu lat 70. K. Vasak zaproponował rozróżnienie trzech generacji
praw człowieka: I generacja obejmuje tzw. prawa wolnościowe (osobiste
i polityczne), II generacja obejmuje tzw. prawa równościowe (gospodarcze,
społeczne i kulturalne), a III generacja obejmuje tzw. prawa solidarnościowe
(prawa ludów, grup społecznych)84. Posługując się tą klasyfikacją, stwierdzić
81 „Zdaniem Komitetu, wszelkie działania państwa dla zapobieżenia niebezpieczeństwu
wojny, zwłaszcza wojny termojądrowej, jak również dla umocnienia pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego na całym świecie, stanowią i będą stanowiły najważniejszy warunek oraz
gwarancję ochrony życia”, Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 27 VII 1982, w: Wspólny
standard do osiągnięcia…, s. 34.
82 Declaration of the Rights of Peoples to Peace, General Assembly Resolution 39/11, 12 XI
1984, Internet, http://www.vilp.de/Enpdf/e070.pdf [dostęp: 26.08.2020].
83 Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z dnia 14 czerwca 1972 r., dotycząca naturalnego
środowiska człowieka, Internet, http://www.wolfpunk.most.org.pl/deksztok.htm [dostęp:
26.08.2020].
84 W ujęciu zwolenników tej koncepcji prawa I generacji są atrybutami jednostki ludzkiej,
co do istoty opozycyjnymi wobec państwa, co sugeruje postawę zaniechania ze strony państwa. Prawa II generacji są prawami wierzytelnościami wobec państwa, wymagalnymi od
państwa, zaś prawa III generacji (prawa solidarności) są to zarazem prawa opozycyjne, jak
i prawa wierzytelności wymagalne od państwa, przy czym mogą być one spełnione przez po-
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można, że koncepcja prawa do życia przeszła ewolucję od pojmowania tego
prawa jako klasycznego prawa wolnościowego I generacji, poprzez objęcie
swoim zakresem praw z obrębu II generacji (np. prawo do odpowiedniego
poziomu życia, prawo wolności od głodu), aż po częściowe utożsamienie
prawa do życia z prawami III generacji praw człowieka (prawo do pokoju,
prawo do niezanieczyszczonego środowiska naturalnego).
Rozważania niniejszej rozprawy będą skupiać się głównie na podstawowym, wolnościowym wymiarze prawa do życia, z którego wypływa zakaz
pozbawienia życia w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej obowiązywania prawa do życia. Obowiązki pozytywne państw z tytułu prawa do
życia wchodzące w zakres praw II i III generacji pozostawiam zasadniczo
poza zakresem rozważań.
W kontekście owego wolnościowego wymiaru prawa do życia warto
wspomnieć o jeszcze jednej tendencji rozwojowej w ewolucji koncepcji
prawa do życia. Począwszy od oświeceniowej koncepcji prawa do życia po
powojenne traktaty praw człowieka, gwarancje prawa do życia w sposób
dorozumiany lub wyraźny dopuszczały wyjątek od zakazu pozbawienia
życia w postaci instytucji kary śmierci. W zasadzie zakaz pozbawienia
życia przez państwo dotyczył zawsze sytuacji arbitralnego, bezprawnego
pozbawienia życia, w odróżnieniu od legalnego wykonania kary śmierci,
zgodnego z wyrokiem niezawisłego sądu85. Regulację kary śmierci jako
wyjątku od prawa do życia zawierają wszystkie najważniejsze dokumenty
międzynarodowe praw człowieka (MPPOiP w art. 6 ust. 2, EKPC w art. 2
ust. 2).
Rozwój koncepcji normatywnej prawa do życia poszedł jednakże
w stronę wyeliminowania z niej wyjątku w postaci kary śmierci. Proces
ten można uznać za dokonany na gruncie europejskiego systemu praw
człowieka (przyjęcie Protokołów Szóstego i Trzynastego do Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, o których będzie jeszcze mowa w dalszej części
rozprawy) oraz prawa wewnętrznego państw europejskich. Proces ten jest

łączenie wysiłków wszystkich aktorów gry społecznej: jednostek, państw, osób prawa publicznego i prywatnego, wspólnoty międzynarodowej. Zob. K. Vasak, For the third generation of
human rights: The rights of solidarity. Inaugural lecture to the Tenth Study Session of the International Institute of Human Rights, Strasbourg 1979. Zob. także krytykę tej koncepcji w: C. Mik,
Zbiorowe prawa człowieka, Toruń 1992, s. 90–104.
85

Zob. np. V Poprawka do Konstytucji USA.
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w toku w uniwersalnym systemie praw człowieka i amerykańskim systemie
praw człowieka.
Na zakończenie rozważań nad rozwojem koncepcji prawa do życia
warto zamieścić kilka dodatkowych uwag na temat współczesnej koncepcji
prawa do życia, w tym na temat ogólnej charakterystyki międzynarodowo
chronionego prawa do życia i podmiotów zobowiązanych z tytułu prawa
do życia oraz współczesnych propozycji uzasadnień praw człowieka i prawa
do życia. Kilka słów poświęcę również analizie językowej zwrotu „prawo
do życia” oraz relacji pomiędzy zakazem pozbawienia życia a prawem do
życia.
Prawo do życia uważane jest za prawo naczelne, gdyż umożliwia realizację innych praw człowieka. Jednocześnie nie jest to prawo absolutne. Jest
ono w międzynarodowych dokumentach praw człowieka prawem ograniczonym (w treści tego prawa formułowane są wyjątki) i, w przeciwieństwie
do niektórych praw, takich jak prawo do wolności od tortur i wolności od
niewoli i poddaństwa, częściowo derogowalnym (w przypadku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka istnieje możliwość derogacji tego prawa
w odniesieniu do legalnych aktów wojennych). Będzie o tym mowa szerzej
w rozdziale następnym dotyczącym normy chroniącej prawo do życia
w prawie międzynarodowym praw człowieka.
Obowiązki wynikające z prawa do życia spoczywają współcześnie
na instytucji państwowej. Rozumiane są one jako występujące zarówno
w postaci negatywnego obowiązku państwa do powstrzymywania się od
naruszeń tego prawa w wymiarze wertykalnym, jak i w sensie obowiązku
zapobiegania i penalizowania naruszeń prawa do życia w płaszczyźnie
horyzontalnej86. Państwo spełnia także funkcję szeroko rozumianej ochrony
życia ludzkiego poprzez przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych,
zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki medycznej, tworzenie przepisów prawa zapobiegających sytuacjom i działaniom niebezpiecznym dla
życia ludzkiego.
Tradycyjnie prawa człowieka wywodzone były, od samego początku procesu ich jurydyzacji w wieku XVIII po współczesne traktaty praw człowieka,
86 Prawa człowieka są współcześnie przede wszystkim prawami o charakterze publicznoprawnym, ponieważ podmiotem korelatywnego do nich obowiązku jest państwo działające
za pośrednictwem swych organów. Podmiotami zobowiązanymi z tytułu praw człowieka,
w szczególności takich praw jak prawo do życia, są także wszyscy inni ludzie (płaszczyzna horyzontalna), zob. K. Motyka, Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin 2004, s. 17.
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z prawa naturalnego (dowodem na to są m.in. sformułowania Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka mówiące o ochronie praw już istniejących,
wcześniejszych niż przepisy prawa pozytywnego87). Współcześnie podejmuje się jednakże czasem próby wyjścia poza paradygmat prawnonaturalny, który stanowił pierwotnie podstawę uzasadnienia obowiązywania
praw człowieka, w tym także prawa do życia. Postuluje się więc niekiedy
„uwolnienie praw człowieka od praw naturalnych”88. Niekoniecznie musi się
to wiązać z całkowitą negacją istnienia prawa naturalnego jako podstawy
i uzasadnienia prawa pozytywnego. Propozycję zmniejszającą niejako
opozycję pomiędzy stanowiskiem pozytywistycznej filozofii prawa oraz
doktrynami prawnonaturalnymi w zakresie kwestii uzasadnienia praw
człowieka wysunął współczesny pozytywista L.A. Hart, głosząc w swojej
pracy The concept of law, że uniwersalnie uznane zasady postępowania
mające podstawę w elementarnych prawdach dotyczących ludzi, ich
naturalnego środowiska i celów można traktować jako minimalną treść
prawa naturalnego, które leży u podstaw zarówno prawa pozytywnego, jak
i moralności. Prawo każdego człowieka do życia jako norma pozwalająca
na fizyczne przetrwanie człowieka, a tym samym warunkująca przetrwanie
społeczności i powstanie innych norm należałoby więc do owego minimum prawa natury, które koniecznie zawierać musi każdy system prawa
pozytywnego89.
Z punktu widzenia językowego można zastanawiać się, czy powiedzenie,
że jakiś podmiot ma „prawo do życia”, jest w ogóle sensowne w aspekcie
zawartości znaczeniowej wyrażenia „mieć prawo do”. „Mieć prawo do” może
oznaczać przecież zarówno prawo do ochrony przed naruszeniem pewnego stanu rzeczy, jak i do zaistnienia pewnego stanu rzeczy. Życie i jego
powstanie jest jednak faktem biologicznym, którego zaistnienie nie może
być przedmiotem niczyjego obowiązku lub prawa. Wraz z zaistnieniem
życia powstaje dopiero żywy podmiot praw – człowiek. Zaistnienie „życia”
nie może być także w sposób oczywisty wykonaniem zobowiązania wobec
87 Np. Preambuła Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż „istotne jest, by
prawa człowieka były chronione przez przepisy prawne”, Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, opracowanie i przeł. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń
1999, s. 12.
88 Postulat sformułowany przez amerykańskiego filozofa prawa Surya Praksh Sinha w:
Freeing Human Rights from Natural Rights, „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” 1984,
B. 70, Nr. 3.
89

L.A. Hart, Concept of law, Oxford 1961, s. 189–195.
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podmiotu już żyjącego. Osobnym problemem jest w tym kontekście „prawo
do narodzin”, którego istnienie rozważa Joel Feinberg90. Jest to zagadnienie
związane ze statusem płodu ludzkiego i temporalnymi ograniczeniami
pojęcia „życie ludzkie”, które staną się przedmiotem odrębnych rozważań
w tej pracy. Prawo do życia nie może być także rozumiane jako prawo do
nieskończonego przedłużania życia, życie jest bowiem procesem w sposób
naturalny ograniczonym czasowo.
Wydaje się więc, że jądrem znaczeniowym pojęcia „prawo do życia”
pozostaje, używając terminu ukutego przez Joela Feinberga, „prawo do niebycia zabitym” (right not to be killed)91, co stanowi w pewnym sensie przełożenie zakazu pozbawienia życia na język praw podmiotowych. Do tego
jądra znaczeniowego zaliczyć można także prawo do uzyskania pomocy
w sytuacji zagrożenia życia. Osobne pojęcie stanowi „prawo do ochrony
życia”, które kreuje po stronie państwa obowiązek stworzenia odpowiednich
mechanizmów i procedur, które zastosować można w wypadku naruszenia
prawa do życia, a także w przypadku zagrożenia prawa do życia.
Można w tym miejscu zastanowić się także nad relacją pomiędzy prawem do życia a zakazem pozbawienia życia. Historycznie powstanie normy
zakazującej pozbawienia życia człowieka wyprzedziło znacznie powstanie
koncepcji prawa do życia. Jak była o tym mowa w poprzednich rozważaniach, uniwersalizacja normy zakazującej zabójstwa uwarunkowała powstanie koncepcji równego dla wszystkich prawa do życia. Jednak z punktu
widzenia logiki nie ma wątpliwości, że to właśnie zakaz pozbawienia życia
jest logiczną konsekwencją posiadania przez człowieka prawa do życia
i, jak się zdaje, prawo do życia nie wynika z zakazu zabijania. Ochrona życia
jako wartości wysoko cenionej, generująca zakaz działań prowadzących do
pozbawienia życia, nie implikuje zatem automatycznie istnienia prawa do
życia. I tak ochrona życia zwierząt nie implikuje ich prawa do życia, choć
niektórzy etycy, jak np. P. Singer92, kwestionują zasadność przypisywania
prawa do życia wyłącznie przedstawicielom gatunku ludzkiego.

90 Zob. J. Feinberg, Is there a right to be born?, w: Rights, justice and the bounds of liberty,
Princeton 1980.
91 Tenże, Voluntary euthanasia and the Inalienable right to life, w: Rights, justice and the
bounds of liberty, Princeton 1980, s. 222.
92
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1. Uniwersalny system ochrony praw człowieka
Pierwszym międzynarodowym dokumentem praw człowieka na płaszczyźnie uniwersalnej, formułującym prawo każdej osoby (everyone) do życia
była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 r. w Paryżu. Deklaracja
proklamuje prawa człowieka, a wśród nich prawo do życia jako uprawnienie
przyrodzone, niezależne od woli państw oraz niezbywalne. Na takie, silnie
osadzone w koncepcji prawnonaturalnej rozumienie praw człowieka przez
Deklarację wskazują słowa jej Preambuły. Podkreśla się tam konieczność
uznania „przyrodzonej godności ludzkiej oraz równych i niezbywalnych
praw wszystkich członków rodziny ludzkiej”. W Preambule czytamy także,
że prawa człowieka powinny być „chronione przez przepisy prawa”, co
dowodzi tezy, że w Deklaracji uznaje się ogłoszone prawa za pierwotne
w stosunku do prawa pozytywnego. Proklamację prawa do życia zawiera
art. 3 Deklaracji, obok gwarancji wolności i bezpieczeństwa osobistego93.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została przyjęta w formie rezolucji, formułującej swoiste zalecenia wobec państw, wyrażającej zarazem
wspólną wolę realizacji tych zaleceń i mimo swego fundamentalnego
znaczenia moralnego i politycznego nie stanowi formalnego źródła zobowiązań państw wobec jednostek94.
Dopiero 18 lat po przyjęciu Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych udało się przyjąć dokument kodyfikujący prawa człowieka w postaci
wiążącego traktatu międzynarodowego. Gwarancję prawa do życia zawarto
93 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż 10 XII 1948, w: Prawa człowieka. Wybór
dokumentów..., s. 12–19.
94 Choć wyrażane są w doktrynie prawa międzynarodowego poglądy, że normy Deklaracji
są dla państw wiążące, ponieważ stanowią zasady ogólne prawa międzynarodowego lub
normy zwyczajowe prawa międzynarodowego. Zob. na ten temat m.in. K. Motyka, Prawa człowieka…, s. 47 i podana tam literatura.
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w art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przyjętego 16 grudnia 1966 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (pakt wszedł
w życie w roku 1976 po uzyskaniu 35 ratyfikacji, obecnie jego stroną jest
151 państw świata). Ust. 1 art. 6 Paktu stanowi o przyrodzonym (inherent)
prawie do życia każdej osoby ludzkiej i nakłada na państwa strony obowiązek ustawowej ochrony tego prawa95. Ponadto zawiera zakaz arbitralnego
pozbawienia życia.
Prawo do życia, wraz z innymi zawartymi w Pakcie prawami, jest przez
Pakt „uznane” (recognized)96, co potwierdza intencję twórców Paktu podkreślenia statusu prawa do życia jako ius naturale.
Dalsza część art. 6 (ust. 2) dotyczy kary śmierci jako wyjątku ex definitione od gwarancji prawa do życia. Nie będę w tym miejscu szczegółowo
omawiać treści ust. 2, gdyż uczynię to w rozdziale niniejszej rozprawy
poświęconym karze śmierci. W 13 lat po wejściu w życie Paktu przyjęto
Protokół fakultatywny znoszący tę karę97. Dla państw-stron, które go ratyfikowały, wyjątek zawarty w Pakcie stał się więc martwą literą, chyba że
zastrzegły one sobie możliwość stosowania kary śmierci w czasie wojny,
za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym popełnione
w czasie wojny. Protokół został zresztą jak do tej pory ratyfikowany przez
45 państw na 190 członków ONZ.
Sformułowanie wyjątku w postaci kary śmierci w obrębie konstrukcji
normatywnej prawa do życia w Pakcie sprawia, że nie jest ono w świetle jego
postanowień prawem absolutnym i bezwzględnym, tak jak np. prawa z art.
7 Paktu (zakaz tortur i okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania), czy art. 16 (prawo do podmiotowości prawnej), nieprzewidującym
żadnych sytuacji wyłączających zawarte w nich zakazy.
Prawo do życia jest jednak w świetle art. 4 Paktu prawem niederogowalnym. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy wyjątkowe niebezpieczeństwo publiczne zagraża istnieniu narodu i zostało ono przez państwo
urzędowo ogłoszone, państwa-strony mogą podjąć kroki mające na celu
zawieszenie (derogację) stosowania wynikających z niego zobowiązań
w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji. Na mocy ust. 2
95 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, w: Prawa Człowieka. Wybór
dokumentów międzynarodowych…, s. 25.
96

MPPOiP, Preambuła, tamże, s. 22.

97

II Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich, przyjęty
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 XII 1989 r., tamże, s. 56–59.
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tego artykułu klauzula derogacyjna nie odnosi się do prawa do życia oraz
do pozostałych wymienionych w tym ustępie praw: zakazu tortur, zakazu
niewolnictwa i poddaństwa, zakazu stosowania kary pozbawienia wolności
za długi, zasady nullum crimen sine lege i nulla poena sine lege, prawa
do uznania wszędzie podmiotowości prawnej człowieka oraz prawa do
wolności myśli, sumienia i wyznania98.
Zamiarem twórców Paktu było nadanie prawom w nim gwarantowanym
uniwersalnego zasięgu oddziaływania, rozciągnięcie ochrony praw jednostki również na obywateli państw niebędących jego stronami. Jako prawa
naturalne i przyrodzone prawa człowieka przysługują bowiem, według
twórców Paktu, każdej osobie niezależnie od tego, pod jurysdykcją jakiego
państwa ona przebywa.
W tym ujęciu prawo do życia uzyskuje, według niektórych autorów,
status normy ius cogens, czyli zgodnie z art. 53 Konwencji Wiedeńskiej
o Prawie Traktatów 1969 r. , prawa wyznaczającego obowiązki określonego
postępowania, które jest niezależne od woli podmiotów zobowiązanych
jako ugruntowane w powszechnym prawie międzynarodowym99.
Koncepcję ius cogens jako normy prawa międzynarodowego przedstawił
w 1937 r. Alfred Verdross100, stwierdzając istnienie norm powszechnego
prawa międzynarodowego, ograniczającego wolę państw w zakresie działań
i zawierania umów międzynarodowych z nimi sprzecznych.
Za ius cogens uznane zostały postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczące ogólnej zasady poszanowania praw człowieka (Preambuła,
art. 1, art. 55 i 56). Sama Karta NZ ustanawia w art. 103 priorytet zobowiązań
z niej wynikających nad jakimikolwiek zobowiązaniami państw członkowskich pozostających z nimi w kolizji, a w art. 52 formułuje wymóg, by
wszelkie układy bądź organizacje regionalne i ich działalność były zgodne
z celami i zasadami Karty101.

98

MPPOiP, art. 4, tamże, s. 24–25.

99

Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.,
Dz.U. z 1990 r. Nr 74 poz. 439.
100 A. Verdross, Forbidden Treaties in International Law, „American Journal of International
Law” 1937, Vol. 31, No. 4, s. 571.
101 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, San Francisco 15.10.1945, Dz.U. z 1947 r. Nr 23 poz. 90; także w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe..., s. 9–14.
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Nadal nie ma zgody, co do katalogu norm ius cogens w prawie międzynarodowym. Jednak niezaprzeczalnie należy do niego ogólnie pojmowana
zasada poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Pytanie
brzmi, które prawa człowieka można do owego katalogu zaliczyć i czy
faktycznie znajduje się w nim również prawo do życia.
W artykule poświęconym tej tematyce P. Gromley102 argumentuje za
przynależnością prawa do życia do norm ius cogens, wskazując m.in. na
przepisy dotyczące niederogowalności prawa do życia w traktatach praw
człowieka oraz na fakt, że prawo do życia zostało uznane za normę ius cogens przez Komisję Praw Człowieka ONZ w Raporcie o prawach człowieka
w Chile103.
Jak wskazuje jednak A. Redelbach, w praktyce Narody Zjednoczone
rozpoznają jako naruszenie ius cogens tylko przypadki pogwałcenia prawa
do życia w wymiarze kolektywnym – zbrodnie ludobójstwa104.
Ludobójstwo definiowane jest przez Konwencję w sprawie Zapobiegania
i Karania Zbrodni Ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. m.in. jako zabójstwo
członków grupy, czyli pozbawienie życia w wymiarze zbiorowym105. Prawo
do życia występuje tu jako zbiorowe prawo człowieka, jako prawo do egzystencji grup etnicznych i narodów.
Prawo do życia zajmuje szczególną pozycję pośród innych praw człowieka gwarantowanych w Międzynarodowym Pakcie Praw Politycznych
i Obywatelskich. Potwierdził ten fakt Komitet Praw Człowieka ONZ w Uwagach Ogólnych z 27 lipca 1982 r., określając je jako „prawo najwyższe”
(supreme), raz jeszcze podkreślając jego niederogowalny charakter106.
W kolejnych Uwagach Ogólnych dotyczących art. 6 z 2 listopada 1982 r.
Komitet Praw Człowieka określił również prawo do życia mianem fundamentu innych praw człowieka107.

102 P. Gromley, The right to life and the rule of non-derogability: peremptory norms of ius
cogens, w: The right to life in international law, B.G. Ramcharan (ed.), Boston–Lancaster 1985.
103 Raport Komisji Praw Człowieka, „Prawa człowieka w Chile” – Human Rights in Chile,
UN ECOSOC, Commission of Human Rights, E/CN.4/1983/9, 18.02.1983, cyt. za: tamże, s. 121.
104 A. Redelbach, Protection of the right to life by law and other means, w: The right to life in
international law…, s. 186.
105 Konwencja w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa z 9 XII 1948 r., art. 2,
w: Wspólny standard do osiągnięcia..., s. 37–38.
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Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 27 VII 1982, tamże, s. 34.

107

Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 2 XI 1982, tamże, s. 36.
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Spośród traktatów praw człowieka o zasięgu uniwersalnym gwarancja
prawa do życia znajduje się także w art. 6 Konwencji Praw Dziecka108.
Dodatkowo znajduje się w niej również prawo do przeżycia (art. 6. par. 2
– „States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival
and development of the child”), co wzmacnia pozytywne obowiązki państw
w sferze ekonomicznej i socjalnej wobec dzieci będących grupą szczególnej
troski pod względem ochrony prawa do życia.

2. Europejski regionalny system ochrony
praw człowieka
Najważniejszym dokumentem w europejskim systemie ochrony praw
człowieka jest niewątpliwie Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przyjęta w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez państwa
należące do Rady Europy. Konwencja ta zwana jest również Europejską
Konwencją Praw Człowieka (EKPC). Zawiera ona gwarancję prawa do życia
w art. 2109.
Europejska Konwencja Praw Człowieka podobnie jak Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w pierwszej kolejności akcentuje
obowiązek ustawowej ochrony prawa do życia przez państwo, a następnie
formułuje zakaz pozbawienia życia. Podczas gdy w Pakcie jest to zakaz pozbawienia życia w sposób arbitralny, EKPC mówi o umyślnym pozbawieniu
życia. Stąd, jak twierdzi T. Jasudowicz, formuła ochronna w Pakcie jest
solidniejsza, gdyż nie wymaga jako koniecznego elementu definicji pozbawienia życia winy umyślnej. Jednocześnie orzecznictwo Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu poszło w kierunku rozszerzającej
interpretacji zakazu (o czym szerzej w dalszej części pracy) i dzięki temu
pozbawienie życia, choćby nieumyślne, ale wynikające z zaniechania lub
niedbalstwa, nie podlega w świetle Konwencji usprawiedliwieniu110.

108 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 256).
109 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym 4 listopada
1950 r., art. 2, w: Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych…, s. 79.
110 T. Jasudowicz: Prawo do życia, w: Prawa człowieka i ich ochrona, B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski (red.), Toruń 2005, s. 232–233.
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Podobnie jak w MPPOiP prawo do życia nie jest w Konwencji prawem
absolutnym. Obowiązują wyjątki od niego pozwalające na usprawiedliwione
pozbawienie życia w określonych okolicznościach.
Podobnie jak Pakt Europejska Konwencja Praw Człowieka przewiduje
wyjątek w konstrukcji normatywnej prawa do życia w postaci kary śmierci.
Wyjątek ten przestał obowiązywać za sprawą przyjęcia najpierw w 1983 r.
Protokołu dodatkowego nr 6 do Konwencji, w którym państwa-strony Konwencji zobowiązały się do zniesienia kary śmierci, dopuszczając możliwość
stosowania tej kary w czasie wojny, a następnie w roku 2002 Protokołu
dodatkowego nr 13 do Konwencji, w którym znosi się karę śmierci całkowicie, wykluczając możliwość stosowania jej w czasie wojny111.
W dokumencie europejskim wymienione są jednak inne jeszcze sytuacje, w których pozbawienie życia człowieka może być usprawiedliwione. Poza karą śmierci wymienia się jeszcze trzy wypadki, w których
pozbawienie życia nie będzie sprzeczne z Konwencją: w wypadku obrony
osoby przed bezprawna przemocą, w celu wykonania zgodnego z prawem
zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności
zgodnie z prawem oraz w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu
tłumienia zamieszek lub powstania112. Pozbawienie życia nie będzie w tych
trzech wypadkach sprzeczne z art. 2, jeżeli użycie siły będzie absolutnie
konieczne do realizacji jednego z wymienionych w ust. 2 art. 2 celów.
Kategoria absolutnej konieczności została doprecyzowana przez
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Przede wszystkim środki podejmowane w obronie osoby przed bezprawną
przemocą muszą być proporcjonalne do tego celu. W przypadku działań
funkcjonariuszy państwowych odwołanie się do użycia siły śmiercionośnej (lethal force) powinno być traktowane jako ostateczność. Na
państwie spoczywa również obowiązek takiego działania, aby wszelkie
akcje z użyciem siły były tak zaplanowane, by zminimalizować potrzebę
użycia lethal force, w szczególności w sposób umyślny (z zamiarem

111 Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący Zniesienia Kary Śmierci, Strasbourg, 28 IV 1983, w: Prawa człowieka. Wybór dokumentów…, s. 116–118; Protokół nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Wilno 3 V 2002, Internet, www.conventions.coe.int [dostęp: 30.03.2021].
112
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pozbawienia życia)113. Co ciekawe, państwo ma ponosić odpowiedzialność
na tych zasadach, nawet gdy faktycznie do pozbawienia życia nie dojdzie,
a powstanie jedynie wielkie prawdopodobieństwo jego utraty114.
We wszystkich wypadkach dopuszczalności zadania śmierci przez
państwo istotny jest warunek legalności działań; w art. 2 ust. 2 pkt b mówi
się o „zgodnym z prawem zatrzymaniu” oraz o „uniemożliwieniu ucieczki
osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem”. Ten sam warunek powtarza punkt b cytowanego ustępu. Wszelkie więc rozwiązania pozostawiające
organom przymusu możliwość arbitralnego decydowania o zastosowaniu
środków mogących powodować śmierć są w świetle Konwencji niedopuszczalne. Zagadnienia związane z pozbawieniem życia w wyniku absolutnie
koniecznego użycia siły przez funkcjonariusza państwowego oraz szczegółowa analiza standardu absolutnej konieczności użycia siły śmiercionośnej
na bazie orzecznictwa strasburskiego znajduje się w rozdziale V tej pracy.
W EKPC prawo do życia wymienione jest jako jedno z praw niederogowalnych w artykule zawierającym klauzulę derogacyjną (art. 15). Jednocześnie artykuł ten czyni wyjątek od zasady niederogowalności prawa do
życia, dla sytuacji pozbawienia życia w wyniku zgodnych z prawem aktów
wojennych (lawful acts of war)115.
Zasadniczo więc w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, odmiennie
niż w Pakcie, prawo do życia okazuje się prawem niederogowalnym, ale
w sytuacjach derogacji innych praw człowieka prawem sytuacyjnie ograniczonym, w przeciwieństwie do praw absolutnie niederegowalnych – praw
z art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania bądź
karania), z art. 4 par. 1 (zakaz trzymania w niewoli lub poddaństwie) oraz
art. 7 (zasada nullum crimen sine lege). Ograniczenie to sprowadza się do
dopuszczalności pozbawiania życia w wyniku działań wojennych.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wiele orzeczeń
w odpowiedzi na skargi indywidualne, które interpretują charakter i rangę
prawa do życia w świetle Konwencji. W jednym z orzeczeń Trybunał uznał,

113 McCann i in. przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC z dnia 5 września 1995 r.,
17/1994/464/545, § 194, § 200.
114

Makaratiz przeciwko Grecji, wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2004 r., 50385/9, § 49–55.

115

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym 4 listopada
1950 r., art. 15 par. 2.
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że art. 2 Konwencji wyraża jedną z głównych wartości społeczeństw demokratycznych tworzących Radę Europy116.
Trybunał wypowiedział się także w wielu kwestiach związanych z zakazem pozbawienia życia przez państwo, jak i na temat obowiązków państwa
w obliczu realizacji tego zakazu w płaszczyźnie horyzontalnej. Orzekał także
w sprawach dotyczących tzw. pozytywnych obowiązków państwa wynikających ze zobowiązania do ustawowej ochrony prawa życia, w temacie
prawa do życia dziecka nienarodzonego oraz na temat kwestii związanych
z eutanazją i prawem do godnej śmierci. Dzięki orzecznictwu Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka europejski system ochrony praw człowieka
jest systemem zapewniającym najpełniejszą i najbardziej wieloaspektową
ochronę prawa do życia w całym systemie prawa międzynarodowego praw
człowieka. Szczegółowe omówienie wymienionych wyżej aspektów tej
ochrony oraz relewantne orzecznictwo Trybunału znajdą się w dalszej
części tej pracy.
Na system ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy, oprócz
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej organu implementacyjnego
w postaci Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, składa się również
zespół standardów zalecanych Rady Europy. Wiele z tych standardów dotyczy bezpośrednio różnych aspektów ochrony prawa do życia, w tym m.in.
eutanazji (Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego RE z 1999 r.117)
czy kary śmierci (np. Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego RE
1246 z 1994 r.)118.
Do europejskiego systemu praw człowieka zalicza się także normy wypracowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
OBWE powstało na mocy VII Aktu Końcowego z 1975 r. Wiele miejsca
w ramach tego aktu poświęcone jest poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności. System OBWE przybrał postać zespołów standardów
postępowania państw w ich stosunkach wzajemnych i wobec jednostek

116 McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok ETPC z 27 września 1995 r.,
par. 146 i 147.
117 Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1418 (1999) on the protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying, 25.06.1999, Internet, http://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16722 [dostęp: 30.03.2021].
118 Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1246 (1994) on the abolition of capital punishment, 4.10.1994, Internet, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15280&lang=en [dostęp: 30.03.2021].
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podlegających ich jurysdykcji. Standardy te składają się na tzw. ludzki
wymiar OBWE. Należą do nich, oprócz Aktu Końcowego: Dokument spotkania moskiewskiego w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 1990 r. oraz
Dokument spotkania moskiewskiego z 1991 r. W zakres tego systemu nie
wchodzą wprawdzie normy odnoszące się do prawa do życia, jednak spory
związek z ochroną tego prawa mają wypracowane w jego ramach regulacje dotyczące poszanowania praw człowieka w stanach nadzwyczajnych
i zasada minimalizacji użytej siły119.
Omawiając europejski system ochrony praw człowieka w kontekście
gwarancji prawa do życia, należy także wspomnieć o subsystemie wypracowanym w ramach prawa Unii Europejskiej. Mimo że prawo Unii miało
początkowo głównie charakter gospodarczy, to prawa człowieka (w ujęciu
prawa unijnego nazywane prawami podstawowymi) stanowią obecnie
integralną część zasad ogólnych prawa unijnego. Art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii
Europejskiej stanowi, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych
wolności stanowi fundament Unii, w ust. 2 tego artykułu zaś stanowi, że
Unia gwarantuje prawa określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla
wszystkich państw członkowskich i uznaje je za zasady ogólne prawa
wspólnotowego120.
W dniu 7 grudnia 2000 r. w Nicei państwa Unii Europejskiej podpisały
Kartę Praw Podstawowych, stanowiącą swoisty aksjologiczny fundament
Unii Europejskiej. Art. 2 Karty zawiera gwarancję prawa do życia, a w ust.
2 tego artykułu stanowi się: „nikt nie może zostać skazany na karę śmierci
ani zostać stracony”121. Karta zawiera odesłanie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 52 ust. 3), zatem wyłączenia i ograniczenia praw
podstawowych przyjęte w EKPC muszą być uwzględniane w interpretacji
praw przyjętych przez Kartę. W przypadku prawa do życia interpretacja
ta musi uwzględnić ograniczenie zawarte w ust. 2 art. 2 EKPC, dotyczące

119 Zob. pkt 25 Dokumentu spotkania kopenhaskiego w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE
i pkt 28 Dokumentu spotkania moskiewskiego w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE w: Prawa
człowieka. Dokumenty międzynarodowe...
120 Traktat o Unii Europejskiej. Tekst skonsolidowany, uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz. Urz. UE C z 26 października 2012 r. Nr 326, poz. 13.
121 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Charter Of Fundamental Rights Of The
European Union 2012/C 326/02, Official Journal of the European Union C 326/391.
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przypadku pozbawienia życia wskutek absolutnie koniecznego użycia siły
przez funkcjonariusza państwowego122.
Karta uzyskała charakter wiążący dzięki Traktatowi Lizbońskiemu
zmieniającemu Traktat o Unii Europejskiej, który wszedł w życie po jego
ratyfikacji przez wszystkie państwa Unii w 2009 r. Nowy art. 6 Traktatu o UE
stanowi o uzyskaniu przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej
statusu wiążącego traktatu oraz deklaruje przystąpienie Unii jako całości
do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka123.

3. Amerykański system ochrony praw
człowieka
Amerykański system ochrony praw człowieka funkcjonuje w ramach Organizacji Państw Amerykańskich powstałej w Bogocie 30 kwietnia 1948 r. Do
OPA należy 35 państw obu Ameryk. Podczas IX konferencji międzyamerykańskiej państwa OPA w Bogocie, na której przyjęto Kartę OPA, uchwalono
Amerykańską Deklarację Praw i Obowiązków Człowieka. Dokument ten
został przyjęty 2 maja 1948 r., a więc kilka miesięcy przed Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, stając się tym samym pierwszą międzynarodową
deklaracją praw człowieka (choć na szczeblu regionalnym). Jest bardzo
zbliżony swoim charakterem do tej ostatniej, lecz oprócz praw mówi także
o obowiązkach człowieka. Podobnie jak PDPC Amerykańska Deklaracja
Praw i Obowiązków Człowieka łączy ochronę prawa do życia każdej osoby
z gwarancją wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 1)124.
W Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka podpisanej w San Jose
22 listopada 1969 r. przez państwa OPA, mającej charakter wiążącego
traktatu, prawu do życia poświęcony jest art. 4. Używa się w nim sformułowania: „Każda osoba ma prawo do poszanowania jej życia. Prawo to będzie

122 S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała
2001, s. 43.
123 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający
Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007; Zmiany wprowadzone do
Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 1 pkt 8, Dz.
Urz. UE C z 2007 r., 306, t. 50.
124 Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka, Bogota, 2 V 1948, art. 1, Internet, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1969a-c0.html [dostęp: 30.03.2021].
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chronione ustawą i w zasadzie (in general) od momentu poczęcia. Nikt nie
będzie arbitralnie pozbawiony życia”125.
Formuła ta przypomina swym kształtem art. 6 MPPOiP. Zamiast wyrażenia „prawo do życia” używa jednak określenia „prawo do poszanowania
życia”. Istotną różnicą pomiędzy Konwencją Amerykańską a MPPOiP
i Konwencją Europejską jest objęcie przez nią ochroną życia ludzkiego od
poczęcia. Art. 4 AKPC głosi: 1. Każda osoba ma prawo do poszanowania
jej życia. Prawo to będzie chronione ustawą i w zasadzie (in general) od
momentu poczęcia. Klauzula ta jest bardzo ogólna i pozostawia niejako
furtkę jej luźniejszej interpretacji, poprzez określenie „in general” (w zasadzie), jednak jest ewenementem na skalę międzynarodową. Spośród
innych międzynarodowych traktatów praw człowieka intencję ochrony
życia nienarodzonego można wywieść jeszcze tylko z Konwencji Praw
Dziecka ONZ, jednakże nie ma tam mowy o momencie poczęcia jako
początku ochrony126.
Jak wynika z travaux preparatoires do Konwencji, wprowadzenie klauzuli
„od poczęcia” było intencją prawie wszystkich państw uczestniczących
w Międzyamerykańskiej Konferencji Praw Człowieka, na której przyjęto
Konwencję (jedynie Brazylia była tej klauzuli przeciwna)127.
W Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka jedynym wyjątkiem ex
definitione od prawa do życia jest, podobnie jak w Pakcie, dopuszczalność
(z ograniczeniami) kary śmierci. Podobnie jak w przypadku MPPOiP późniejszy protokół do Konwencji zniósł tę karę (stało się to jednak dopiero w roku
1990 i został on jak do tej pory ratyfikowany tylko przez 8 państw)128.
System kontroli postanowień Konwencji przypomina model z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka funkcjonujący do 1998 r. Konwencja
Amerykańska powołała do życia dwa organy kontroli – Międzyamerykańską

125 Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, San Jose 22 XI 1969, art. 4, w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe…, s. 386.
126 Konwencja Praw Dziecka z 20 XI 1989, w preambule mówi się o potrzebie właściwej
ochrony prawnej dziecka zarówno przed urodzeniem, jak i po nim, bezpośrednio do prawa do
życia odnosi się art. 6; do zagadnień związanych z ochroną nasciturusa w prawie międzynarodowym praw człowieka powrócę w dalszej części rozprawy.
127 Zob. J. Colon-Collazo, The drafting history of treaty provisons on the right to life, w: The
right to life in international law, B.G. Ramcharan (ed.), Boston–Lancaster 1985, s. 40.
128 Protokół do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczący zniesienia kary
śmierci przyjęty w Asunción, 8 VI 1990, Internet, http://www.oas.org/juridico/english/
treaties/a-5–53.html [dostęp: 30.03.2021]
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Komisję Praw Człowieka i Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka.
W ramach tego sytemu ochrony istnieje możliwość zarówno skargi międzypaństwowej, jak i, co istotniejsze, również skargi indywidualnej na
naruszenia praw chronionych przez Konwencję. Zarówno w orzecznictwie
Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, jak i Międzyamerykańskiego
Trybunału Praw Człowieka sporo miejsca poświęcone zostało prawu do
życia. Tezy tego orzecznictwa będę miała okazję cytować w dalszej części
rozprawy.
W Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka znajduje się identyczna jak
w MPPOiP klauzula derogacyjna, wyłączająca spod możliwości derogacji
prawo do życia129.

4. Inne pozaeuropejskie regionalne systemy
ochrony praw człowieka
Idea praw człowieka wywodzi się z kręgu kultury europejskiej, a doktrynę
praw człowieka cechuje pewien europocentryzm. Narody o odmiennym
rodowodzie kulturowym zamieszkujące inne kontynenty globu oprócz
uczestnictwa w uniwersalnym systemie ochrony praw człowieka usiłują,
jednakże z różnym powodzeniem, tworzyć własne regionalne systemy
ochrony praw człowieka.
Formułę ochronną prawa do życia znajdujemy w systemie afrykańskim
ochrony praw człowieka. System ten funkcjonuje w ramach Organizacji
Jedności Afryki powstałej w 1963 r. w Addis Adebie, a obecnie w obrębie
Unii Afrykańskiej, powołanej mocą Aktu Konstytucyjnego podpisanego
w Lomé z 2000 r. 130 Podstawowym dokumentem z zakresu ochrony praw
człowieka jest tu Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów podpisana
27 czerwca 1981 r. w Nairobi, która weszła w życie w 1986 r. i wiąże obecnie
wszystkich członków Unii Afrykańskiej (53 państwa)131.

129 Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, San Jose, 22 listopad 1969, art. 27 par. 2
w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe..., s. 396.
130 Zob. m.in. M. Jabłoński, Afrykański regionalny system wolności i praw, w: System
ochrony praw człowieka, B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski,
K. Wójtowicz (red.), Zakamycze 2003, s. 222–223.
131 Afrykańska Karta Człowieka i Ludów, Nairobi, 27 czerwca 1981 r., tekst dostępny na oficjalnej stronie Unii Afrykańskiej: https://au.int/ [dostęp: 30.03.2021].

80

Część I. Prawo do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Prawo do życia gwarantuje art. 4 Karty w następującym brzmieniu:
„Osoby ludzkie są nienaruszalne. Każda osoba będzie miała prawo do poszanowania jej życia oraz jej integralności fizycznej i moralnej. Nikt nie
może być arbitralnie pozbawiony życia”.
Formuła ta podobna jest do formuły z AKPC oraz MPPOiP. Tu również
używa się pojęcia „arbitralnego” pozbawienia życia. Termin „arbitralne” nie
jest w żadnym z tych dokumentów wyjaśniony. W interpretacji doktryny
praw człowieka „arbitralne” postępowanie państwa wobec osób podległych
jego jurysdykcji oznacza postępowanie sprzeczne z zasadami naturalnej
sprawiedliwości, sprzeczne z obowiązującym prawem lub wykonane zgodnie z prawem despotycznym, tyrańskim i niezgodnym z zasadami praw
człowieka i prawa międzynarodowego132.
Zakaz „arbitralnego pozbawienia życia” sugeruje, że jakieś przypadki
„niearbitralnego” pozbawiania życia mogą być przez prawo dopuszczone.
Poza zakazem „arbitralnego” pozbawienia życia pozostaje na pewno wykonanie wyroku kary śmierci, jeżeli jest zgodne z obowiązującym prawem
i zasadami prawa międzynarodowego, stąd zarówno w AKPC, jak i MPPOiP
karze śmierci poświęcony jest osobny ustęp. Nie ma regulacji wyjątku od
prawa do życia w postaci kary śmierci w dokumencie afrykańskim. Żaden
z wyżej wymienionych dokumentów (AKPCziL, AKPC i MPPOiP) nie określa
innych sytuacji dopuszczalnego, „niearbitralnego” pozbawienia życia przez
państwo (w odróżnieniu od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która
wylicza je enumeratywnie, o czym była mowa powyżej).
Mechanizm kontrolny afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka
strukturalnie podobny jest do mechanizmu w systemie europejskim i amerykańskim. Opiera się na Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów oraz
na Afrykańskim Trybunale Praw Człowieka i Ludów. Ten ostatni funkcjonuje
od 2004 r. i obejmuje swą jurysdykcją 15 państw i obecnie nosi nazwę Trybunału Sprawiedliwości Unii Afrykańskiej. W systemie afrykańskim istnieje
możliwość zarówno skargi międzypaństwowej, jak i indywidualnej133.
Organizacja Państw Afrykańskich nie stworzyła jednak efektywnego
systemu ochrony praw człowieka z powodu silnego partykularyzmu wchodzących w jej skład państw w większości o reżimach niedemokratycznych.

132 Por. D.D. Nsereko, Arbitrary deprivation of life: Controls on Permissible Deprivations,
w: The right to life in international law, B.G. Ramcharan (ed.), Boston–Lancaster 1985.
133

Na ten temat szerzej: M. Jabłoński, dz. cyt., s. 237–253.
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Trzeba pamiętać, że Afryka jest kontynentem, na którym prawo do życia
zagrożone jest permanentnie poprzez nieustanne wojny domowe, klęski
głodu i wyniszczający populację afrykańską wirus HIV. Z powstaniem Unii
Afrykańskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości wiązane są nadzieje na bardziej efektywną ochronę praw człowieka na kontynencie afrykańskim.
Również państwa arabskie podjęły próbę wykształcenia osobnego
systemu ochrony praw człowieka. Pierwszym znaczącym dokumentem
z zakresu praw człowieka, autorstwa państw skupionych w powstałej
w 1945 r. Lidze Państw Arabskich, była Kairska Deklaracja Praw Człowieka
w Islamie z 1990 r. 134
Prawo do życia, podobnie jak inne prawa człowieka, wywodzone jest tu
z prawa koranicznego (szariatu), jako prawo pochodzące od Boga. Życie jest
darem Boga, a na państwa nakłada się obowiązek ochrony życia, również
w fazie prenatalnej (art. 7 pkt a zd. 2 Kairskiej Deklaracji). Jednocześnie
dopuszcza się orzekanie i wykonywanie kary śmierci w sytuacjach określonych w szariacie. Przypomnijmy, że za sytuacje takie szariat uznaje m.in.
cudzołóstwo kobiety (w tym przypadku stosuje się kamienowanie – radżim)
i bluźnierstwo135. Obecność takich zapisów jak ten ostatni podaje pod wątpliwość charakter tego dokumentu jako chroniącego prawa człowieka.
W 1994 r. przyjęto pierwszy wiążący prawnie traktat praw człowieka –
Arabską Kartę Praw Człowieka136. Karta odwołuje się zarówno do tradycji
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i międzynarodowych paktów, jak
i do Deklaracji Kairskiej, oraz pośrednio, choć już nie tak jednoznacznie,
do zasad szariatu. Art. 5 Karty odnosi się do prawa do życia, wolności oraz
bezpieczeństwa osobistego. Tym razem kwestia kary śmierci uregulowana
została w sposób zbliżony do standardów uniwersalnych (ograniczenie
orzekania tej kary do najcięższych zbrodni, zakaz wykonywania egzekucji
na kobietach ciężarnych i osobach małoletnich).

134 Deklaracja Praw Człowieka w Islamie, przyjęta podczas XIX Islamskiej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych w Kairze (31 VII–5 VIII 1990), Internet, https://www.refworld.org/
docid/3ae6b3822c.html [dostęp: 30.03.2021].
135 Takie kary orzeka się do dziś w Nigerii, Iranie, Arabii Saudyjskiej i Sudanie, zob.: M. Jabłoński, dz. cyt., s. 275–276.
136 Arabska Karta Praw Człowieka, przyjęta przez Radę Ligi Państw Arabskich, podczas 102
regularnej sesji Ligii Państw Arabskich w rezolucji 5437 dnia 15 września 1994; w nowej wersji
uchwalona w Tunisie 22 maja 2004 przez Radę Ligi Państw Arabskich, tekst dostępny na stronie internetowej Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Internet, https://www.ohchr.org [dostęp: 30.03.2021].
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Ogólna klauzula derogacyjna zawarta w art. 4 Karty nie zalicza prawa
do życia do praw niederogowalnych (w odróżnieniu od klauzul derogacyjnych MPPOiP oraz systemu amerykańskiego i europejskiego, o których
wspominałam wyżej). Mechanizm kontrolny jest w tym systemie bardzo
ograniczony i sprowadza się tylko do obowiązku składania sprawozdań
przez państwa-strony.
W Azji nie wykształcił się osobny system ochrony praw człowieka, choć
na uwagę zasługują takie dokumenty, jak Azjatycka Karta Praw Człowieka
i Ludów z 1997 r., przyjęta w Kwangju w Południowej Korei przez azjatyckie organizacje pozarządowe137. Deklaracja sprzeciwia się naruszeniom
praw człowieka powszechnym na obszarze Azji i Pacyfiku oraz hegemonii
państw rządzonych autorytarnie, traktujących prawa człowieka jako kwestię
wewnętrzną, działających zgodnie z doktryną tzw. wartości azjatyckich.
Prawu do życia poświęcony jest obszerny ustęp Karty. Mówi się tam
o prawie do życia jako prawie fundamentalnym, z którego płyną wszystkie
inne prawa, a także jako o prawie nierozerwalnie sprzężonym z prawami
socjalnymi i prawem do bezpiecznego środowiska naturalnego. Stwierdza się obowiązek państw pozytywnego działania na rzecz zmniejszenia
umieralności niemowląt, likwidacji niedożywienia i walki z epidemiami,
przyczyniania się do przedłużania średniej długości życia przez dbanie
o czystość środowiska naturalnego oraz zapewnianie odpowiedniej opieki
zdrowotnej i bezpłatnego, obowiązkowego szkolnictwa.
Prawo do życia nabiera więc tu charakteru pozytywnego right to live
w odróżnieniu od czysto negatywnego right to life, jak również charakteru prawa bardziej solidarnościowego niż jego zachodnia wersja. Jest to
zgodne z komunitarnym (być może właściwszym określeniem byłoby tu:
kolektywistycznym) charakterem społeczeństw azjatyckich zakorzenionym w ich tradycji kulturowej i religijnej. Jednocześnie ów komunitaryzm
przedstawiany jest przez głosicieli „wartości azjatyckich” jako argument
przeciwko możliwości implementacji zachodniej „indywidualistycznej”
wersji praw człowieka w rejonie Azji.
Negują oni tym samym uniwersalny charakter praw człowieka, powołując się na argument relatywizmu kulturowego138.

137 Azjatycka Karta Praw Człowieka, Kwangju, 17 V 1998, Internet, https://www.refworld.
org/pdfid/452678304.pdf [dostęp: 30.03.2021].
138

M.in. oficjalne stanowisko rządu Singapuru, „Wspólne wartości” („Shared values”) 1991,
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Mimo że dyskusja pomiędzy uniwersalizmem a relatywizmem kulturowym wartości i praw (inaczej regionalizmem lub partykularyzmem
w podejściu do praw człowieka) ujawnia istnienie mocnych argumentów
po stronie obu koncepcji, również po stronie relatywizmu, to wyznawcy
„wartości azjatyckich” powołują się na nie głównie w celu zdyskredytowania
znaczenia indywidualnych obywatelskich i cywilnych praw jednostki, a tym
samym znalezienia uzasadnienia dla własnych autorytarnych rządów139.
Od takiego rozumienia komunitaryzmu jednakże Karta się odżegnuje,
krytykując, o czym wspominałam, ideę „wartości azjatyckich” i odwołując
się do zasady uniwersalizmu praw człowieka.
Karta zakazuje arbitralnego pozbawiania życia i nakłada na państwa
pozytywny obowiązek zapobiegania naruszeniom tego zakazu zarówno
przez własne siły porządkowe, jak i przez innych obywateli, poprzez skuteczne ściganie i osądzenie winnych (użyta formuła jest bardzo podobna do
formuły zawartej w Uwagach Ogólnych Komitetu Praw Człowieka do Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich cytowanej przeze
mnie powyżej). Karta zobowiązuje państwa do zniesienia kary śmierci,
obowiązek ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Tam gdzie kara
śmierci obowiązuje, Karta nakazuje, by była ona stosowana za najcięższe
przestępstwa z zachowaniem zasad uczciwego procesu, domniemania
niewinności i zasady instancyjności.
Niestety wpływ Karty na państwa azjatyckie jest niewielki, a Azja jest
regionem, gdzie prawo do życia wraz z innymi podstawowymi prawami
człowieka chronione jest słabo. Spośród regionalnych systemów praw
człowieka najefektywniejszą ochronę praw jednostki, w szczególności
prawa do życia, zapewnia system europejski, a spośród pozaeuropejskich
– system amerykański. Potwierdza to tezę, że stopień ochrony ludzkiego
życia w wielu jego aspektach jest wprost proporcjonalny do rozwoju cywilizacyjnego i materialnego społeczeństw oraz ich kultury prawnej.

jak również: „Biała Księga” chińskiej Rady Państwa z 1991 r., Internet, http://english.peopledaily.com.cn/whitepaper/4.html [dostęp: 31.03.2021].
139 Zob. Xiaorong Li, Asian valuesand the Universality of Human Rights, „Report from the
Institute for Philosophy and Public Policy” 1996, Vol. 16, No. 2.
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1. Ochrona prawa do życia w konstytucjach
państw
Oprócz prawa międzynarodowego standardy ochronne praw człowieka,
w tym standard prawa do życia, znajdują się w wewnętrznych porządkach prawnych poszczególnych krajów. Ogólne formuły dotyczące
ochrony prawa do życia zawierają współcześnie konstytucje państwowe,
a poszczególne gałęzie prawa, przede wszystkim prawo karne, rozwijają
normy konstytucyjne w prawie wewnętrznym. Warto jednak w tym miejscu
przypomnieć, że, jak to zostało omówione powyżej, norma zakazująca
pozbawienia życia człowieka funkcjonowała w prawie karnym na długo
przed konstytucjonalizacją gwarancji prawa do życia.
Z chronologicznego punktu widzenia norma chroniąca życie pojawiła
się wcześniej w konstytucjach niż w aktach prawa międzynarodowego.
Norma ta została sformułowana po raz pierwszy w akcie o randze konstytucyjnej w Karcie Praw Konstytucji Virginii z 1776 r.140, a następnie
w Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.141, która przez długi czas
pozostawała jedną z nielicznych konstytucji zawierających gwarancję prawa
do życia.
Katalogi praw obywatelskich w europejskich konstytucjach XIX w.
wzorowane były w większości na francuskiej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela, która wśród wartości chronionych nie wymieniała życia ludzkiego, i w związku z tym nie zawierały przepisu o ochronie życia. To właśnie

140 Deklaracja Praw Virginii uchwalona 12 czerwca 1776 r. włączona następnie do Konstytucji Virginii uchwalonej 29 czerwca 1776 r., Internet, https://liberte.pl/deklaracja-praw-wirgi
nii/ [dostęp: 24.02.2021].
141 V i XIV poprawka do Konstytucji USA z 1787 r., tekst dostępny w bazie internetowej:
http://www.usconstitution.net [dostęp: 24.02.2021].
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prawo międzynarodowe miało znaczny wpływ na konstytucjonalizację
prawa do życia w Europie, a następnie na świecie.
Roman Grabowski jest zwolennikiem tezy, według której pierwsze zapisy
o prawie do życia w europejskich ustawach zasadniczych pojawiły się pod
wpływem Ligi Narodów142. Do tych najstarszych europejskich konstytucji
obejmujących ochroną prawo do życia należały Konstytucja Finlandii
z 17 lipca 1919 r. i Konstytucja Republiki Czechosłowackiej z dnia 29 lutego
1920 r.143 oraz polska Konstytucja marcowa z 1921 r.144
Po II wojnie światowej, za sprawą Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, idea praw człowieka
została spopularyzowana na całym świecie, a wszystkie konstytucje państw
członkowskich ONZ uchwalone w drugiej połowie XX w. zawierają ich katalog, włącznie z prawem do życia. Po 10 grudnia 1948 r. prawo do ochrony
życia stało się więc nieodłącznym elementem konstytucyjnych katalogów
wolności i praw człowieka145. Spośród 191 państw członkowskich ONZ
aż 124 państwa zapewniły konstytucyjną ochronę życia po ogłoszeniu
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (wcześniej taką ochronę przewidywały konstytucje USA, Japonii, Irlandii i konstytucje wymienionych
wyżej państw europejskich)146.
Prawnej ochrony życia nie zapewniają 52 ustawy zasadnicze państw
należących do ONZ, które, mimo iż wymieniają w swoich ustawach zasadniczych inne prawa podstawowe, takie jak wolność osobista, o prawie
do życia bezpośrednio nie wspominają. Jednak nie oznacza to, że we
wszystkich państwach tej grupy życie ludzkie nie jest objęte ochroną.

142 R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów
2006, s. 47 i dalej.
143

Nowe Konstytucje, przeł. dr J. Makowski, Warszawa 1925.

144

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. RP z dnia
1 czerwca 1921 r.).
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R. Grabowski, dz. cyt., s. 82.

146

Tamże, s. 51–61.

Część I. Prawo do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Znajdują się wśród nich także państwa europejskie (m.in. Belgia147,
Dania148, Islandia149, Włochy150, Holandia151, Lichtenstein152, Luksemburg153,
Monaco154), będące zarazem członkami Rady Europy i stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która zobowiązuje te państwa do prawnej
ochrony życia. Niektóre konstytucje, np. Konstytucja Czech155i Francji156,
nie zawierają w ogóle katalogu praw obywatelskich i odsyłają w tej materii
do osobnych dokumentów o randze konstytucyjnej – deklaracji i kart praw
podstawowych157. Inne, jak np. Konstytucja Austrii, odsyłają bezpośrednio do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych traktatów praw
człowieka.
Konstytucja Francji z 1958 r., jak to zostało wspomniane powyżej, nie
ma osobnej części gwarantującej prawa obywatelskie i odwołuje się w tym
celu do Preambuły Konstytucji z 1946 r. oraz Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela z 1789 r. Nie znajdujemy tam jednak przepisu expressis
verbis formułującego prawo do życia. Rada Konstytucyjna Francji, która
poprzez swoje orzecznictwo rozwinęła korpus praw jednostki o charakterze konstytucyjnym, wyinterpretowując je z Konstytucji oraz Deklaracji

147 Konstytucja Belgii z dnia 14 lutego 1994 r., nowelizowana 4 kwietnia 2005, Internet,
https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
148 Konstytucja Danii z dnia 5 czerwca 1953 r., Internet, https://www.constituteproject.org/
[dostęp: 30.03.2021].
149 Konstytucja Republiki Islandii z dnia 17 czerwca 1944 r., Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
150 Konstytucja Republiki Włoch z dnia 22 grudnia 1947 r., Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
151 Konstytucja Holandii z 2002 r., Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp:
30.03.2021].
152 Konstytucja Lichtensteinu z dnia 5 października 1921 r., Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
153 Konstytucja Luksemburga z dnia 17 października 1868 r., Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
154 Konstytucja Monaco z dnia 17 grudnia 1962 r., Internet, https://www.constituteproject.
org/ [dostęp: 30.03.2021].
155 Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., przeł. i wstęp M. Kruk, Warszawa 1994.
156

Konstytucja Francji z dnia 4 października 1958, przeł. i wstęp W. Skrzydło, Warszawa

1997.
157 Karta Podstawowych Praw i Wolności Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., przeł.
i wstęp M. Kruk, Warszawa 1994.
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Praw Człowieka i Obywatela, uznała prawo do życia za konieczny element
konstytucyjnie gwarantowanej wolności osobistej158.
Gwarancje prawa do życia znajdujemy w konstytucjach bardzo często
w sąsiedztwie gwarancji nietykalności i wolności osobistej (np. w niemieckiej ustawie zasadniczej z 23 maja 1949 r. art. 2 ust. 2)159.
W czysto negatywnym wymiarze prawo do życia wydaje się faktycznie
niejako konsekwencją i przedłużeniem prawa do nietykalności osobistej.
Jeżeli bowiem państwo zobowiązuje się powstrzymać od zamachów na
ludzką nietykalność fizyczną, to norma ta implikuje zarazem zakaz najpoważniejszego naruszenia owej nietykalności – zamachu na życie.
Życie jest także warunkiem koniecznym do korzystania z wolności,
a akt pozbawienia życia jest najpoważniejszym naruszeniem autonomii
człowieka (wyłączywszy przypadki dobrowolnej eutanazji). Istnieje zatem
silne powiązanie pomiędzy prawem do wolności, pojętym szeroko jako
przyrodzone prawo człowieka do kształtowania swego bytu, a prawem do
życia. Czy więc prawo do wolności jest prawem, z którego wynika prawo
do życia, lub prawem, w którym zawiera się prawo do życia? Odpowiedź na
to pytanie jest ważka głównie w kontekście toczącej się na świecie debaty
na temat dopuszczalności eutanazji.
W tym kontekście istotne jest też rozróżnienie pomiędzy ochroną życia
a ochroną prawa do życia. Rozróżnienie to tylko z pozoru wydaje się jałowe.
Przyjmując bowiem za przedmiot ochrony samo życie, państwo zobowiązuje się chronić życie bezwarunkowo, nawet wbrew samemu człowiekowi.
W tym wypadku naturalną konsekwencją byłaby konieczność penalizacji
samobójstw. Natomiast sformułowanie, że chronione jest prawo do życia,
zdaje się sugerować, iż uprawniony podmiot może swym życiem dysponować, co m.in. utrudniałoby penalizację eutanazji160.
Wydaje się ponadto, że konstytucyjna gwarancja ochrony prawa do życia
ma wymiar bardziej negatywny (w znaczeniu right not to be killed i jego

158

E. Guldewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000, s. 24.

159

Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., oprac. S. Bożyk, Warszawa 1993.
160 J. Giezek, R. Kokot, Granice życia ludzkiego a jego prawna ochrona, w: Prawa i wolności
obywatelskie w Konstytucji RP, B. Banaszak, A. Preisner (red.), Warszawa 2002, s. 103. Jest to
oczywiście uzależnione od sposobu rozumienia prawa do życia oraz atrybutu „niezbywalności” łączonego z prawem do życia i innymi prawami człowieka. Zagadnienie to będzie poruszane w dalszej części rozprawy.
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rozlicznych implikacji), niż zawarte w konstytucji zobowiązanie do ochrony
życia samego, które zdaje się pociągać za sobą zobowiązanie do aktywnej
i wymagającej pozytywnych działań ochrony życia przez państwo. Jeżeli
bowiem powiemy, że obejmuje się ochroną prawo do życia, to wymiar
ochrony, jakiego możemy się spodziewać, zależy od interpretacji pojęcia
prawa do życia. Jeżeli natomiast państwo zobowiązuje się po prostu do
ochrony życia ludzkiego, to pozytywne obowiązki w zakresie ochrony życia
zawarte są implicite w tym sformułowaniu.
Większość konstytucji jako przedmiot ochrony ustanawia prawo do
życia, bądź deklaratywnie stwierdzając istnienie naturalnego prawa każdego
człowieka do życia, tak jak czynią to np. konstytucje: niemiecka161, węgierska162, hiszpańska163, chorwacka164, estońska165, słowacka166, rosyjska167,
białoruska168, fińska169, ukraińska170, szwajcarska171 czy Karta Podstawowych Praw i Wolności Republiki Czeskiej172, stwierdzając, że prawo do
życia jest chronione przez ustawę (np. Konstytucja Łotwy)173 lub „uznając”
161 Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., w: Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., oprac. S. Bożyk, Warszawa 1993.
162 Par. 54 ust. 1 Konstytucji Republiki Węgierskiej z dnia 18 sierpnia 1949 r., z późn. zm.,
przeł. H. Donath, wstęp W. Brodziński, Warszawa 2002.
163 Art. 15 Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., przeł. i wstęp T. Moładawa, Warszawa 1993.
164 Art. 21 Konstytucji Republiki Chorwacji z dnia 20 grudnia 1990 r., przeł. T.M. Wójcik,
wstęp A. i L. Garliccy, Warszawa 1995.
165 Art. 16 Konstytucji Estonii z dnia 28 czerwca 1992 r., przeł. A. Puu, wstęp L. Garlicki,
P. Łossowski, Warszawa 1997.
166 Art. 15 Konstytucji Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992, z późn. zm., przeł.
i wstęp K. Skotnicki, Warszawa 2003.
167 Art. 20 ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 r., przeł. A. Kubik,
wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2000.
168 Art. 24 Konstytucji Białorusi z dnia 1 marca 1994 r., Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
169

Par. 7 Konstytucji Finlandii z dnia 11 czerwca 1999 r., przeł. i wstęp J. Osiński, Warszawa

2003.
170

Art. 27 Konstytucji Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r., przeł. i wstęp E. Toczek, Warszawa

1999.
171 Art. 10 Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r.,
przeł. i wstęp Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000.
172 Art.6 Karty Praw Podstawowych i Wolności Republiki Czeskiej, Internet, https://www.
constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
173 Art. 93 Konstytucji Republiki Łotewskiej z dnia 1922 r., cytowany art. pochodzi z rozdz.
VIII dodanego nowelizacją z dnia 15 października 1998 r., przeł. L. Gołubiec, wstęp P. Kierończyk, Warszawa 2001.
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(Konstytucja Andory)174 lub „gwarantując” prawo do życia (Konstytucja
Rumunii)175.
Jest jednak zbiór ustaw zasadniczych, mówiących wprost o „nienaruszalności” życia ludzkiego, jak np. Konstytucja Portugalii z dnia 2 kwietnia
1976 r.176 czy nawet o świętości życia ludzkiego, jak izraelska ustawa zasadnicza o godności ludzkiej i wolności z 17 marca 1992 r., jeden z jedenastu
aktów konstytucyjnych tworzących porządek konstytucyjny państwa
Izrael177.
Konstytucja Bułgarii z dnia 12 lipca 1991 r., „gwarantuje życie, godność
i prawa osobiste”178, a podług Konstytucji Albanii z 21 października 1998 r.,
„życie osoby ludzkiej jest chronione przez ustawę”179.
W Konstytucji Irlandii z 1 lipca 1937 r. państwo zobowiązuje się wszelkimi
środkami, a przede wszystkim przez odpowiednie ustawodawstwo „chronić
życie”.
Konstytucja Irlandii jest wyjątkowa pod względem ochrony życia.
Oprócz ogólnego sformułowania dotyczącego gwarancji prawa do życia
w art. 40 ust. 2 zawiera ona specjalny przepis rozciągający tę ochronę na
życie dziecka nienarodzonego. W ust 3. tego artykułu czytamy: „Państwo
uznaje prawo do życia nienarodzonego, gwarantuje obronę i dochodzenie tego prawa poprzez swoje ustawodawstwo, respektując jednocześnie
równe prawo do życia matki (tłum. Aut. )”180. Klauzula o równym prawie
do życia matki została wprowadzona 8 poprawką do Konstytucji w 1983
r., co oznaczało w praktyce całkowity zakaz aborcji. W 2018 r. wskutek
przeprowadzenia referendum wprowadzono 36 poprawkę do Konstytucji
znoszącą ten zapis.

174 Art. 8 Konstytucji Andory z dnia 28 kwietnia 1993 r., Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
175 Art. 22 Konstytucji Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r., przeł. A. Cosma, wstęp W. Brodziński, Warszawa 1996.
176 Art. 24 Konstytucji Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r., Internet, https://
www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
177

Zob. S. Bożyk, System konstytucyjny Izraela, Warszawa 2002.

178

Art. 4 Konstytucji Bułgarii z dnia 12 lipca 1991, tekst dostępny w bazie http://www.confinder.richmond.edu
179 Art. 21 Konstytucji Albanii z dnia 21 października 1998, Internet, https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
180 Art 40. ust. 2 i ust. 3 Konstytucji Irlandii z dnia 1 lipca 1937 r., Internet, https://www.constituteproject.org/.[dostęp: 30.03.2021].
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Pozostałe konstytucje europejskie oprócz słowackiej, która mówi
o ochronie życia „jeszcze przed narodzeniem” nie zawierają klauzuli o prawie do życia w fazie prenatalnej. W drodze interpretacji ogólnych przepisów
dotyczących ochrony życia zawartych w konstytucjach, wypowiadają
się natomiast na ten temat sądy i trybunały konstytucyjne. Podobnie też
ustawy zasadnicze nie wypowiadają się na temat prawnej dopuszczalności
eutanazji.
Część konstytucji w bezpośrednim sąsiedztwie przepisów gwarantujących prawo do życia zawiera natomiast klauzule dotyczące stosunku
państwa do kary śmierci.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r. zawiera gwarancję
prawa do życia każdej osoby w art. 20. W ust. 2 tego artykułu mowa jest
o karze śmierci, wciąż jeszcze niezniesionej, lecz oczekującej na abolicję
jako karze wyjątkowej, mogącej być orzekaną za szczególnie ciężkie zbrodnie przeciwko życiu181.
Zapis dotyczący kary śmierci w bezpośrednim sąsiedztwie przepisu gwarantującego prawo do życia zawiera ponadto konstytucja Hiszpanii z 1992 r.
Przewiduje ona zniesienie kary śmierci z wyjątkiem tej przewidzianej przez
wojskowe prawo karne na czas wojny182. Podobne klauzule zawierają ustawy
zasadnicze Chorwacji, Rumunii, Słowacji, Finlandii, Szwajcarii, Portugalii,
Macedonii, Słowenii, Serbii i Czarnogóry.
Tam, gdzie stosunek państwa do kary śmierci nie został sprecyzowany
w konstytucji, wypowiedziały się na ten temat, w oparciu o konstytucyjną
gwarancję prawa do życia sądy i trybunały konstytucyjne. Tak np. litewski
Sąd Konstytucyjny w 1998 r. uznał karę śmierci za sprzeczną z konstytucją.
Podobnie uczyniły sądy konstytucyjne Albanii i Ukrainy183.
W krajach europejskich należących do Rady Europy kwestia kary śmierci
regulowana jest przez Protokół nr 6 i Protokół nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, znoszące tę karę. Nawet w przypadku braku zapisu
konstytucyjnego zabraniającego stosowania kary śmierci państwa europejskie ograniczone są zaciągniętymi zobowiązaniami międzynarodowymi

181

Art. 20 ust. 2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej.

182

Art. 15 Konstytucji Hiszpanii.

183

A.M. Ludwikowska, Sądownictwo Konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej,
Toruń 2002, s. 186.
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w tym względzie, a Europa pozostaje w związku z tym strefą wolną od
kary śmierci.
W większości współczesnych konstytucji prawo do życia należy do grupy
praw niederogowalnych, tzn. nie podlega derogacji w stanach nadzwyczajnych. Wskazuje to na szczególną pozycję prawa do życia wśród innych praw
człowieka we współczesnym prawie konstytucyjnym.
Jest to notabene zgodne z regulacją Międzynarodowego Paktu Praw
Politycznych i Obywatelskich184, a także Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka185, a niektóre konstytucje odsyłają w tej materii bezpośrednio
do tych norm prawa międzynarodowego. Czyni tak np. Konstytucja Grecji
z 1975 r., która gwarantuje prawo do życia w art. 52. Artykuł ten zawiera
zastrzeżenie, że gwarancje te mogą być ograniczone jedynie zgodnie z prawem. W kwestii wyjątków i ograniczeń grecka ustawa zasadnicza odsyła
do prawa międzynarodowego186.

2. Ochrona życia ludzkiego w polskim
prawie konstytucyjnym
Polska należy do tych państw europejskich, w których konstytucyjna
ochrona życia ma najdłuższe tradycje. Konstytucyjną gwarancję ochrony
życia jako jedna z pierwszych w Europie, zawierała, jak wspomniałam
powyżej, Konstytucja marcowa z 1921 r. Art. 95 głosił:
Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia,
wolności i mienia wszystkich bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka,
rasy lub religii.
Cudzoziemcy używają pod warunkiem wzajemności równych praw z obywatelami Państwa Polskiego oraz mają równe z nimi obowiązki, o ile ustawy
wyraźnie nie wymagają obywatelstwa polskiego.
184 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 4 ust. 2, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych…, dz. cyt., s. 25.
185 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym 4 listopad
1950, art. 15 ust. 2, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych…, s. 85,
z tym, że EKPC odmiennie niż MPPOiP zawiera możliwość derogacji prawa do życia w sytuacjach zgodnych z prawem aktów wojennych.
186 Art. 52 Konstytucji Grecji z 9 czerwca 1975 r., nowelizowanej w 2001 r., Internet, https://
www.constituteproject.org/ [dostęp: 30.03.2021].
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Norma ta stanowiła, jak na owe czasy, dość wysoki standard ochronny,
nakładający na państwo nie tylko obowiązek powstrzymania się od zamachów na życie osób przebywających na jego terytorium, ale także ochrony
jednostki przed narażeniem życia ze strony innych poprzez zapewnienie
represji karnej oraz podejmowanie działań administracyjnych.
Miała też charakter prawa powszechnego, mimo iż generalnie Konstytucja większość praw i obowiązków ujmowała jako obywatelskie, co było
zgodne z ówczesną koncepcją konstruowania konstytucyjnych katalogów
praw i wolności. Mimo to, jak wskazuje R. Grabowski, znaczenie praktyczne
tej normy było niewielkie, gdyż nie została ona rozwinięta na poziomie
ustawowym187. Również czas jej obowiązywania był krótki, gdyż Konstytucja
marcowa przestała obowiązywać w momencie ogłoszenia ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r. (Konstytucji kwietniowej), która w ogóle nie
zawierała katalogu praw i wolności188.
Powrót obowiązywania katalogu praw obywatelskich Konstytucji marcowej został proklamowany przez manifest PKWN w roku 1944. Jednakże
z uwagi na to, że sam Manifest nie był aktem o charakterze prawnym,
a także, że twórcy Manifestu ograniczyli stosowanie Konstytucji z 1921 r. do
„podstawowych zasad”, obowiązywanie konstytucyjnej normy chroniącej
prawo do życia w tym okresie wydaje się być wątpliwe.
Katalog praw zbliżony do tego zawartego w Konstytucji z 1921 r. sformułowany został w 1947 r. w Deklaracji Sejmu Ustawodawczego. Znalazł się
tam również przepis o ochronie życia ludzkiego, jednak trudno uznać go za
normę rangi konstytucyjnej, gdyż Deklaracja była aktem niewiążącym189.
Również w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r.
zabrakło norm konstytucyjnych gwarantujących wolności i prawa człowieka, w tym prawa do ochrony życia ludzkiego. Konstytucja PRL zawierała
jedynie katalog praw i obowiązków obywatelskich190. Normę konstytucyjną
chroniącą życie wprowadziła ponownie dopiero Konstytucja z 1997 r.

187

Zob. R. Grabowski, dz. cyt., s. 71–89.

188

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., (Dz.U. Nr 30 poz. 227).

189

Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji
praw i wolności obywatelskich, sprawozdanie stenograficzne Sejmu Ustawodawczego 8/45,
cyt. za: M. Adamczyk, S. Pastuszka, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982, Warszawa 1985, s. 304–305.
190 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz.U. Nr 33
poz. 232.
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Jednak formalnie już od 1977 r. prawo do życia było objęte w Polsce
ochroną poprzez ratyfikację i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który w art. 6 ust
1 gwarantuje prawo do życia191. W Konstytucji PRL brakowało jednak
regulacji, które określałyby miejsce ratyfikowanych przez Polskę umów
międzynarodowych w systemie prawa, a możliwość wystąpienia z żądaniem ochrony praw przysługujących na mocy przepisów umowy
międzynarodowej była raczej czysto hipotetyczna192. Zmiany w tej sferze
przyniosła dopiero działalność Trybunału Konstytucyjnego, który od
początku swego istnienia w 1986 r. nawiązywał w swoim orzecznictwie
do przepisów ratyfikowanych umów międzynarodowych. W orzeczeniu
z 1987 r. Trybunał powołał się na przepisy ratyfikowanego przez Polskę
MPPOiP, wskazując, że ratyfikacja tego dokumentu międzynarodowego
oznacza akceptację wyrażonych w nim zasad193. W ten sposób Trybunał
wskazał, że w polskim systemie prawnym funkcjonują normy mające
swoje źródło w umowach międzynarodowych, w tym normy prawa międzynarodowego praw człowieka.
Pomimo odrodzenia idei praw człowieka i praw obywatelskich w Polsce
po transformacji ustrojowej w 1989 r. ustawa zasadnicza nadal nie zawierała normy chroniącej życie. Na podniesienie standardów ochrony życia
w Polsce wpłynęło dodatnio ratyfikowanie 30 kwietnia 1991 r. Konwencji
o prawach dziecka, która w art. 6 uznaje niezbywalne prawo każdego dziecka do życia194, a następnie 15 grudnia 1992 r. Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, wprowadzającej powszechną prawną
ochronę życia w art. 2195.
Wpływ na pozycję prawną jednostki miały zmiany przepisów konstytucyjnych w latach 1989–1992, mimo że nie wprowadzono do nich katalogu
praw człowieka. Szczególne znaczenie miało wprowadzenie do Konstytucji

191 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w No
wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r. Nr 38 poz. 169.
192

R. Grabowski, dz. cyt., s. 116–117.

193

Por. orzeczenie TK z dnia 3 marca 1987 r., P 2/87, OTK 1987, nr 1, poz. 2.

194

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 256).
195 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284).
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z 1952 r. zasady demokratycznego państwa prawnego w art. 1196, zasady
ustrojowej, która w latach późniejszych posłużyła Trybunałowi Konstytucyjnemu za podstawę uznania konstytucyjnej ochrony szeregu praw
i wolności, wśród nich także prawa do życia.
W uzasadnieniu orzeczenia dotyczącego zbadania konstytucyjności
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, Trybunał stwierdził, iż nieumieszczenie w przepisach
konstytucyjnych normy chroniącej życie nie oznacza, że życie ludzkie nie
ma charakteru wartości konstytucyjnej. Powołał się przy tym na wspomnianą zasadę demokratycznego państwa prawnego jako implikującą
w sposób bezpośredni prawo do ochrony życia. Trybunał argumentował,
iż demokratyczne państwo prawne realizuje się wyłącznie jako wspólnota
ludzi, podmiotów praw i obowiązków w państwie. Podstawowym przymiotem człowieka jest jego życie, a pozbawienie życia unicestwia jednocześnie
człowieka jako podmiot praw i obowiązków, czyli likwiduje podstawę bytu
państwa prawnego. Pierwszą dyrektywą państwa prawa musi więc być
respektowanie wartości życia ludzkiego, bez której wykluczona jest wszelka
podmiotowość prawna, a tym samym istnienie państwa prawnego197.
Formalne przywrócenie konstytucyjnej ochrony prawa do życia w Polsce
zostało zatem poprzedzone (choć nieznacznie) uznaniem go przez TK za
wartość konstytucyjną.
Wreszcie Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. wprowadziła expressis verbis ochronę życia do polskiego prawa konstytucyjnego w art. 38:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia.”198
Polska należy więc do grupy państw, które konstytucyjną gwarancję
ochronną sformułowały jako prawną ochronę życia, a nie ochronę lub
gwarancję prawa do życia. Prawo podmiotowe wynikające z przepisów
art. 38, jest określane jako „prawo do prawnej ochrony życia”. W doktrynie
prawniczej panuje pogląd, iż art. 38 nakłada na państwo obowiązek podjęcia

196 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, (Dz.U. Nr 75 poz. 444).
197 Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., K26/96, ZU 1997, nr 2, poz. 19, uzasadnienie,
s. 9–10.
198

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483).
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aktywnych działań mających na celu zmniejszenie bądź wyeliminowanie
zagrożenia życia ludzkiego, oraz stanowi dyrektywę dla ustawodawcy, aby
przepisy stworzone w oparciu o tę normę chroniły życie ludzkie199
W orzeczeniu z 2002 r., Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 38 należy interpretować jako zakaz pozbawiania życia człowieka, który należy
odczytywać w świetle art. 2 EKPC. Oprócz tego według Trybunału art. 38
stanowi zobowiązanie władz publicznych do podjęcia działań służących
ochronie życia200.
Podobnie jak większość konstytucji europejskich, art. 38 Konstytucji RP
pozostawia otwarte kwestie dopuszczalności eutanazji i przerywania ciąży,
a także nie odnosi się w żaden sposób do problemu kary śmierci, choć
zdaniem części doktryny przepisy artykułu implikują zakaz kary śmieci201.
Wobec lakoniczności sformułowania art. 38 to stanowisko nie wydaje się
uzasadnione. Jednak na gruncie przepisów ratyfikowanych umów międzynarodowych (m.in. Protokołów dodatkowych do EKPC), w kontekście
których należy interpretować art. 38, a także art. 9 zobowiązującego Polskę
do przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego i art. 91 ust.
2 Konstytucji ustanawiającego wyższość umowy międzynarodowej nad
ustawą w razie kolizji przepisów, problem dopuszczalności kary śmierci
wydaje się być rozstrzygnięty definitywnie.
W kwestii derogacji praw i wolności człowieka w stanach nadzwyczajnych Konstytucja RP przyjmuje rozwiązanie powszechnie stosowane
we współczesnych ustawach zasadniczych i zgodne z normami prawa
międzynarodowego praw człowieka, zaliczając prawo do ochrony życia
do grupy praw niepodlegających zawieszeniu w żadnym wypadku202. Nie
oznacza to jednak, że jest ono prawem absolutnym, bezwzględnie obowiązującym i nie może podlegać ograniczeniom. Granice limitacji tego

199 Por. P. Sarnecki, Wolności i prawa osobiste, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Komentarz, t. 3, L. Garlicki (red.), Warszawa 2003, s. 3; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, Warszawa 2000, s. 57; B. Gronowska, Wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w: Prawo konstytucyjne, Z. Witkowski (red.), Toruń
1998, s. 96–97.
200 Uzasadnienie do orzeczenia TK z dnia 8 października 2002 r., K 36/00, OTK-A 2002,
nr 5, poz. 6.
201 M.in. P. Sarnecki, dz. cyt., s. 6; M. Granat, Czy w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 r. byłaby możliwa restytucja kary śmierci bez zmiany konstytucji? Opinia prawna, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3, s. 86 i dalej.
202

98

Art. 233 Konstytucji RP.

Część I. Prawo do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

prawa przez ustawodawcę, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z 10 kwietnia 2002 r., wyznacza treść ratyfikowanych przez Polskę aktów
prawa międzynarodowego203.
W doktrynie pojawiła się też opinia, że art. 38 Konstytucji RP ma charakter
konstytucyjnej zasady prawa204. Biorąc pod uwagę znaczenie konstytucyjnej
normy chroniącej życie dla całego krajowego systemu prawa teza ta wydaje
się zasadna. Według przedstawicieli teorii prawa zasada konstytucyjna
prawa to taka norma, która jest w systemie norm hierarchicznie nadrzędna,
jest nadrzędna treściowo wobec innych norm w danej grupie, pełni szczególną rolę dla konstrukcji określonej instytucji prawnej, lub ma szczególną
doniosłość społeczną205. Jednocześnie norma taka ukierunkowuje proces
wykładni prawa, wskazuje kierunki stosowania prawa, wyznacza sposoby
i granice korzystania z praw przyznanych różnym podmiotom.
Ochrona życia na poziomie konstytucyjnym jest istotnym elementem
współczesnego demokratycznego państwa prawa, ponieważ wskazuje na
doniosłość aksjologiczną prawa do życia jako jednego z fundamentów
całego systemu prawnego.

203

Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2002 r., K 26/00, s. 16–17.

204

R. Grabowski, dz. cyt., s. 201–211.

205

Zob. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 255–260.
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Część II.
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Rozdział IV.
Kara śmierci a ochrona
prawa do życia

IV

1. Uwagi wstępne
Wykonanie wyroku śmierci stanowi przypadek pozbawienia życia człowieka przez państwo w sposób legalny i zinstytucjonalizowany. Państwo,
które realizuje funkcję ochrony prawa do życia swoich obywateli poprzez
egzekucję wyroku śmierci samo życia pozbawia. Jest to więc wyjątek
od negatywnego zobowiązania, które państwo zaciągnęło uznając konstytucyjnie i konwencyjnie gwarantowane prawo człowieka do życia.
Paradoksalnie, uzasadnieniem stosowania przez państwo kary śmierci
jest właśnie skuteczna ochrona prawa do życia obywateli do której jest
zobowiązane jest państwo. Treścią owego zobowiązania jest efektywne
ściganie i karanie przestępstw przeciwko życiu ludzkiemu przez prawo
i organy państwowe.
Historycznie kara śmierci była stosowana za szereg innych przewinień
niż zabójstwo. Współcześnie zwolennicy utrzymania tej kary ograniczają
zakres jej stosowania jedynie do sprawców najcięższych przestępstw przeciwko życiu. Jest więc kara śmierci zagadnieniem, które ogniskuje w sobie
problemy związane z ochroną życia i zakazem pozbawiania życia.
Rozważania niniejszego rozdziału rozpocznę od przedstawienia zarysu
toczącego się od stuleci filozoficznego sporu w przedmiocie zasadności
stosowania kary śmierci. Następnie przejdę do omówienia uregulowań
dotyczących kary śmierci jako wyjątku ex definitione od ochrony prawa
do życia w treści międzynarodowych traktatów praw człowieka. W tym
miejscu nie uwzględnię jeszcze protokołów abolicyjnych do tych dokumentów. Uczynię to w dalszym punkcie poświęconym rozwojowi zakazu
kary śmierci w prawie międzynarodowym praw człowieka. Osobny punkt
poświęcę kwestii relacji instytucji kary śmierci do zakazu nieludzkiego
lub poniżającego traktowania jako normy praw człowieka i orzecznictwu
organów ochrony praw człowieka w tej materii. Rozwój zakazu stosowania
kary śmierci przedstawiony zostanie nie tylko na bazie dokumentów mięRozdział IV. Kara śmierci a ochrona prawa do życia
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dzynarodowych z dziedziny praw człowieka, ale także międzynarodowego
prawa karnego oraz prawa krajowego w skali globalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa polskiego na tle standardów Unii Europejskiej.

2. Kara śmierci jako problem filozofii i etyki
Do wieku XVIII nie było w myśli filozoficznej szerszej refleksji nad zasadnością stosowania kary śmierci. Była ona zjawiskiem naturalnym, stosowano
ją za wiele przestępstw nawet drobnych i w wielu wymyślnych okrutnych
nieraz formach. Nawet w filozofii starożytnej Grecji i Rzymu nie ma śladów
kwestionowania instytucji kary śmierci. Wspominają o niej, co prawda,
zarówno Platon206, jak i Arystoteles207, w swej filozofii politycznej jednak
z pełnym uznaniem i bez cienia jakichkolwiek prawno-moralnych wątpliwości. Seneka akceptuje karę śmierci, ale postuluje jej możliwe ograniczenie
i stosowanie jako środka ostatecznego208, co zbliża stoika do myślicieli
wczesnochrześcijańskich takich jak Klemens Aleksandryjski209.
Religia chrześcijańska nie przyniosła zasadniczo zmiany stosunku do
kary śmierci. Mimo przykazania „nie zabijaj”, Stary Testament wypełniony
jest normami opatrzonymi sankcją tej kary, a Nowy Testament, choć wnosi
zasadę miłosierdzia i miłości bliźniego, wprost instytucji kary śmierci nie
kwestionuje. W Listach Apostolskich św. Pawła do Rzymian znajdują się
słowa, które sugerują aprobatę kary śmierci wymierzaną przez państwo.
Św. Paweł przestrzega czyniących źle przed karą czekającą ich ze strony
władzy państwowej, która „nie na próżno nosi miecz”. Słowa te były przez
wieki interpretowane jako uzasadnienie kary śmierci na gruncie doktryny
chrześcijańskiej (pomimo różnych wątpliwości dotyczących tej interpretacji, które podnosi m.in. w swojej monografii ks. Ślipko210). W słowach

206 Platon, Protagoras, przeł. L. Regner, Warszawa 1995, 322 d(s. 26); Prawa, przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960, 862E–863a.
207

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 1973, s. 86.

208

O gniewie, L.A. Seneka, Pisma filozoficzne, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1965, t. I,
VI, s. 3–5.
209 Szczegółowe omówienie poglądów w kwestii kary śmierci tej grupy myślicieli zawiera
monografia ks. T. Ślipko SJ, Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia,
Kraków 2000.
210
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Zob. ks. T. Ślipko SJ, dz. cyt., s. 18–24.
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Jezusa Chrystusa, które są przecież bazą dla wiary chrześcijańskiej, nie
można odnaleźć jednak pochwały kary śmierci.
Wczesnochrześcijańscy myśliciele tacy jak Tertulian czy Laktancjusz
potępiają karę śmierci, jak i wszelkie działania godzące w nienaruszalność
i świętość życia ludzkiego, w tym udział w wojnie211. Wraz z „upaństwowieniem” chrześcijaństwa stanowisko to odchodzi jednak w cień. Jest to
widoczne w myśli św. Augustyna, który żyje już w czasach, gdy państwo
rzymskie przestało być chrześcijaństwu wrogie, a zaczynało być z nim
coraz silniej związane. W swoim fundamentalnym dziele De civitate Dei,
w paragrafie pt. „O takich zabójstwach ludzi, które nie podpadają pod grzech
zabójstwa” dopuszcza on ograniczenia przykazania „nie zabijaj” w postaci
pozbawiania życia wrogów na wojnie sprawiedliwej i przestępców z rozkazu
władzy państwowej zgodnie z obowiązującymi prawami212.
W tym też okresie władze świeckie za aprobatą Kościoła zaczynają wymierzać karę śmierci za herezję. W dalszym swoim rozwoju Kościół nie tylko
popierał stosowanie kary głównej, ale sam wydawał wyroki skazujące za
herezję, które wykonywało „ramię świeckie”, stosując masowo karę śmierci
(św. Inkwizycja). W tym kontekście nie dziwią poglądy drugiego z Ojców
Kościoła, św. Tomasza z Akwinu, który twierdził, że grzeszników zabijać nie
tylko wolno, ale trzeba213.
Dopiero myśl oświeceniowa przyniosła nowe spojrzenie na karę śmierci.
Od ukazania się dzieła C. Beccarii pt. Dei delitti e delle pene (O przestępstwach i karach) w 1764 r.214, w którym wyłożona jest doktryna negacji instytucji kary śmierci datuje się spór ideologiczny pomiędzy abolicjonistami
(zwolennikami zniesienia kary śmierci) i retencjonistami (zwolennikami jej
utrzymania), który toczy się po dziś dzień. Dopiero od tego czasu można
tak naprawdę mówić o karze śmierci jako zagadnieniu filozofii i etyki.
C. Beccaria wytoczył w swej pracy szereg argumentów przeciwko karze
głównej (używanych zresztą przez abolicjonistów do dziś i stanowiących
zasadniczy trzon argumentacji abolicjonistycznej). Postaram się je streścić wraz ze stanowiącymi przeciwwagę dla nich argumentami ze strony
retencjonistycznej.
211

Tamże, s. 27–35.

212

Paragraf pt. „O takich zabójstwach ludzi, które nie podpadają pod grzech zabójstwa”, De
civitate Dei (O Państwie Bożym), przeł. i oprac. W. Kornatowski, Warszawa 1977, ks. 1, rozdz. 21.
213

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, cyt. za: ks. T. Ślipko, dz. cyt., s. 49.

214

C. Beccaria, O przestępstwach i karach, przeł. S. Rappaport, Warszawa 1959.
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Przede wszystkim, jak wskazuje C. Beccaria, na bazie koncepcji państwa
jako umowy społecznej (a taka była w owym czasie obowiązująca), kara
śmierci nie może być legitymizowana przez prawo, ponieważ państwo
nie ma kompetencji do tworzenia takiego prawa. Na mocy pierwotnej
umowy społecznej jednostki przekazały „cząstkę swej wolności” ogółowi –
państwu, by to skuteczniej broniło ich praw. Instynkt samozachowawczy
uniemożliwia jednak człowiekowi przekazanie innym „mocy pozbawienia
go życia według swobodnego uznania”.
Inni przedstawiciele doktryny umowy społecznej (J. Locke, J.J. Rousseau) nie zgadzali się jednak z tym poglądem, twierdząc, że prawa do życia
nie można co prawda przekazać, można jednak zrzec się go (ang. forfeit)
naruszając naturalne prawo do życia innego człowieka215. Szczególnie krytyczny był wobec C. Beccarii I. Kant, który wskazywał, że umowa społeczna
zawierana przez osoby racjonalne, które zakładają, że będą ją respektować,
może przewidywać również karę śmierci wobec przestępców, w razie, gdy
ci ją złamią i nie musi dotyczyć samych kontrahentów umowy, którzy
przecież składają sobie wzajemną obietnicę poszanowania praw w dobrej
wierze, a więc nie przewidują wykonania kary śmierci w stosunku do
siebie216.
Aby ominąć kontrargument Kanta można by przywołując stara rzymską
paremię: nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet (nikt
nie może przenieść więcej praw, niż sam posiada) stwierdzić, że skoro
nikt nie ma naturalnego prawa do odebrania życia drugiemu członkowi
społeczności, to nie może to prawo (do odbierania życia przestępcom)
zostać przeniesione drogą umowy społecznej na suwerena.
Kant był zwolennikiem retrybutywistycznej koncepcji kary, w której
kara śmierci była elementem koniecznym, jako jedynie sprawiedliwa odpłata za morderstwo. Według Kanta, to właśnie odpłata jako wyrównanie
naruszonego porządku moralnego, w nie jakiekolwiek inne względy (np.
prewencja) stanowi o istocie kary. W przypadku bowiem utylitarnego potraktowania kary śmierci (jako środka zapobiegawczego, odstraszającego)
czyni się ze sprawcy środek do osiągnięcia celu, a tego według słynnej

215 Por. B. Bartusiak, Problematyka kary śmierci w nowożytnej szkole prawa naturalnego,
„Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia” 2000, t. XXIX; a także: A.H. Bedau, Imprisonment vs Death, „Albany Law Review” 1989, Vol. 54.
216
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I. Kant, Metafizyka moralności, Warszawa 2005, s. 183–185.
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kantowskiej formuły czynić nie wolno217. Podobnie absolutystyczną teorię
kary wyznawał G.W.F. Hegel218.
Takie absolutystyczne koncepcje kary wykluczają zdecydowanie tezę
Beccarii jakoby kara śmierci mogła znaleźć uzasadnienie jedynie w swojej
funkcji prewencyjnej. Według Beccarii ową funkcję prewencyjną spełnia
natomiast znacznie lepiej niż kara główna długoletnie więzienie, gdyż
według niego to nie surowość, lecz długotrwałość kary wywiera większe
wrażenie na przestępcy.
Beccaria jest też autorem klasycznego, wielokrotnie później powoływanego argumentu, w którym „niedorzecznością” nazywa sytuację, w której
„prawa, które zakazują zabójstwa i karzą za nie, same je popełniają”219. Kara
śmierci jest więc publicznym mordem dającym „przykład okrucieństwa,
deprecjonującego życie ludzkie i trywializującego jego utratę”.
Współcześni recepcjoniści odpierają powyższe argumenty twierdząc,
że podobne zarzuty można by wysunąć także pod adresem innych kar,
np. kary pozbawienia wolności (jako dającej przykład pozbawiania ludzi
wolności), co uniemożliwiłoby w ogóle karanie przestępców220. Wydaje
się jednak, że kara śmierci szczególnie wykonywana publicznie, lub nagłaśniana przez media (jak dzieje się to współcześnie m.in. w Stanach
Zjednoczonych – np. egzekucja Timothy Mc Veigha221) ma znacznie silniejszy efekt „brutalizujący” niż inne kary, bo aktywizuje wrodzoną ludzką
fascynację agresją222.
Beccaria ujawnia się jako zdecydowany utylitarysta, zwracając uwagę
głównie na negatywne skutki kary śmierci, nie uznając jej uzasadnienia jako
moralnej retrybucji. Jest to charakterystyczne dla wszystkich późniejszych
przeciwników kary śmierci, jako że zasadnicza odmienność poglądów

217

Tamże, s. 179.

218

G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Londman, Warszawa 1969, zob. też:
K. Glombik, Kara śmierci w tradycji protestanckiej, “Studia Oecumenica” 2002, nr 2.
219

C. Beccaria, dz. cyt., s. 153.

220

Por. E. van Haag, Why capital punishment?, ”Albany Law Review”, 1989–1990, nr 51,

s. 508.
221 Zob. relację z wydarzeń medialnych wokół tej egzekucji Z. Lasocik, Wpływ mediów na
postrzeganie egzekucji Timothy McVeigha, „Przegląd Więzienny” 2001, nr 32/33.
222 Zjawisko to potwierdza wielka zarówno historycznie jak i współcześnie popularność
egzekucji jako widowisk ludowych. Sięgając do rodzimych przykładów wystarczy przypomnieć powojenne egzekucje hitlerowskich zbrodniarzy w Gdańsku i Wrocławiu. Zob. na ten
temat: B. Rabij, Sprawiedliwość czy hańba?, „Focus Historia” 2007, nr 1.
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pomiędzy nimi a zwolennikami kary głównej polega między innymi na tym,
że na sposób utylitarystyczny pojmują oni karę śmierci jako niepotrzebne
zło dodane do już zastanego, podczas gdy ci drudzy pojmują ją raczej za
Heglem jako „negację negacji”, czyli wydarzenie o przeciwnym wektorze
moralnym dokonujące wyrównania w porządku świata.
Od czasów Beccarii spór o karę śmierci toczony jest głównie na owych
dwu płaszczyznach – moralnej (czy kara śmierci jest sprawiedliwa) i utylitarnej (czy korzyści z niej płynące uzasadniają jej stosowanie), albo, jak ujmuje
to A. Grześkowiak w swojej monografii o karze śmierci – na płaszczyźnie
aksjologicznej, jako spór o wartości lub też jako spór o zależności empiryczne223. Można powiedzieć zarazem, że pierwsza płaszczyzna dyskusji
toczona jest na gruncie retrybutywnej teorii kary, druga natomiast na bazie
prewencyjnej koncepcji kary.
Na płaszczyźnie etycznej stanowisku kantowskiemu o karze śmierci
jako jedynej sprawiedliwej odpłacie za morderstwo przeciwstawiany jest
argument świętości i nienaruszalności życia ludzkiego, bezwzględny zakaz
niszczenia czyjegokolwiek życia oraz ideał walki ze złem nie przy pomocy
zła, a przy pomocy dobra (głoszony m.in. przez Jezusa Chrystusa i Mahatmę
Gandhiego).
Zwolennicy kary śmierci odpowiadają, że absolutny moralny zakaz zabijania oznaczałby paradoksalnie możliwość uchylenia tego zakazu przez
zabójcę, a niemożność uchylenia go względem niego, co prowadziłoby do
uznania większej wartości życia tego ostatniego224.
Istnieje też pogląd, jakoby morderca przez swój czyn przestawał być
człowiekiem w sensie moralnym, co powoduje wyłączenie wobec niego
zasady „nie zabijaj”. Jest to idea pochodząca jeszcze od św. Tomasza
z Akwinu, który twierdził, że człowiek poprzez grzech zatraca swoją godność i degraduje się do poziomu zwierząt225. Takiego zdania jest także
B. Wolniewicz, dla którego „człekokształtność nie stanowi kryterium człowieczeństwa”, a właśnie „człowieczeństwo, jako kategoria aksjologiczna,
a nie człowiek – czy życie ludzkie jako kategoria biologiczna jest wartością

223

A. Grześkowiak, Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1978, s. 16.

224

A. Süsterhann, Die rationalen Gründe für Todesstrafe, w: Die Frage der Todesstrafe.
Zwölf Antworten, München 1962, s. 123–135. cyt. za: A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 18.
225 Streszczenie poglądów Św. Tomasza z Akwinu na karę śmierci u ks. T. Ślipki, Kara
śmierci…, s. 98–102.
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absolutną”, natomiast „są czyny, które swą immanentną ohydą przekraczają
granicę człowieczeństwa”226.
Przyznawanie komukolwiek prawa do wyłączania ludzi z kręgu wspólnoty moralnej na bazie wyznaczonych przez siebie „kryteriów człowieczeństwa” jest wysoce wątpliwe, a wręcz niebezpieczne. Jak zostanie to ukazane
w innych częściach tej pracy wykluczenie takie jest wielce dyskusyjne także
w odniesieniu do jednostek ludzkich jeszcze nienarodzonych, „prawie
zmarłych” (w stanie nieodwracalnej utraty świadomości) lub nieposiadających pewnych biologicznych atrybutów do stania się osobą (bezmózgowie),
a co dopiero wobec dorosłych, w pełni świadomych osób, bo tylko takim
przecież można przypisać winę za popełniony czyn.
Kantowskiej zasadzie odwetu zarzucić też można pochodzenie od prymitywnej zasady talionu „oko za oko, ząb za ząb” – śmierć za śmierć. Zasada
talionu z oczywistych względów nie jest stosowana już we współczesnych społeczeństwach, jednak zwolennicy kary śmierci, za Kantem, chcą
wprowadzić ją w tym jednym wypadku. Dlaczego nie w innych? – pytają
abolicjoniści.
Innym argumentem formułowanym przeciwko karze śmierci jako odpłacie za zabójstwo jest twierdzenie, że kara śmierci jest „podwójną odpłatą”,
jest bowiem zarówno karą śmierci, jak i karą strachu przed śmiercią (z tego
względu została ona w pewnych aspektach uznana za karę nieludzką i poniżającą, o czym będzie jeszcze mowa). Retencjoniści ripostują tutaj, że nie
można stawiać na równej szali cierpień ofiary i mordercy, który pierwszy te
cierpienia bezprawnie spowodował. Byłoby to niezgodne z arystotelesowską
koncepcją kary, która nie tylko dąży do „wyrównania rachunku” poniesionych strat, ale musi stanowić jeszcze dolegliwość dodatkową, jako karę za
sam akt naruszenia przez przestępcę dóbr ofiary227.
Z drugiej jednak strony, przyjmując zasadę ważenia skali cierpień po
stronie sprawcy i ofiary, w niektórych przypadkach kara śmierci byłaby
również karą niewystarczającą (np. za zabójstwo poprzedzone długimi
torturami zadawanymi ofierze), a nawet retencjoniści nie postulują przywrócenia kwalifikowanych postaci kary śmierci. Jak pisze współczesny
przeciwnik kary śmierci A.H. Bedau, „moralne ograniczenia zakazują nam

226

B. Wolniewicz, Filozoficzne aspekty kary głównej, „Edukacja Filozoficzna” 1995, Vol. 20,

s. 16.
227

Por. T. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 152.
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dokonywania egzekucji, które byłyby doskonale retrybutywne. Skoro tylko
uznamy rolę tych ograniczeń, sama zasada życie za życie nie wystarczy
już, aby usprawiedliwić egzekucję morderców”228. Upada więc tym samym
w ogóle retrybucyjna koncepcja kary oparta na zasadzie talionu.
Współcześnie wymiar kary opiera się na zasadzie proporcjonalności
wobec winy. Zwolennicy kary śmierci wskazują na tę karę jako na jedyną
karę proporcjonalną do winy morderstwa, a zwłaszcza do niektórych
wypadków morderstw popełnionych za szczególnym okrucieństwem.
Abolicjoniści podnoszą jednak argument, że nawet gdyby uznać, że jedyną
sprawiedliwą karą za najcięższe przestępstwo jest kara śmierci, to trudno
byłoby w obliczu konkretnych przypadków ustalić, które czyny należą już
do tych najcięższych zagrożonych karą śmierci, a które nie229.
Jak zatem wskazują abolicjoniści kara długoletniego pozbawienia
wolności jest wystarczająca do spełnienia funkcji retrybucyjnej. Niektórzy
(jak m.in. C. Beccaria i J. Bentham) w ogóle kwestionują tę funkcję kary,
wychodząc z pozycji utylitarystycznych (dla szczęścia ogółu niepotrzebna
jest retrybucja, a prewencja). Takie stanowisko nie wydaje się jednak uzasadnione, przeczyłoby bowiem samemu literalnemu znaczeniu terminu
„kara”.
Na płaszczyźnie utylitarystycznej toczy się pomiędzy zwolennikami
i przeciwnikami kary śmierci spór o skuteczność tej kary w spełnianiu funkcji prewencji, zarówno generalnej (odstraszanie innych przestępców), jak
i indywidualnej (powstrzymanie sprawcy przed ponownym przestępstwem).
Już Beccaria zakwestionował skuteczność kary śmierci w tym zakresie,
twierdząc, że kara niewoli jest znacznie bardziej odstraszająca poprzez
jej długotrwałość. Również twórca utylitaryzmu J. Bentham twierdził, za
Beccarią, że zło zawarte w karze śmierci nie jest rekompensowane efektem
prewencyjnym tej kary. Prewencyjny efekt kary śmierci jest zjawiskiem,
które należy do świata faktów a nie do świata wartości, można je więc
zweryfikować empirycznie.

228 A.H. Bedau, Capital punishment and retributive justice, w: Social ethics. Morality and
social policy. An anthology, T.A. Mappes, J.S. Zembaty (eds.), New York 1987, cyt. za: P. Bartula,
Kara śmierci – powracający dylemat, Kraków 1998, s. 99.
229 Tego typu argumenty podnoszą m.in. E. Pessina w: La questione della pena di mortellzioni dettate nella Universita di Napoli, w: Pel cinquantensimo anno d’insegnamento di Enrico
Pessina, Scritti del Pessina, t. 1, Napoli 1899, s. 403 oraz Ch.L. Black Jr. w: Capital punishment.
The inevitability of caprice and mistake, New York 1974, cyt. za: A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 26.
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Takie próby podejmowane były poprzez badania statystyczne i psychologiczne. Wyniki tych pierwszych, prowadzonych przez Mittermaiera i Sellina
w latach 60. XX w., jak podaje A. Grześkowiak, nie wykazują, iż zniesienie
bądź przywrócenie kary śmierci ma wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie
liczby przestępstw nią zagrożonych230. Potwierdzają ten wniosek badania
przeprowadzone dla ONZ w 1988 r. i zaktualizowane w 2002, w wyniku
których stwierdzono, że „…nie byłoby rozważnym zaakceptowanie hipotezy,
iż kara śmierci odstrasza morderców od popełniania zbrodni w znacząco
większym stopniu niż groźba zastosowania przypuszczalnie lżejszej kary
dożywocia”231.
Na płaszczyźnie psychologii można wskazać kategorie podmiotów,
wobec których odstraszająca funkcja kary śmierci się nie sprawdza – pomijając gros obywateli, którzy nie planują w ogóle popełniać tego rodzaju
przestępstw ze względu na wyznawane normy moralne, do kategorii tych
należą również sprawcy zabójstw o zaburzonych procesach świadomości,
działający w afekcie, jak również członkowie zorganizowanych grup przestępczych, którzy działają z tzw. wkalkulowanym ryzykiem.
Okazuje się więc, że spośród wszystkich kategorii sprawców zabójstw
grupa osób podatnych na odstraszające działanie kary jest tzw. grupą marginalną232. Poza tym, w psychologii nie ma pewności czy strach przed karą
jest w ogóle czynnikiem decydującym przy podejmowaniu przez człowieka
jakichkolwiek działań. Empiryczne badania z zakresu psychologii odstraszania były prowadzone w niewielkim zakresie (ankiety wśród skazanych
zadające pytanie, czy gdyby zagrożenie karą śmierci istniało w czasie, gdy
popełnili zbrodnię czy popełniliby ją po raz drugi). Z oczywistych względów,
wyniki tych badań nie mogły być konkluzywne. W tej sytuacji, jeżeli efekt
prewencyjny kary głównej jest bliżej nieokreślony i niemożliwy do stwierdzenia, to nie może uzasadniać on jej dalszego stosowania, argumentują
abolicjoniści.
Współcześnie polemizuje z tą argumentacją retencjonista, E. van den
Haag, twierdząc, że skoro jesteśmy niepewni efektu odstraszającego kary

230

A. Grześkowiak dz. cyt., s. 36.

231

R. Hood, The Death Penalty: A World-wide Perspective, wyd. trzecie, Oxford 2002,

s. 230.
232 F. Zimring, G. Hawkins, Deterrence and marginal groups, "Journal of Research in Crime
and Delinquency" 1968, Vol. 2, cyt. za: A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 30.
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śmierci, to w przypadku, gdy istotnie go nie ma, ryzykujemy jedynie życiem
skazanych morderców, w przypadku zaś jego istnienia, niewykonanie egzekucji może spowodować śmierć niewinnych ofiar, których życie stawia
on wyżej od życia skazańców. Stoi on więc na stanowisku, „że naszym
moralnym obowiązkiem jest właśnie zaryzykowanie możliwej nieskutecznej
egzekucji, nie mamy natomiast prawa ryzykować dobra przyszłych ewentualnych ofiar dla dobra morderców233.
Na argument ten współczesny, cytowany już wyżej abolicjonista,
H. Bedau odpowiada, iż nie jest pewne w tej kalkulacji jeszcze jedno – czy
kara więzienia nie odstrasza w tym samym stopniu co kara śmierci, co
przechyla szalę owej kalkulacji znów na stronę skazanych, którzy w przypadku wykonania egzekucji umrą z pewnością, jakiej brak co do losu
ewentualnych przyszłych, potencjalnych ofiar234.
Argument z funkcji prewencji generalnej, a tym bardziej z funkcji prewencji indywidualnej kary śmierci (kara więzienia może równie skutecznie
uniemożliwić sprawcy dalsze popełnianie przestępstw, co pozbawienie go
życia), nie uzasadnia zatem w sposób dostateczny tej instytucji. Nie wszyscy
jednak zgodzą się z tym poglądem, tak jak m.in. P. Bartula (prezentujący
postawę umiarkowanie retencjonistyczną), który twierdzi, że ciężar dowodu
w sprawie prewencji generalnej spoczywa jednak na abolicjonistach, a kara
śmierci, niezależnie od skuteczności jej roli prewencyjnej, jest sposobem
na pokazanie przez społeczeństwo potencjalnym i aktualnym przestępcom,
co jest absolutnie złe235. Pomijając już przekroczenie w tym rozumowaniu,
jak i w całym podejściu utylitarystycznym, kantowskiej zasady nieużywania
człowieka i jego życia jako środka do osiągnięcia celu, można by zapytać
czy kara dożywotniego więzienia nie spełnia równie dobrze funkcji owego
„wskaźnika człowieczeństwa”. Czy tylko zabicie mordercy może tę funkcję
spełnić i czy na pewno ją spełnia?
Na płaszczyźnie utylitarnej przeciwko karze śmierci powołuje się także
argument z braku funkcji korekcyjnej kary głównej. Niektóre teorie kary
uważają resocjalizację za element zasadniczy kary236, a z punktu widzenia
233 E. van den Haag, Deterrence and uncertainty, w: Social ethics. Morality and social policy. An anthology, T.A. Mappes, J.S. Zembaty (eds.), New York 1987, cyt. za: P. Bartula, Kara
śmierci - powracający dylemat, Kraków 1998, s. 33.
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dobra ogółu jest szansa, że sprawca może po odbyciu kary przysporzyć
społeczeństwu więcej dobra niż zła wyrządził. Taki jest też chrześcijański
punkt widzenia nieodmawiający nikomu prawa do pokuty i bożej łaski (co,
jednakże, jak wspominałam uprzednio, nie przeszkadzało Kościołowi we
wspieraniu kary śmierci przez długie wieki jej stosowania).
Nieodwracalność jest tą cechą kary głównej, na którą wskazują abolicjoniści nie tylko w wyżej wskazanym sensie (kara śmierci jako kara nieodwracalna uniemożliwia resocjalizację przestępcy) ale przede wszystkim
w kontekście zdarzających się nieuchronnie przy wykonywaniu wymiaru
sprawiedliwości pomyłek sądowych. Ten bardzo popularny argument
wysunięty został przez J. Benthama. Zarzut nieodwracalności kary śmierci
bywa z pozycji retencjonistycznych odrzucany przy użyciu argumentu, że
każda kara jest w końcu nieodwracalna, a także niesłusznie skazanemu na
karę pozbawienia wolności nie można przywrócić lat życia spędzonych
w więzieniu. Nie wydaje się to, jednakże argumentacja wystarczająca do
obalenia tego zarzutu Nic nie może się bowiem równać z nieodwracalnością śmierci i tragizmem sytuacji niewinnie skazanego na karę główną.
Udokumentowane jest natomiast zaistnienie co najmniej kilkudziesięciu
takich sytuacji w historii wymiaru sprawiedliwości tylko w wieku XX237.
Niektórzy retencjoniści, m.in. E. van den Haag wskazują w tym kontekście, iż niewinne ofiary, które pociąga za sobą działalność wojska, policji,
czy nawet funkcjonowanie ruchu samochodowego nie powodują rezygnacji z tych obszarów aktywności przez państwo i społeczeństwo238. Jest
to, jednakże kontrargument wątpliwy, gdyż istnienie policji oraz ruchu
samochodowego w obecnej sytuacji cywilizacyjnej jest nie do uniknięcia,
natomiast kara śmierci nie jest karą konieczną.
Inni, jak B. Wolniewicz, uznają możliwość zaakceptowania potencjalnych pomyłek sądowych w imię utrzymania ładu moralnego i trawestując
imperatyw kategoryczny Kanta twierdzą, że jeżeli każdy zgodzi się w imię
który następuje po niepożądanej reakcji, powodując zmniejszenie częstości tej reakcji”. Kara
rozumiana jest więc jako środek wychowawczy. W obrębie prawa karnego funkcja resocjalizacyjna plasuje się w obrębie prewencji indywidualnej – wyeliminowanie niebezpieczeństwa
dla społeczeństwa przez poprawę sprawcy, cyt. za: H. Machel, Kara śmierci jako kontragresja,
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1998, nr 20/21, s. 60.
237 Pomiędzy 1900 a 1985 r. były w USA 23 takie przypadki, jak podają H.A. Bedau i M. Radelet w: Miscarrieges of Justice in Potentially Capital Cases, „Stanford Law Review” 1987,
Vol. 40, No. 1 , s. 72–74.
238

E. van Haag, Why capital punishment?, „Albany Law Review” 1989–1990, Vol. 54, s. 513.
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efektywnego utrzymania tego ładu (co jest według B. Wolniewicza możliwe
tylko przy zachowaniu kary śmierci) na ewentualność stania się samemu
ofiarą pomyłki sądowej, to wszystko jest w porządku239.
No cóż, pozostaje tylko skonstatować, że autorka tych słów w odniesieniu
do własnej osoby na to się nie godzi. Z powodzeniem można zastosować
to samo założenie do całości wymiaru sprawiedliwości i tak się w istocie
dzieje (tworząc wymiar sprawiedliwości poddajemy się mu wystawiając
się na jego potencjalne błędy), lecz wykluczenie kary śmierci z instrumentarium kar i zastąpienie jej karą pozbawienia wolności gwarantuje w tym
przypadku szansę realizacji postulatu sprawiedliwości właśnie – możliwość
rehabilitacji i zadośćuczynienia w razie sanacji pomyłki.
Na rzecz kary śmierci powoływany jest nieraz argument z obrony koniecznej, ujmujący tę instytucję prawną jako bezpośrednio implikującą
zasadność kary głównej.
Kara śmierci byłaby wykonaniem przez państwo prawa ofiary do
obrony swego życia kosztem życia napastnika. Jak pisze ks. Ślipko: „dokonujący agresji napastnik stawia się poza granicami nienaruszalności
swego życia i ofierze napaści przysługuje prawo do odebrania mu życia
w obronie własnego, a ponieważ nie dane było ofierze napaści skorzystać
z tego prawa, wobec tego prawo to zezwala państwu jako gwarantowi
porządku sprawiedliwości uczynić to w ramach sankcji wymaganej przez
sprawiedliwość”240.
Nie można się zgodzić z tym rozumowaniem. Obrona konieczna nie
ma bowiem na celu odebrania życia napastnikowi, a właśnie tylko obronę
własnego życia i nie daje niedoszłej ofierze moralnego prawa do zabicia
swego napastnika, gdy bezprawny atak został zażegnany. Co więcej, niedoszła ofiara ma prawny obowiązek ratowania życia swemu napastnikowi na
zwykłych zasadach. Czyli nie istnieje po stronie ofiary prawo do odebrania
życia napastnikowi, które po jej śmierci miałoby przechodzić na państwo.
Ponadto, jak wskazują L.K. Paprzycki i R. Paprzycki w recenzji książki
ks. Ślipki, wywodzenie kary śmierci z prawa podmiotowego po stronie
ofiary zakłada domniemanie, że każda ofiara morderstwa życzyłaby sobie,
aby jej morderca trafił na szubienicę, co jest założeniem zbyt pochopnym

239

B. Wolniewicz, dz. cyt., s. 18.

240

Ks. K. Ślipko SJ, dz. cyt., s. 136; ten sam argument podaje S. Michałkiewicz, Problemy
wokół kary śmierci, „Najwyższy Czas” 1991, nr 28.
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(tu przywołują przykład postawy Jana Pawła II wobec zamachowca Ali
Agcy)241.
Trzeba także podkreślić, za P. Bartulą, że fenomen obrony koniecznej
i fenomen kary śmierci należą do różnych porządków, zarówno sytuacyjnych, jak moralno-prawnych, a nawet metafizycznych242.
Spór o karę śmierci trwa w naszym kręgu cywilizacyjnym od czasów
Beccarii i zapewne jeszcze długo trwać będzie. Jest to, podobnie jak spory
wokół innych problemów dotyczących prawa do życia (aborcja, eutanazja),
spór filozoficzny, w którym, jak pisze B. Wolniewicz, porozumienie jest niemożliwe, możliwy jest tylko kompromis. Zarówno postawa rygorystyczna
(retencjonistyczna), jak i abolicjonistyczna są rodzajami wiary243.
Konkludując, pragnę zaznaczyć, że w moim przekonaniu kara śmierci
dałaby się uzasadnić wyłącznie na bazie retrybucyjnej teorii kary, gdyż, jak
to zostało powiedziane wcześniej, sprowadzenie jej do funkcji utylitarnych
byłoby niedopuszczalnym używaniem życia ludzkiego jako środka do
celu. Retrybucyjna zaś funkcja kary może realizować się w pełni w karze
pozbawienia wolności (długoletniego lub nawet dożywotniego). Za takim
wyborem przemawiają liczne argumenty przytoczone powyżej przeciwko
stosowaniu kary głównej, które nie dają się łatwo obalić – kara śmierci jako
kara podwójna – uśmiercenia i oczekiwania na śmierć, kara śmierci jako
kara wyjątkowa i okrutna, możliwość nieodwracalnej pomyłki sądowej.
Przemawia też za nim fakt, że, jak pisze J. Kolarzowski, kara śmierci jest
zabójstwem przygotowanym i wykonanym zbiorowo i metodycznie, jest
karą „zbiorowego odczłowieczenia”244.
Powstaje jednak pytanie jaką postawę przyjąć, gdy na ławie oskarżonych zasiądą winni takiego właśnie „zbiorowego odczłowieczenia” w skali
potwornej i masowej, jak to miało miejsce w procesach norymberskich
i polskich powojennych procesach zbrodniarzy hitlerowskich. Wybitny
niemiecki filozof prawa G. Radbruch, mimo iż był gorącym orędownikiem

241 L.K. Paprzycki, R. Paprzycki, Kara śmierci - chrześcijański punkt widzenia. Refleksje na
tle lektury książki Ks. Profesora Tadeusza Ślipko SJ, „Palestra” 2001, nr 3/4, s. 17.
242 P. Bartula, dz. cyt., s. 117; Szkoda, że powoływany autor nie trzymał się tak sformułowanej tezy i poprowadził swoje rozumowanie dalej w stronę ufundowania kary śmierci w prawie
do obrony koniecznej, tamże, s. 124.
243 J.J. Kolarzowski, Postawa abolicjonistyczna, w: Filozoficzne aspekty kary głównej (Dyskusja), „Edukacja Filozoficzna" 1996, Vol. 21, s. 68.
244

Tamże, s. 69.
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zniesienia kary śmierci, chciał, aby uczyniono to dopiero po skazaniu na
śmierć zbrodniarzy hitlerowskich245. Trudno jednakże jednoznacznie
stwierdzić, czy ograniczenie kary śmierci tylko do takich przypadków nie
byłoby pewnym pogwałceniem zasady konsekwencji w myśleniu etycznym. Wprowadzałoby ono do winy za zabójstwo czynnik ilościowy, a każde
ludzkie życie traktować należy przecież jako niepoliczalne uniwersum.
Nurtujący wydaje się również problem kary śmierci w warunkach wyjątkowych, takich, jak w czasie okupacji hitlerowskiej, przy braku oficjalnie
działającej władzy państwowej, w okolicznościach totalnego zagrożenia,
gdy władze podziemne wydawały wyroki śmierci np. na funkcjonariuszy
Gestapo. Trzeba chyba jednak potraktować w tym wypadku karę śmierci
wykonywaną na tych ludziach jako zbiorową obronę konieczną, lub zabójstwo w stanie wyższej konieczności, albo po prostu akt wojenny.
Istnieje również koncepcja zmieniających się w kulturze historycznie
paradygmatów moralnych. Według niej, od czasu zakończenia II wojny
światowej i ostatniego jej aktu, jakim było osądzenie zbrodniarzy wojennych w Norymberdze i w Tokio, żyjemy już w okresie paradygmatu praw
człowieka i humanitaryzmu, w którym nie ma w prawie karnym miejsca
na karę śmierci.

3. Kara śmierci a międzynarodowo chronione
prawa człowieka
Wraz z procesami konceptualizacji i jurydyzacji praw człowieka, jakie nastąpiły w drugiej połowie XX wieku, problem kary śmierci wszedł na stałe
w obręb tej gałęzi prawa międzynarodowego. Nad zasadnością stosowania
kary śmierci oraz nad przeróżnymi aspektami kary głównej zaczęto debatować na forum międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.
Normy dotyczące kary śmierci jako wyjątku od uznanego międzynarodowo
prawa każdej osoby do życia pojawiły się w licznych dokumentach praw
człowieka. Wraz z rozwojem tendencji abolicjonistycznych w świecie zachodnim wzrastała obecność problemu kary śmierci w międzynarodowych
instrumentach praw człowieka. Zaczęto rozpatrywać ten problem nie tylko

245 Zob. ks. K. Glombik, Kara śmierci w świetle debaty społecznej w Niemczech, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1999, nr 19, s. 325.
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w kontekście prawa do życia, ale i prawa do wolności od tortur i nieludzkiego bądź poniżającego traktowania. Pod koniec XX w. tendencje abolicjonistyczne ostatecznie zwyciężyły w ideologii i praktyce praw człowieka.
Celem międzynarodowych organów praw człowieka stało się zniesienie
tej kary. Na razie udało się to w pełni tylko na kontynencie europejskim
(z wyłączeniem Białorusi).

3.1. Kara śmierci jako wyjątek od ochrony życia
w uniwersalnym systemie praw człowieka
i amerykańskim systemie praw człowieka246
Problem kary śmierci pojawił się po raz pierwszy na forum Organizacji
Narodów Zjednoczonych w kontekście dyskusji nad art. 3 Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, gwarantującym prawo do życia. Materiały travaux preparatoires do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wskazują,
iż w tamtym okresie większość państw członków Organizacji Narodów
Zjednoczonych była za sformułowaniem artykułu dotyczącego prawa do
życia, który zawierałby wyjątek od tego prawa (explicite czy też dorozumiany) w postaci wykonania przez państwo wyroku kary śmierci. Już wtedy
pojawiły się jednak głosy nawołujące do abolicji kary śmierci m.in. ze strony
państw Ameryki Południowej, np. Chile, które same już uprzednio zniosły
tę karę. Mimo dyskusji toczonej w Komisji Praw Człowieka nad tym tematem, ostatecznie przyjęto wersję art. 3 bez wzmianki o karze śmierci jako
ograniczeniu prawa do życia. Było to związane z faktem, że Powszechną
Deklarację Praw Człowieka ustanowiono jako instrument niewiążący, a więc
zawarte w niej gwarancje mogły być wyrażone w sposób ogólnikowy, stanowiący swego rodzaju wskaźniki postępowania dla państw. Kwestię kary
śmierci pominięto jako sporną, przy domyślnym założeniu, że stosowanie
jej jest wewnętrzną sprawą państw247.
W równolegle powstającym Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, który miał być wiążącym traktatem, postanowiono
uregulować to zagadnienie w sposób bardziej konkretny. Rok 1966, w któ246 Łączne omówienie norm dotyczących kary śmierci w tych dwóch systemach ochrony
praw człowieka motywowane jest znacznymi zbieżnościami treściowymi pomiędzy nimi.
247 Zob. W.A. Schabas, The abolition of the death penalty in international law, Cambridge
University Press 2002, s. 23–43.
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rym doszło do podpisania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych, nie był jednak jeszcze czasem, w którym idea abolicji byłaby
w świecie dominująca. Państwa optujące za sformułowaniem w Pakcie
zakazu kary śmierci były w mniejszości. Uznano jednak, że istnieje potrzeba
sformułowania wyjątku od prawa do życia w postaci dopuszczalności kary
śmierci, między innymi po to, by zakreślić państwom granice stosowania
kary głównej (zabiegały o to właśnie głównie państwa abolicjonistyczne)248.
Art. 6 MPPOiP, uznający przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do życia
oraz zakaz arbitralnego pozbawiania życia, wskazuje na karę śmierci jako
na jedyny przypadek ograniczenia prawa do życia. Dyskusje nad kształtem
tego artykułu trwały długo, m.in. właśnie ze względu na kwestię kary śmierci
(ostateczny kształt art. 6 powstał w 1957 r.)249. Prace nad artykułem trwające
od 1947 r. wskazują na rozwój tendencji abolicjonistycznych. Mimo że nie
zostały one uwieńczone zniesieniem przez Pakt kary śmierci, doprowadziły
do nałożenia na państwa licznych ograniczeń dotyczących jej orzekania
i wykonywania250.
W kwestii stosowania kary śmierci „w krajach, które jej nie zniosły”
(to wyrażenie świadczy również o abolicjonistycznej wymowie całego
artykułu251) ust. 2, 4 i 5 art. 6 Paktu wprowadzają konkretne obostrzenia –
kara śmierci może być orzekana tylko za najcięższe przestępstwa, z zachowaniem wszelkich gwarancji proceduralnych w trakcie procesu, nie
może być orzekana za przestępstwa popełnione przed 18. rokiem życia ani
wykonywana na kobietach ciężarnych (szczegółowe omówienie każdego
z tych ograniczeń znajdzie się poniżej)252.

248 M.in. Chile, Urugwaj, Szwecja, Kolumbia, Finlandia, Panama, Peru, Ekwador; Polska była
wtedy w grupie krajów, które uważały całkowite zniesienie kary śmierci za niemożliwe w bieżących okolicznościach (W.A. Schabas, dz. cyt., s. 65).
249

Zob. W.A. Schabas, dz. cyt., s. 46.

250

Tamże, s. 77.

251

Komitet Praw Człowieka interpretuje te słowa ust. 2 jako wyraz dążeń w kierunku abolicji kary śmierci (UN Doc. CCPR/C/SR.264, par. 22), cyt. za: W.A Schabas, dz. cyt., s. 102; Pojawiły się w literaturze przedmiotu, a także ze strony niektórych członków Komitetu sugestie,
jakoby fraza ta sugerowała, że państwa, które zniosły już karę śmierci nie mogą jej przywrócić
(ograniczenie prawa do życia w postaci możności wykonywania kary śmierci odnosi się tylko
do państw, które jej nie zniosły), zob. R. Sapienza, International legal standards on capital punishment, w: The right to life, B.G. Ramcharan (ed.), Martinus Nijhoff Publishers 1985, s. 289.
252 MPPOiP art. 6 ust. 2, 4 i 5, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych..., s. 25–26.
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Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka przyjęta na
konferencji Organizacji Państw Amerykańskich w Bogocie w 1948 r.
w art. I formułuje prawo każdego człowieka do życia253. Czyni to w sposób
prawie identyczny do art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Art.
I Amerykańskiej Deklaracji nie zawiera więc odniesienia do kary śmierci
jako wyjątku od prawa do życia. Podobnie jak w przypadku Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, charakter niewiążącego manifestu, jaki nadano
dokumentowi, sprawił, że postanowiono nie umieszczać w nim przepisów
dotyczących kary śmierci. Nie oznacza to jednak, że intencją państw-stron
było w tym okresie wyeliminowanie tej kary (szczególnie w świetle faktu,
że sygnatariuszami Amerykańskiej Deklaracji były także państwa stosujące w szerokim zakresie karę główną, m.in. Stany Zjednoczone). Mimo że
literalne odczytanie przepisu wydaje się wykluczać karę śmierci, dopuszczalność jej stosowania została potwierdzona w późniejszej rozszerzającej
interpretacji Amerykańskiej Deklaracji przez Między-Amerykańską Komisję
Praw Człowieka, odwołującej się do art. 4 Amerykańskiej Konwencji Praw
Człowieka.
Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, dokument przyjęty przez państwa OPA w 1969 r. jako wiążący traktat, dopuszcza karę śmierci z licznymi
ograniczeniami, podobnymi do ograniczeń zawartych w art. 6 MPPOiP254.
Podobnie do art. 6 MPPOiP, art. 4 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka
jest w duchu abolicjonistyczny255. Idzie jednak o krok dalej wyraźnie zabraniając państwom, które zniosły karę śmierci jej przywrócenia (art. 4 ust. 3),
a państwom, w których jeszcze obowiązuje, rozszerzania kary śmierci na
przestępstwa, za które obecnie nie jest stosowana (art. 4 ust. 2).
Obydwa traktaty praw człowieka uniwersalny i amerykański zawierają
szczegółowe wyliczenie ograniczeń, jakim podlega orzekanie i wykonywanie kary śmierci w państwach, które jej nie zniosły. Poniżej dokonuję
kolejno analizy każdego z nich.

253 Amerykańska Deklaracja Praw Człowieka, Bogota, 2 V 1948, art. 1, Internet, https://www.
oas.org/dil/access_to_information_human_right_American_Declaration_of_the_Rights_
and_Duties_of_Man.pdf. [dostęp: 31.03.2021].
254 Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, San Jose 22 XI 1969, art. 4 ust. 2, 3, 4, 5 i 6,
w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe…, s. 386.
255 Podobnie jak ust. 2 art. 6 Paktu, ust. 2 art. 4 Amerykańskiej Konwencji rozpoczyna się od
słów: „W państwach, które nie zniosły kary śmierci…”
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3.1.1. Ograniczenie stosowania kary śmierci ratione materiae
Przepis ust. 2 art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że kara śmierci może być orzekana tylko za „najpoważniejsze przestępstwa” (most serious crimes). Określenie „najpoważniejsze
przestępstwa” od początku było krytykowane jako mało ścisłe, dające państwom zbyt duże pole manewru. W swoich Uwagach Ogólnych z 1982 r.
Komitet Praw Człowieka stwierdził, że określenie to musi być poddawane
wykładni zawężającej256. Wielokrotnie podczas debatowania nad raportami państw-stron Komitet Praw Człowieka wypowiadał się na temat
obowiązujących w Państwach przepisów zawierających, długie nieraz,
listy przestępstw karanych śmiercią. Przy tej okazji Komitet opowiedział
się, między innymi, przeciwko karaniu śmiercią za przestępstwa o charakterze ekonomicznym257. Wyszczególnił także pewne przestępstwa jako
niespełniające wymogu ust. 2 art. 6 (m.in. apostazja, homoseksualizm,
seks pozamałżeński, szpiegostwo, defraudacja funduszy publicznych).
Komitet wypowiedział się także przeciwko wymierzaniu kary śmierci za
przestępstwa polityczne i zdradę258. W komentarzu do okresowego raportu
Iranu Komitet stwierdził, że karanie śmiercią za przestępstwa nieskutkujące
utratą życia przez człowieka jest sprzeczne z Paktem259.
W kontekście rezolucji Safeguards Guaranteeing Protection of Those
Facing Death Penalty, przyjętej w 1984 r. przez Radę Społeczno-Gospodarczą
ONZ, wyrażenie „najpoważniejsze przestępstwa” z art. 6 ust 2 Paktu należy
interpretować jako przestępstwa umyślne o śmiercionośnych lub bardzo
poważnych (grave) skutkach260. Współczesne case-law Komitetu Praw Człowieka także wskazuje, że jego interpretacja wyrażenia „najpoważniejsze
przestępstwa” ogranicza się do zbrodni morderstwa261. W 2013 r. Sekretarz
Generalny ONZ potwierdził zasadę, iż kara śmierci powinna być stosowana

256 Uwagi Ogólne Komitetu Praw Cżłowieka z 27 lipca 1982 r., pkt 7, w: Wspólny standard
do osiągnięcia... s. 35.
257

Comments on the Initial Report of Algeria, UN Doc. CCPR/C/79/Add.1, par. 5.

258

UN Doc. CCPR/C/SR.200, par. 19, (1980).

259

UN Doc. CCPR/C/79/Add.25, par. 8.

260

Safeguards Guaranteeing Protection of Those Facing Death Penalty, ESC Res. 1984/50.

261

Cox vs. Canada (No. 539/1993), par. 16.2; Lubuto v. Zambia (No. 390/1990), UN Doc.
CCPR/C/55/D/390/1990.
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tylko za najpoważniejsze przestępstwa – morderstwo lub umyślne spowodowanie śmierci człowieka262.
Amerykańska Konwencja Praw Człowieka zawiera w swoim tekście
ograniczenie stosowania kary śmierci tylko jako kary za najcięższe przestępstwa (art. 4 ust. 2) oraz dodatkowo zakaz stosowania kary śmierci za
przestępstwa polityczne i związane z nimi przestępstwa pospolite (art. 4
ust. 4). Między-Amerykańska Komisja Praw Człowieka potępiała w związku
z tym wielokrotnie stosowanie kary śmierci za przestępstwa polityczne na
Kubie263.

3.1.2. Zasady lex retro non agit i nullum crimen, nulla poena
sine lege
W ust. 2 art. 6 MPPOiP stanowi się, że wyrok orzekający karę śmierci może
być wydany tylko „zgodnie z ustawą, która obowiązywała w momencie popełnienia przestępstwa (…)”. Jest to powtórzenie ogólnego zakazu retroakcji
prawa karnego sformułowanego w art. 15 Paktu. Art. 15 dodatkowo zakazuje
orzekania kary surowszej niż ta, którą można było wymierzyć w chwili
popełnienia przestępstwa. Wydanie zatem wyroku śmierci na podstawie
prawa, które powstało już po popełnieniu przestępstwa, jest podług Paktu
nie tylko naruszeniem art. 15, ale i gwarantowanego art. 6 prawa do życia.
Jako klasyczny przykład zastosowania retroakcji w prawie karnym przy
wymierzaniu kary śmierci można by podać procesy norymberskie i tokijskie, w których wyroki śmierci zapadały za zbrodnie przeciwko ludzkości
i przeciwko pokojowi. Były to nowe kategorie przestępstw ustanowione
w Karcie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z 1945 r., dołączonej
do Porozumienia londyńskiego w sprawie ścigania i karania głównych
zbrodniarzy wojennych Osi Europejskiej. Karta przewidywała także karę
śmierci264 Zakaz wywołania wojny agresywnej z zasady prawa międzynarodowego rodzącej odpowiedzialność państw stał się przestępstwem
262 UN Human Rights Council, 24th Session, Question of the death penalty: Report of the
Secretary-General (Secretary-General’s report), 1 July 2013, A/ HRC/24/18.
263 Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1988–1989, OAS
Doc. OEA/Ser.L/V/II.76 Doc. 10; Annual Report of the Inter-American Commission on Human
Rights, 1999, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 6.
264 Porozumienie w przedmiocie ścigania przestępców wojennych Osi Europejskiej. Karta
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Londyn 8.08.1945, art. XXVII, Internet, http://
www.vilp.de. [dostęp: 24.02.2021].
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karnym, za które odpowiadać miały indywidualne osoby. Ze strony obrony
padały w procesie norymberskim zarzuty, że skazywanie podsądnych na
podstawie takiej kwalifikacji ich czynów, przy zastosowaniu tej nowej kategorii przestępstwa karnego jest złamaniem zasady nieretroakcji oraz zasady
nullum crimen, nulla poena sine lege. Obiekcje te Trybunał Norymberski
odrzucił powołując się na Konwencję Haską z 1907 r. oraz Pakt Brianda
Kelloga, w których wyrażona została zasada prawa międzynarodowego
zakazująca wojny agresywnej, w związku z czym osoby zaangażowane
w planowanie i wywołanie takiej wojny popełniają przestępstwo w świetle
prawa międzynarodowego265.
Przepis art. 15 MPPOiP, wprowadzający zasadę nullum crimen, nulla
poena sine lege jako jedno z gwarantowanych w Pakcie praw człowieka,
w ust. 2, jak gdyby w nawiązaniu do tych przypadków stanowi: „Nic w niniejszym artykule nie ogranicza sądzenia i karania jakiejkolwiek osoby
za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, które w chwili ich popełnienia
stanowiły przestępstwo w myśl ogólnych zasad prawa uznanych przez
społeczność międzynarodową”. Taki sam zakaz retroakcji w przypadku
stosowania kary śmierci sformułowany jest w Amerykańskiej Konwencji
Praw Człowieka w art. 4 ust. 2. Stanowi się tam, że kara śmierci może być
orzeczona przez kompetentny sąd, na podstawie prawa przewidującego
taką karę ustanowionego przed popełnieniem przestępstwa (in accordance
with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission
of the crime). Formułę tę wzmacnia umieszczenie zasad lex retro non agit
i nullum crimen, nulla poena sine lege w art. 9 AKPC w formie jednego
z praw gwarantowanych Konwencją. W odróżnieniu od MPPOiP nie ma
tu już odniesienia do osądzania i karania przestępstw na podstawie zasad
ogólnych prawa międzynarodowego.

3.1.3. Gwarancje proceduralne w przypadku skazania
na karę śmierci
Według postanowień ust. 2 art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, kara śmierci może być orzeczona jedynie zgodnie
z ustawą, która nie narusza postanowień Paktu (a także Konwencji o za265 Por. m.in. w: Lyal S. Sunga, The emerging system of international Criminal Law. Developments in codification and implementation, Martinus Nijhoff Publishers 1997, s. 45–46.
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pobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa) i jest orzeczona na podstawie
prawomocnego wyroku wydanego przez właściwy sąd. Według interpretacji
Komitetu Praw Człowieka to odesłanie wewnętrzne do postanowień Paktu
dodaje do art. 6 postanowienia art. 14, zawierające gwarancje proceduralne
słusznego procesu, między innymi gwarancję „słusznego i publicznego
rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezawisły i bezstronny sąd” (art. 14
ust. 1), domniemanie niewinności (art. 14. ust. 2), minimalne gwarancje
prawa do obrony (art. 14 ust. 3), prawo do odwołania się do sądu wyższej
instancji (art. 14 ust. 5), zasadę ne bis in idem (art. 14 ust. 7)266. Innymi słowy,
jeżeli któraś z gwarancji art. 14 podczas procesu zakończonego wyrokiem
orzekającym karę śmierci zostanie naruszona, automatycznie następuje
również naruszenie art. 6 i pogwałcenie prawa do życia267.
Jak zwraca uwagę W.A. Schabas, art. 14 staje się w kontekście kary
śmierci niederogowalny, mimo że nie jest on wymieniony w art. 4 Paktu
jako niepodlegający derogacji w stanach „wyjątkowego niebezpieczeństwa
publicznego zagrażającego istnieniu narodu”. Prawem niederogowalnym
w rozumieniu tego artykułu jest jednak prawo do życia z art. 6, a gwarancje
proceduralne z art. 14 stanowią w przypadku wymierzania kary śmierci
jego integralną część268.
Komitet Praw Człowieka wielokrotnie stwierdzał naruszenie art. 6 w kontekście art. 14 przy rozpatrywaniu skarg indywidualnych (w większości
przeciwko Jamajce) – w kontekście braku bezstronności sądu269, uniemożliwienia właściwej obrony270, m.in. poprzez brak dostępu do kontaktu
z obrońcą271, naruszenia prawa do powołania i przesłuchania świadków
266 Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 27 lipca 1982 r., pkt 7 w: Wspólny standard do
osiągnięcia..., s. 35–36.
267 Taka konkluzja Komitetu również w sprawie Reid v. Jamaica (No. 250/1987), par. 11.5
“The imposition of a sentence of death upon the conclusion of a trial in which the provisions
of the Covenant have not been respected constitutes… a violation of Article 6 of the Covenant.
As the Committee noted in its general comment 6(7), the provision that a sentence of death
may be imposed only in accordance with the law and not contrary to the provisions of the Covenant implies that ‚the procedural guarantees therein prescribed must be observed, including the right to a fair hearing by an independent tribunal, the presumption of innocence, the
minimum guarantees for the defence, and the right to review by a higher tribunal’.”
268

W.A. Schabas, dz. cyt., s. 113.

269

Collins v. Jamaica (No. 240/1987), UN Doc. A/47/40.

270

Reid v. Jamaica (No. 250/1987), UN Doc. A45/40; Alrick Thomas v. Jamaica, Little v. Jamaica, Wright v. Jamaica (No. 349/1989), UN Doc. CCPR/C/45/D/349/1989 [1992].
271 Kelly v. Jamaica (No. 537/1993), UN Doc. CCPR/C/57/D/537/1993; Komitet stwierdził ponadto, że w procesach, w których w grę wchodzi kara śmierci istnieje obowiązek zapewnienia
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(art. 14 ust. 3e)272, nieuzasadnionego przedłużania procesu (lub czasokresu
oczekiwania na rozprawę w drugiej instancji), braku obecności oskarżonego
na rozprawie (naruszenie art. 14 ust. 3d)273.
Szczególnie istotną gwarancją proceduralną w procesach, mogących
zakończyć się orzeczeniem kary śmierci, jest prawo do odwołania się do
sądu wyższej instancji. Gdy nie jest ono realizowane (np. sąd pierwszej
instancji nie wydal uzasadnienia wyroku na piśmie, co uniemożliwia odniesienie się merytoryczne do wyroku w apelacji) oskarżonemu przysługuje
prawo do wniesienia skargi indywidualnej do Komitetu Praw Człowieka bez
wypełnienia warunku wyczerpania środków krajowych274.
Nieobojętny jest też dla sprecyzowania tej materii zakaz „arbitralnego”
pozbawiania życia z ust. 1 art. 6. Użycie określenia „arbitralnie” każe domniemywać, że Pakt dopuszcza również inne ograniczenia prawa do życia,
których wprost nie formułuje. Do nich należeć będą pozbawienie życia
w wyniku użycia siły przez funkcjonariuszy państwa w obronie koniecznej,
w trakcie tłumienia zamieszek, w trakcie próby uniemożliwienia ucieczki
zatrzymanemu lub skazanemu wyrokiem sądu na pozbawienie wolności
czyli te, które w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zostały explicite
wymienione (a o których mowa będzie w odrębnym rozdziale tej pracy).
Jednak nie ma powodu zakładać, że zakaz arbitralnego pozbawienia
życia nie odnosi się również do wymierzania kary śmierci. Niespełnienie warunku fair trial (czyli wymogów art. 14 Paktu) zawartego w ust. 2
art. 6 podpada zatem pod zarzut „arbitralności” zawarty w ust. 1. Jednak,
nawet przy spełnieniu wymogów proceduralnych z art. 14 może dojść do
arbitralnie wydanego wyroku śmierci275. Według interpretacji Komitetu
Praw Człowieka w sprawie Thompson przeciwko St. Vincent, arbitralne jest
skazanie na karę śmierci za zabójstwo, bez wzięcia pod uwagę okoliczności
towarzyszących, takich jak intencje sprawcy, innymi słowy automatyczne

oskarżonemu obrońcy z urzędu na wszystkich etapach postępowania (La Vende v. Trynidad
and Tobago (No. 554/1993), UN Doc. CCPR/C/61/D/554/1993, par. 5.8).
272

Grant v. Jamaica (No. 353/1988), UN Doc. A/49/40, Vol II.

273

Mbenge v. Zaire (No. 16/1977), UN Doc. CCPFR/COP/2, s. 76–78, sprawa dotyczyła zaocznie wydanego wyroku śmierci bez odpowiedniego wezwania oskarżonego.
274

Hamilton v. Jamaica (No. 33/1988), par. 8.3.

275

Pinto v. Trynidad and Tobago (No. 232/1987), UN Doc. A/45/40, Vol. II, pp. 75–76; Reid
v. Jamaica (No. 250/1987), UN Doc. A45/40.
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i obligatoryjne przypisywanie kary głównej określonym rodzajom czynów
(tzw. mandatory death sentence)276.
Również według orzecznictwa Między-Amerykańskiej Komisji Praw
Człowieka ferowanie obligatoryjnych wyroków śmierci stanowi arbitralne
pozbawienie życia277.
W odróżnieniu od art. 6 Paktu, art. 4 Amerykańska Konwencja nie
zawiera zastrzeżenia, że stosowanie kary śmierci musi być zgodne z innymi normami tego dokumentu, co ma istotne znaczenie w kwestii braku
inkorporacji w zakres art. 4 gwarancji proceduralnych zawartych w art. 8
Konwencji. Jednak podobnie jak w Pakcie, na straży gwarancji uczciwego
procesu w sprawach zagrożonych karą śmierci stoi zakaz arbitralnego
pozbawiania życia. W opinii doradczej dotyczącej prawa do opieki konsularnej w trakcie procesu jako jednej z gwarancji proceduralnych Między-Amerykański Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że niezachowanie zasad
uczciwego procesu w przypadkach ferowania wyroków śmierci jest równe
arbitralnemu pozbawieniu życia w rozumieniu art. 4 ust. 1 Konwencji278.
276 Thompson v. St. Vincent and the Grenadines (No. 806/1998), UN Doc. CCPR/C/70/D/
806/1998, par. 8.2.
277 Edwards et al. v. Bahamas (No. 12.067, 12.068, 12.086), Report No. 48/01, 4.04.2001,
a także: Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago (21.06.2002), teksty
wyroków dostępne na stronie internetowej Między-Amerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, Internet https://www.corteidh.or.cr [dostęp: 30.03.2021].
278 Right to Information on Consular Assistance in the Context of the Guarantees of Due
Process of Law Advisory Opinion OC–16/99 of 1 October 1999, par. 134–136: „It might be useful to recall that in a previous examination of Article 4 of the American Convention (Restrictions to the Death Penalty, Advisory Opinion OC–3/83 of 8 September, 1983, Series A No. 3) the
Court observed that the application and imposition of capital punishment are governed by the
principle that ‚[n]o one shall be arbitrarily deprived of his life’. Both Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 4 of the Convention require strict observance of legal procedure and limit application of this penalty to ‚the most serious crimes’. In
both instruments, therefore, there is a marked tendency toward restricting application of the
death penalty and ultimately abolishing it. (…) This tendency, evident in other inter-American
and universal instruments, translates into the internationally recognised principle whereby
those States that still have the death penalty must, without exception, exercise the most rigorous control for observance of judicial guarantees in these cases. It is obvious that the obligation to observe the right to information becomes all the more imperative here, given the exceptionally grave and irreparable nature of the penalty that one sentenced to death could
receive. If the due process of law, with all its rights and guarantees, must be respected regardless of the circumstances, then its observance becomes all the more important when that
supreme entitlement that every human rights treaty and declaration recognises and protects
is at stake: human life. (…) Because execution of the death penalty is irreversible, the strictest
and most rigorous enforcement of judicial guarantees is required of the State so that those
guarantees are not violated and a human life not arbitrarily taken as a result”.

Rozdział IV. Kara śmierci a ochrona prawa do życia

127

Marta Lang

Niederogowalność gwarancji proceduralnych z art. 8 w odniesieniu do
procesów mogących zakończyć się orzeczeniem wyroku skazującego na
karę śmierci wynika, w przypadku AKPC z tekstu samej Konwencji z art. 27
ust. 2 in fine. W ust. 2 art. 27 wymienia się zestaw praw konwencyjnych
niepodlegających derogacji w przypadku wojny, niebezpieczeństwa publicznego, lub innego stanu nadzwyczajnego zagrażającego bezpieczeństwu
państwa, w tym prawa do życia z art. 4, stanowiąc jednocześnie niederogowalność gwarancji sądowego dochodzenia tych praw.

3.1.4. Prawo do ubiegania się o łaskę lub zamianę wyroku
Przepis ust. 4 art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych formułuje prawo skazanego na śmierć do ubiegania się o łaskę lub
zamianę wyroku. Jest to kolejny akcent wyraźnie abolicjonistyczny w tym
artykule. Prawo łaski lub zamiana kary są bowiem w wielu krajach metodami
stosowanymi w początkowej fazie abolicji de facto kary śmierci. Wydaje
się, że norma ta zobowiązuje państwa-strony Paktu, które nie zniosły kary
śmierci do uregulowania w swoim ustawodawstwie procedury ubiegania
się o łaskę lub zamianę kary przez skazanych.
W Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, gdzie również znajdujemy
taką normę w ust. 6 art. 4, dodatkowo formułuje się zakaz wykonania kary
śmierci w czasie, gdy wniosek skazanego o ułaskawienie lub zamianę
wyroku jest rozpatrywany przez właściwy organ państwowy. Reguła ta
zawarta jest również implicite w normie MPPOiP, ponieważ w zasadzie
jest konieczna do spełnienia normy gwarantującej prawo do ubiegania się
o łaskę, jednak w Amerykańskiej Konwencji uzyskuje formę wyraźną i dopowiedzianą. Ponadto w swoim orzecznictwie Między-Amerykańska Komisja
Praw Człowieka rozszerza na procedurę ubiegania się o łaskę niektóre
gwarancje proceduralne uczciwego procesu (np. prawo do informacji, kiedy
decyzja będzie podjęta, podjęcie jej przez organ w odpowiednio krótkim
czasie)279.
Sama instytucja łaski wydaje się jednak problematyczna z etycznego
punktu widzenia. Mimo że rządzą nią pewne reguły prawne, to jest to
279 Baptiste v. Grenada (No. 11.743) Report No. 38/00, 13.04.2000, par. 121, Lamey et al. v. Jamaica, (No. 11.826, 11.843, 11.846, 11.847) Report No. 49/01, 4.04.2001, par. 159, McKenzie et al.
v. Jamaica (No. 12.023, 12.044, 12.107, 12.126, 12.146), Report No. 41/00, 13.04.2000, par. 228,
Knights v. Grenada (No. 12.028), Report No. 47/01, 4.042001, par. 110.
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instytucja cechująca się pewną dozą arbitralności. Wyrosła ona z monarszego uprawnienia do okazywania miłosierdzia i może zagrażać zasadom
sprawiedliwości formalnej. Mimo to, legislatorzy międzynarodowych norm
praw człowieka uznali, jak się zdaje, że każda metoda prowadząca do ograniczenia swobody państw w wykonywaniu kary śmierci i jednocześnie
dająca skazanym jakąkolwiek szansę na uniknięcie egzekucji, jest dobrym
posunięciem na drodze do ostatecznego celu – zniesienia tej kary. Stąd, jak
się wydaje, wynika umieszczenie wyżej cytowanych norm w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Amerykańskiej
Konwencji Praw Człowieka.

3.1.5. Ograniczenia stosowania kary śmierci ratione personae
Przepis art. 6 ust. 5 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, że kara śmierci nie będzie orzekana w stosunku do
osób, które popełniły przestępstwo przed 18. rokiem życia, nie będzie zaś
wykonywana na kobietach ciężarnych.
Inne dokumenty prawa międzynarodowego rozpoznają jeszcze dodatkowe kategorie osób podlegające wyłączeniu – osoby starsze280, matki małych dzieci281, chorzy umysłowo282, upośledzeni umysłowo283. W.A. Schabas
twierdzi, że w obliczu travaux preparatoires do Paktu nie można wykluczyć,
że wyliczenie art. 6 ust. 5 nie jest wyczerpujące. Jeżeli nawet ustęp ten
nie chroni bezpośrednio pozostałych kategorii osób, wobec których inne
instrumenty prawa międzynarodowego wyłączają stosowanie kary głównej,
to czyni to ust. 1 art. 6 poprzez zakaz „arbitralnego” pozbawiania życia284
W orzecznictwie Komitetu Praw Człowieka ponadto, spotykamy się z in280 Amerykańska Konwencja Praw Człowieka art. 4 ust. 5; Safeguards Guaranteeing Protection of the rights of those facing the Death Penalty, ESC Res. 1984/50, art. 3.
281 I Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich. dot. Ochrony Ofiar Międzynarodowych Konfliktów Zbrojnych (10 VI 1977) art. 76 pkt 3; II Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich dot. Ochrony Ofiar Niemiędzynarodowych Konfliktów Zbrojnych (10 VI 1977) art. 6
pkt 4, w: Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja międzynarodowego prawa
humanitarnego, oprac. i wstęp T. Jasudowicz, Toruń 1997, s. 52, 53; Safeguards Guaranteeing
Protection of the rights of those facing the Death Penalty, ESC Res. 1984/50, art. 3.
282 Safeguards Guaranteeing Protection of the rights of those facing the Death Penalty, ESC
Res. 1984/50, art. 3.
283 Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the rights of those facing
the Death Penalty, ESC Res. 1989/64 par. d).
284

W.A. Schabas, dz. cyt., s. 133.
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terpretacją jakoby egzekucja umysłowo chorego człowieka była niezgodna
z Paktem285.
Zakaz orzekania kary śmierci wobec sprawców przestępstw popełnionych przed 18. rokiem życia i wykonywania jej wobec kobiet ciężarnych
zawarty jest również w art. 4 ust. 5 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.
Ochrona młodocianych ma inny charakter niż ochrona kobiet ciężarnych. Wyrok śmierci nie może być orzekany wobec osób, które jako
małoletnie popełniły przestępstwo, chociażby orzeczenie to miało zapaść
i zostać wykonane, gdy już będą one pełnoletnie. Chodzi tu przede wszystkim o międzynarodowo uznaną normę ograniczenia odpowiedzialności
karnej osób małoletnich. Podobnie jak w przypadku osób upośledzonych,
chodzi więc o niemożliwość przypisania im pełnej winy.
W przypadku kobiet ciężarnych mówi się o zakazie wykonywania wobec
nich kary głównej. Ratio legis tego przepisu tkwi gdzie indziej, chodzi
mianowicie o ochronę dziecka, co bywa powoływane jako argument za
uznaniem przez prawo międzynarodowe podmiotowości płodu ludzkiego
i konieczności ochrony jego życia. Nie jest jasne, czy Pakt chroni kobietę
ciężarną tylko do momentu porodu, czy w ogóle wyłącza wobec niej możliwość egzekucji. Y. Dinstein twierdzi, że już po urodzeniu dziecka wykonanie
egzekucji na kobiecie nie byłoby sprzeczne z Paktem286. Nie ma oficjalnego
orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka rozstrzygającego to zagadnienie,
jednak jego reakcje na sygnały pochodzące od państw, które z zachowaniem
pewnego okresu karencji po porodzie chciały przeprowadzić egzekucję
na kobiecie, były jednoznacznie temu przeciwne287. Jednakże z literalnej
wykładni przepisu wynika, że chodzi tylko o „kobietę ciężarną”, termin ten
obejmuje zaś czas tylko do momentu porodu.
Zwracano uwagę, że abolicjonistyczny z gruntu duch art. 6 MPPOiP
pozwala na interpretację tej normy jako nakazującej zupełne odstępstwo od
egzekucji. Egzekucje na kobietach ciężarnych są, według danych Komitetu,
rzadkością288. Tego samego nie można powiedzieć o orzekaniu i wykonywaniu kary śmierci wobec młodocianych sprawców.
285

Williams v. Jamaica (No. 609/1995), UN Doc. CCPR/C/61/D/609/1995, par. 6.2.

286

Y. Dinstein, dz. cyt., s. 117.

287

Reakcja Komitetu na raport Maroka Initial report of Morocco, UN Doc. CCPR/C/10/Add
10, UN Doc. CCPR/CSR.327, par. 29.
288
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Szczególnie ciemną kartę zapisały w tej kwestii Stany Zjednoczone, gdzie
jeszcze do niedawna kara śmierci była orzekana i wykonywana za przestępstwa popełnione poniżej 18. roku życia. W 1992 r. Stany Zjednoczone
ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,
jednak z zastrzeżeniem wobec art. 6 ust. 5, co miało na celu właśnie ominięcie zakazu egzekucji wobec nieletnich sprawców289.
W sprawie Thompson v. Oklahoma, większość składu Sądu Najwyższego
USA stwierdziła, że amerykańskie „standardy przyzwoitości” (standards
of decency) nie pozwalają na egzekucję sprawcy będącego w chwili popełnienia czynu poniżej 16. roku życia290. Zresztą było to w owym czasie
stwierdzenie pozbawione realnego znaczenia, jako, że ostatni małoletni
sprawca poniżej lat 16 został stracony w 1948 r. W kolejnym wyroku Sądu
Najwyższego w sprawie Stanford v. Kentucky z 1989 r. potwierdzono konstytucyjność stosowania kary śmierci wobec osób, które w chwili popełnienia
przestępstwa były pomiędzy 16. a 18. rokiem życia, stwierdzając, że nie ma
narodowego (międzystanowego) porozumienia co do limitacji wiekowej
sprawców poddawanych karze głównej, wystarczającego by uznać ją w tym
wypadku za karę okrutną i niezwykłą, tym samym zabronioną przez Ósmą
Poprawkę do Konstytucji USA291. Dopiero w roku 2005, w przełomowym
wyroku Roper v. Simmons, Sąd Najwyższy uznał, że kara śmierci za przestępstwa popełnione poniżej 18. roku życia jest niezgodna z Konstytucją.
Stwierdził, że w wyniku rozwoju owych standards of decency, można już
obecnie zakwalifikować karę śmierci za czyny popełnione przed 18. rokiem
życia za niezgodną z Ósmą Poprawką do Konstytucji USA292. Jednocześnie
już wtedy w zdaniu odrębnym jednego z sędziów wyrażona została opinia
o niepewności i nieadekwatności granicy lat 18, jako zbyt niskiej. Najnowsze
odkrycie neurobiologii i wyniki badań nad mózgiem ludzkim wykazują,
że obszary mózgu odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i kontrolę
impulsów nie są w pełni wykształcone jeszcze w wieku dwudziestu kilku

289 Zob. strona internetowa: https://treaties.un.org zawierająca zastrzeżenia państw do
MPPOiP [dostęp: 24.02.2021].
290 Thompson v. Oklahoma, 487 U.S. 815 (1988) tekst wyroku dostępny w bazie internetowej: http://caselaw.lp.findlaw.com [dostęp: 24.02.2021].
291 Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989) tekst wyroku dostępny w bazie internetowej:
http://caselaw.lp.findlaw.com [dostęp: 24.02.2021].
292 Roper v. Simmons, No. 03–63, 1.03.2005, tekst wyroku dostępny w bazie internetowej:
http://caselaw.lp.findlaw.com [dostęp: 24.02.2021].
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lat, a więc te same argumenty dotyczące stosowania kar ekstremalnych
takich jak kara śmierci czy dożywotnie więzienie bez możliwości przedterminowego zwolnienia powinny odnosić się do młodocianych dorosłych do
wieku lat 21293. Mimo to, do tej kategorii sprawców kara śmierci jest w USA
nadal stosowana (ostatni wniosek do Sądu Najwyższego USA o wstrzymanie egzekucji z tego tytułu został odrzucony a sprawca, który popełnił
morderstwo w wieku lat 18, Billy Wardlow, został stracony w lipcu 2020 r.
po spędzeniu 25 lat w oczekiwaniu na wykonanie wyroku)294.
Zakaz egzekucji małoletnich sprawców uznaje się obecnie za normę
zwyczajową, a zarazem normę ius cogens prawa międzynarodowego.
Problemem było jednakże właśnie ustalenie granicy owej małoletniości.
Sugestia, że zakaz stosowania kary śmierci wobec sprawców będących
poniżej 18. roku życia jest normą zwyczajową i normą ius cogens, była
przedmiotem rozważań Między-Amerykańskiej Komisji Praw Człowieka
w sprawie Roach and Pinkerton v. USA w 1987 r. Stwierdzono wtedy, że
co prawda zakaz kary śmierci wobec małoletnich jest normą zwyczajową
i normą ius cogens, ale granica lat 18 taką normą nie jest. Komisja zaznaczyła
jednocześnie, że norma ta jest w trakcie rozwoju w obliczu coraz większej
liczby państw-stron MPPiOP i Konwencji Amerykańskiej, które zawierają
normę tak określającą granicę małoletniości295.
Dopiero w 2002 r. Komisja zmieniła zdanie w tej kwestii, w sprawie
Domingues v. USA296, uznając, że rozwój prawa międzynarodowego od
293 Internet, https://deathpenaltyinfo.org/news/new-neuroscience-research-suggests-age
-limit-for-death-penalty-eligibility-may-be-too-low [dostęp: 24.02.2021].
294 Internet, https://www.texastribune.org/2020/07/08/texas-execution-billy-wardlow/;
https://deathpenaltyinfo.org/news/neuroscience-experts-brain-science-shows-texas-use
-of-future-dangerousness-to-sentence-those-under-2–21-to-death-is-unreliable-unconstitutional [dostęp: 24.02.2021].
295 James Terry Roach and Jay Pinkerton v. United States, Case 9647, Res. 3/87, 22 September 1987, Annual Report of the IACHR 1986–87, par. 56, 57, 60; USA są sygnatariuszami
Amerykańskiej Deklaracji Praw Człowieka, lecz nie są stroną Amerykańskiej Konwencji Praw
Człowieka, którą w 1977 r. podpisały, lecz nie ratyfikowały. Deklaracja jest przez Komisję interpretowana w duchu Konwencji, której art. 4 ust. 5 zawiera zakaz kary śmierci wobec sprawców
poniżej 18. roku życia. Komisja stwierdziła, że praktyka amerykańska jest, w związku z tym,
niezgodna z art. 1 Deklaracji, gwarantującym prawo do życia. Ponadto stwierdzono, że sytuacja w której istnieją różne w różnych stanach granice wiekowe orzekania kary śmierci prowadzi w skali kraju do złamania zasady równości wobec prawa zawartej w art. 2 Deklaracji. Mimo
orzeczenia Komisji młodociani sprawcy zostali straceni.
296 Michael Domingues v. United States, 22.10.2002, Report No. 62/02 Merits Case 12.285,
par. 85, Internet, http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002eng/USA.12285.htm#_ftn4 [dostęp:
24.02.2021].
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roku 1987 nakazuje uznanie zakazu kary śmierci za czyny popełnione przed
18. rokiem życia za normę zwyczajową prawa międzynarodowego i normę
ius cogens. Wskazuje na to obecność tej normy w głównych dokumentach
prawa międzynarodowego praw człowieka, a w szczególności przyjęcie
do roku 1997 przez 191 państw Konwencji Praw Dziecka z 1989 r., która
formułuje ten zakaz w art. 37 a297. Norma ta jest także obecna w Afrykańskiej
Karcie Praw Dziecka z 1990 r. 298, oraz w Arabskiej Karcie Praw Człowieka
z 2004 r.299, a także w obowiązujących większość państw świata dokumentach prawa humanitarnego (w IV Konwencji Genewskiej z 1949 r.300,
I Protokole dodatkowym do Konwencji Genewskiej z 1977 r. 301, II Protokole
dodatkowym do Konwencji Genewskiej z 1977 r.302).
Organizacje pozarządowe w swoich zaleceniach wielokrotnie wzywały
do wyłączenia wobec małoletnich sprawców możliwości orzekania kary
śmierci303, również na forum ONZ zapadło wiele rezolucji w tej sprawie,
większość zresztą jednogłośnie, co wskazuje na szeroki międzynarodowy
konsensus w tej sprawie. W obrębie owego soft-law znajdują się m.in. następujące dokumenty: rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 15 grudnia
1980 r.304, rezolucja Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ z 1984 r. Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death
Penalty305 oraz rezolucje Komisji Praw Człowieka ONZ: rezolucja dotycząca

297

Konwencja Praw Dziecka, art. 37a, w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe...

298

Afrykańska Karta Praw Dziecka (African Charter on the Rights and Welfare of the Child)
OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), Art. 5(3): „The death sentence shall not be pronounced for
crimes committed by children”, tekst angielski dostępny na oficjalnej stronie internetowej
Unii Afrykańskiej, Internet, www.au.int [dostęp: 24.02.2021].
299 League of Arab States, Arab Charter on Human Rights, May 22, 2004, reprinted in 12 Int’l
Hum. Rts. Rep. 893 (2005), entered into force March 15, 2008, art. 7.
300 IV Konwencja Genewska o Ochronie Osób Cywilnych podczas Wojny z 12 VIII 1949,
art. 68, w: Prawa Człowieka w Konfliktach Zbrojnych..., s. 51.
301 I Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich dot. Ochrony Ofiar Międzynarodowych Konfliktów Zbrojnych z 10 VI 1977, art. 77 ust. 5, w: tamże, s. 52.
302 II Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich dot. Ochrony Ofiar Niemiędzynarodowych Konfliktów Zbrojnych (10 VI 1977), art. 6 ust. 4, w: tamże, s. 53.
303 Amnesty International, The exlusion of child offenders from death penalty under general international law, 18.07.2003, tekst dostępny na stronie internetowej: http://web.amnesty.
org/library/index/engact500042003 [dostęp: 24.02.2021].
304 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 35/172 z 15.12.1980 dotycząca arbitralnych
i zbiorowych egzekucji, (Resolution35/172 of 15 December 1980 on arbitrary or summary executions).
305

Rezolucja Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ 1984/50, 25.05.1984, (pkt 3) tekst do-
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sprawowania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich z 2002 r.306,
rezolucja dotycząca praw dziecka z 2003 r.307 rezolucja 2003/53 dotycząca
pozasądowych zbiorowych i arbitralnych egzekucji308, czy też stanowisko
Wysokiego Komisarza Praw Człowieka NZ w sprawie masowej egzekucji
w Arabii Saudyjskiej w 2019 r., gdzie ścięto 37 osób, w tym nieletnich.
Amerykańska Konwencja Praw Człowieka dodaje do listy kategorii osób
chronionych przed orzeczeniem wobec nich kary śmierci osoby powyżej
70. roku życia. Jak podaje W.A. Schabas, norma ta została przyjęta bez
debaty i przytoczenia jej ratio legis. Wydaje się, że za jej przyjęciem stoją
względy humanitarne. Powstaje jednak pytanie, czy nie jest to pogwałcenie zasad sprawiedliwości materialnej i w efekcie zakazu dyskryminacji?
Trzeba zauważyć, że w art. 4 ust. 5 sformułowany jest zakaz orzekania kary
śmierci za czyny popełnione po 70. roku życia (analogicznie do czynów
popełnionych przed 18. rokiem życia) Podczas, gdy w przypadku młodocianych motywowane jest to brakiem możliwości przypisania pełnej
winy, ta sama motywacja nie wydaje się uzasadniona w odniesieniu do
kompetentnych i sprawnych intelektualnie osób starszych. Jedynym raison
d’etre tego przepisu zdaje się więc zakaz wykonywania kary głównej na
osobach powyżej 70. roku życia (skoro nie wolno jej orzekać, to nie wolno
również wykonywać) powodowany względami humanitarnymi. Trudno
powiedzieć, czy chodzi tu bardziej o zły stan zdrowia towarzyszący najczęściej zaawansowanemu wiekowi, czy też może o ogólny szacunek dla
osób w starszym wieku oraz uznanie ich za grupę wymagającą specjalnej
troski społeczeństwa, podobnie jak małoletni lub niepełnosprawni309. Być
stępny na oficjalnej stronie internetowej Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ: Internet, www.ohchr.org [dostęp: 24.02.2021].
306 Rezolucja 2002/47, dot. praw człowieka wobec sprawowania wymiaru sprawiedliwości
szczególnie wobec nieletnich (Resolution on human rights in the administration of justice, in
particular juvenile justice), par. 19 – rezolucja dotyczyła wyłączenia zarówno kary śmierci jak
i kary bezwarunkowego dożywocia wobec nieletnich sprawców; tekst dostępny na oficjalnej
stronie internetowej Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Internet, http://www.
ohchr.org [dostęp: 24.02.2021].
307 Rezolucja 2004/48, dot. praw dziecka, par. 35 a, Internet, http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2–2004-4–48.doc [dostęp: 24.02.2021].
308 Rezolucja 2003/53, dot. pozasądowych, zbiorowych i arbitralnych egzekucji, tekst dostępny na oficjalnej stronie internetowej Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Internet, www.ohchr.org [dostęp: 24.02.2021].
309 Osoby starsze są grupą wyróżnioną podmiotowo w prawie międzynarodowym praw
człowieka; powstało szereg dokumentów międzynarodowych poświęconych ochronie praw
osób starszych, m.in. United Nations Principles for Older Persons Adopted by General Assem-
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może trafniejszym rozwiązaniem byłaby norma zabraniająca wykonania
kary śmierci na osobie w złym stanie zdrowia.

3.2. Kara śmierci jako wyjątek od ochrony życia
w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przyjętej w 1950 r. (a więc na
szesnaście lat przed przyjęciem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych), w art. 2 ust. 1 gwarantującym prawo do życia czytamy:
„Nikt nie będzie umyślnie pozbawiony życia, z wyjątkiem przypadków
wykonania sądowego wyroku skazującego za przestępstwo, za które ustawa
przewiduje taką karę”310. W tym okresie w Europie, podobnie zresztą jak i na
całym świecie, kara śmierci była obecna w kodeksach karnych i nadal ją
wykonywano. Stąd w traktacie znalazło się odniesienie do tej kary w artykule
gwarantującym prawo każdej osoby do życia. Niebanalne znaczenie miała
w tym względzie świeża pamięć okrucieństw II wojny światowej i egzekucji
straconych za nie zbrodniarzy.
Jednak bardzo szybko po przyjęciu Konwencji okazało się, że kara śmierci
jest w państwach europejskich orzekana i wykonywana coraz rzadziej.
Dowodem na to jest fakt braku orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw
Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie kary
śmierci wykonanej na swoim obywatelu przez któreś z państw-stron.
W odróżnieniu od Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, kara śmierci jako
wyjątek od prawa do życia nie jest w Konwencji opatrzona jakimikolwiek
limitacjami (analogicznymi do tych omówionych powyżej). Jedynym ograniczeniem, które wynika bezpośrednio z art. 2 ust. 1 Konwencji jest wymóg,
by kara śmierci orzeczona była przez sąd i przewidziana przez ustawę.
Mimo że słowu „sąd” nie towarzyszą inne określenia, wydaje się, że
stosując zasady wykładni systemowej, termin ten należy interpretować
w świetle innych artykułów Konwencji, tj. art. 5 ust. 1 a, w którym mowa jest
o „właściwym” sądzie, oraz art. 6 ust. 1, w którym padają określenia „niezably resolution 46/91 of 16 December 1991, Internet, http://www2.ohchr.org/english/law/olderpersons.html [dostęp: 24.02.2021].
310 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 art. 2 ust. 1.
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wisły i bezstronny”, „ustanowiony na mocy prawa”. Według orzecznictwa
strasburskiego sąd spełniający te warunki musi być organem niezależnym
od władzy wykonawczej i zapewniać podstawowe gwarancje procesowe311.
Stąd wynikałoby, że (podobnie jak w przypadku Paktu) w przypadku procesów, w których może zapaść kara śmierci, naruszenie gwarancji proceduralnych z art. 6 Konwencji powoduje automatycznie naruszenie art. 2,
gwarantującego prawo do życia. Tym samym wydaje się, że art. 6 staje się
w tym wypadku niederogowalny, jako będący częścią niederogowanego
art. 2 Konwencji. Określenie „przewidziane w ustawie” wydaje się mieć
bezpośrednie systemowe odniesienie do art. 7 Konwencji, który formułuje
zakaz retroakcji prawa karnego. Ustawa karna, na podstawie której zapada
wyrok śmierci musi być zatem obowiązująca w chwili popełnienia przestępstwa.
Państwa europejskie i stworzony przez nie system ochronny są pionierami światowego ruchu na rzecz abolicji kary śmierci. Dlatego twórcy
europejskiego systemu ochrony praw człowieka zamiast skupiać się na
ograniczaniu zastosowania kary śmierci przeszli wprost do jej abolicji,
poprzedzonej abolicją de facto i de iure w poszczególnych państwach
europejskich. Proces abolicji kary śmierci w systemie międzynarodowej
ochrony praw człowieka zostanie omówiony w dalszych punktach niniejszego rozdziału.
Zarówno organy Rady Europy jak i Unii Europejskiej prowadzą szeroko
zakrojoną promocję zniesienia kary śmierci jako kary nieludzkiej i poniżającej w rozumieniu międzynarodowo chronionych norm praw człowieka,
a tym samym absolutnie niedopuszczalnej na równi z czynami stanowiącymi treść zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

3.3. Kara śmierci jako kara „nieludzka i poniżająca”
Jednym z kluczowych zagadnień w obrębie problematyki kary śmierci
w prawie międzynarodowym praw człowieka jest problem relacji tej instytucji oraz unormowań dopuszczających stosowanie kary śmierci w międzynarodowych dokumentach praw człowieka jako wyjątku ex definitione
311 De Wilde, Ooms i Versyp przeciwko Belgii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka
z 18 czerwca 1971, (Sk. Nr 2832/66; 2835/66; 2899/66), par. 78; Ringeisen przeciwko Austrii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 16 lipca 1971, (Sk. Nr 2614/65), par. 36.
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od gwarancji prawa do życia do normy zakazującej tortur i nieludzkiego
lub poniżającego traktowania. Przedmiotem zainteresowania organów
kontrolnych w poszczególnych systemach ochrony praw człowieka w tym
kontekście stał się sposób wykonywania kary śmierci, a w szczególności
okoliczności towarzyszące jej wykonaniu takie jak, okres oczekiwania na
egzekucję (death row phenomenon).
Organ kontrolny uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, Komitet Praw Człowieka ONZ w swoim General Comment dotyczącym art. 7
MPPiOP z roku 1992 stwierdził, że w wypadku wykonywania przez państwo
kary śmierci, egzekucja musi być przeprowadzona, w taki sposób by powodować jak najmniej fizycznego i psychicznego cierpienia skazanego312.
Poza nielicznymi wyjątkami we współczesnych państwach stosujących karę
śmierci nie ma już jej postaci kwalifikowanej. Taki sposób wykonywania
kary śmierci podlegałby oczywiście automatycznie pod zakaz z art. 7 Paktu.
Jednak i te stosowane w XX w. tzw. „zwykłe” metody egzekucji, takie jak
powieszenie, krzesło elektryczne czy rozstrzelanie, mogą (a nawet muszą)
budzić wątpliwości na tle zakazu tortur z art. 7.
W kilku przypadkach Komitet miał okazję sprecyzować swój pogląd
wyrażony w General Comment w odniesieniu do metod egzekucji. Komitet
uznał mianowicie egzekucję w komorze gazowej (stosowaną wtedy w USA)
za karę poniżającą i nieludzką313, jednak nie dopatrzył się tego charakteru
w egzekucji poprzez śmiertelny zastrzyk314. Przy okazji wydawania tych
orzeczeń pojawiły się w Komitecie głosy, jakoby kara śmierci była sama
w sobie nieludzka i poniżająca, a tym samym sprzeczna z art. 7 Paktu315.
W licznych skargach napływających do Komitetu od skazanych na
śmierć pojawił się także zarzut niezgodności przedłużającego się pobytu
w celi śmierci (zjawisko nazwane death row phenomenon) z zakazem
nieludzkiego i poniżającego traktowania.
Komitet nie uznał jednak tych zarzutów za zasadne, stwierdzając, że
przedłużony okres oczekiwania na egzekucję spowodowany jest toczącymi
się do ostatniej chwili procedurami sądowymi pozwalającymi w maksymalny sposób wykorzystać gwarancje z art. 6 i w efekcie doprowadzić do

312

General Comment 20(44), UN Doc. CCPR/C/21/Rev1/Add.3, par. 6.

313

Ng v. Canada (No. 469/1991), UN Doc. A/49/40, Vol. II, par. 16.3–16.5.

314

Cox v. Canada(No. 539/1993), UN Doc. CCPR/C/52/D/539/1993.

315

K. Herndl, F. Pocar, w: Ng v. Canada, par. 208, 214.
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zapobieżenia egzekucji, nie mogą być one przeto jako takie uznane za
sprzeczne z art. 7, mimo że niewątpliwie powodują pośrednio cierpienia
psychiczne skazanego316.
W kolejnych rozstrzygnięciach Komitet trzymał się przyjętej przez siebie
linii rozumowania, uznając że sam przedłużony pobyt w celi śmierci, bez
dodatkowych okoliczności, pozwalających na uznanie go za nieludzkie lub
poniżające traktowanie, takich jak, złe warunki, bicie przez strażników, czy
zły stan zdrowia (in the absence of further compelling circumstances)317,
nie jest sprzeczny z art. 7. Komitet Praw Człowieka nie zmienił zasadniczo
stanowiska, gdyż wyrażał obawę, że uznanie samego przedłużonego okresu
oczekiwania w celi śmierci na egzekucję za sprzeczne z art. 7 Paktu mogłoby spowodować, że państwa stosujące karę śmierci będą przyspieszać
egzekucje, łamiąc gwarancje proceduralne i prawo do ubiegania się przez
skazanego o ułaskawienie lub zamianę wyroku przewidziane w art. 6 ust. 4
Paktu318.
Organy systemu amerykańskiego ochrony praw człowieka również nie
wypowiedziały się jednoznacznie, czy nieodłączny element kary śmierci,
jakim jest death row phenomenon, stanowi okrutne, nieludzkie i poniżające
traktowanie zabronione przez Amerykańską Konwencję Praw Człowieka
w art. 5. W przypadku, gdy pobyt skazanego w celi śmierci był bardzo długi
(18 lat) i towarzyszyły mu inne dolegliwości (skazany nie mógł opuścić celi
na czas dłuższy niż kilka godzin w tygodniu, otrzymał co najmniej osiem
dat swojej egzekucji, kolejno odwoływanych) Amerykańska Komisja Praw
Człowieka stwierdziła naruszenie art. 26 Amerykańskiej Deklaracji Praw
Człowieka, zawierającego zakaz tortur319.
Zarówno organy uniwersalnego systemu praw człowieka, jak i systemu
amerykańskiego nie uznały więc pobytu w celi śmierci, samego w sobie, bez
towarzyszących okoliczności w postaci nieprawidłowego skazania, złych
316 Pratt and Morgan v. Jamaica, (No. 210/1986 and 225/1987), UN Doc. Supp. No. 40
(A/44/40) at 222 (1989), par. 13.6; Barrett and Sutcliffe v. Jamaica, No. 271/1988, UN Doc. CCPR/
C/44/D/271/1988 at 71 (1992), par. 8.4.
317 Errol Simms v. Jamaica (Communication No. 541/1993), inadmissibility decision 3.04.
1995, UN Doc. CCPR/C/53/D/541/1993, par. 6.5.
318

Errol Johnson v. Jamaica (No. 588/1994), UN Doc. CCPR/C/56/D/588/1994, par. 8.2.

319

Andrews v. United States (No. 11.139) Report No. 57/96, 6.12.1996; była to sprawa przeciwko Stanom Zjednoczonym, które odpowiadają tylko z tytułu zobowiązań zawartych
w Amerykańskiej Deklaracji Praw Człowieka nie Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka,
której nie ratyfikowały.
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warunków panujących w więzieniu czy okrutnego traktowania skazańca,
za sprzeczny z zakazem nieludzkiego lub poniżającego traktowania.
Wydaje się, że Komitet Paw Człowieka, działając w obszarze globalnym,
w sytuacji, gdy znaczna ilość państw stosuje nadal karę śmierci, a sam Pakt
dopuszcza ją w formie wyjątku od prawa do życia, przyjął założenie, że orzekanie o jej całkowitej sprzeczności z Paktem (a temu byłoby równoznaczne
zakwalifikowanie death row phenomenon jako niezgodnego z art. 7) byłoby
pozbawione sensu. W podobnej sytuacji była Między-Amerykańska Komisja Praw Człowieka, również działająca w strefie kary śmierci (państwa
karaibskie, USA).
Inaczej kształtowała się sytuacja w europejskim systemie ochrony praw
człowieka, zważywszy na wspomniany uprzednio proces stopniowej przemiany Europy w „strefę wolną od kary śmierci”.
Po raz pierwszy Europejska Komisja Praw Człowieka rozważała kwestię
kary śmierci w kontekście zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania
zabronionego przez art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie
Kirkwood przeciwko Wielkiej Brytanii. W sprawie tej Komisja co prawda nie
wykluczyła, że mogą zachodzić okoliczności związane z ochroną innego
prawa Konwencji, które podnoszą kwestię naruszenia art. 3, jednak nie
uznała w tym przypadku, że pobyt w celi śmierci sam w sobie stanowi
naruszenie art. 3320.
Za precedensowe w tej materii uważane jest orzeczenie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Soering przeciwko Wielkiej Brytanii
z 1989 r. Początkowo Europejska Komisja Praw Człowieka trzymając się
przyjętej uprzednio linii rozumowania nie stwierdziła w przypadku Jena
Soeringa, obywatela RFN, oskarżonego o podwójne morderstwo mającego
podlegać ekstradycji z Wielkiej Brytanii do USA, naruszenia art. 3 Konwencji.
Sprawa dotarła jednak przed Trybunał, który nie stwierdził, jakoby kara
śmierci per se wyczerpywała znamiona nieludzkiego i poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji. Trybunał uznał, że pomimo ogólnoeuropejskiej
abolicji, która nastąpiła od czasu przyjęcia Konwencji i pomimo przyjęcia
Protokołu nr 6 do Konwencji z 1983 r., znoszącego kary śmierci, stwierdzenie takie przeczyłoby intencjom twórców Konwencji, którzy dopuścili karę
śmierci w art. 2 ust. 1.
320 Kirkwood przeciwko Wielkiej Brytanii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka
z 12.03.1984, Sk. Nr 10308/83; była to sprawa o ekstradycję sprawcy z Wielkiej Brytanii do USA,
gdzie groziła mu kara śmierci.
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Trybunał uznał jednocześnie, że perspektywa spędzenia 6–8 lat w celi
śmierci przed egzekucją (taki był w owym czasie średni czas spędzany
przez skazańca w celi śmierci w stanie Wirginia, dokąd miał zostać wydany
Soering), nawet jeżeli oczekiwanie to powodowane jest przez procedury
apelacyjne uruchamiane przez samego skazańca, w połączeniu z okolicznością młodego wieku oskarżonego i złym stanem psychicznym w czasie
popełnienia czynu, może stanowić zagrożenie naruszenia art. 3 Konwencji,
a tym samym wyklucza ekstradycję321.
Trybunał stwierdził więc, że death row phenomenon może stanowić
naruszenie art. 3, ale nie musi tak być w każdym przypadku. Przełomowość
owego orzeczenia umniejsza nieco fakt, że po obietnicy nieskazywania
Soeringa na karę śmierci danej przez USA Wielkiej Brytanii został on wydany
i skazany na karę 99 lat więzienia322.
Podobne rozstrzygnięcie zapadło w sprawie Öcalan przeciwko Turcji,
dotyczącej skazania na śmierć w 1999 r. byłego przewodniczącego Partii
Pracujących Kurdystanu, a zarazem przywódcy kurdyjskiego ruchu oporu
przeciw Turcji. 12 maja 2005 r. Wielka Izba Trybunału, rozpatrując odwołanie
od poprzedniego wyroku Izby, stwierdziła m.in., że orzeczenie kary śmierci
po nieuczciwym procesie (a taki, jak wykazano, miał miejsce) i narażenie
skazanego na strach i oczekiwanie na wykonanie wyroku w tych warunkach stanowiły nieludzkie traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji323.
321 Soering przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. Nr 14038/88, wyrok ETPC z 7 lipca 1989 r.; Trybunał oparł się na wcześniejszym orzecznictwie Komisji, według którego ekstradycja osoby,
do kraju gdzie grozi jej nieludzkie bądź poniżające traktowanie lub tortury, stanowi naruszenie art. 3 (Kerkoub przeciwko Belgii, Sk. Nr 5012/71, Althun przeciwko RFN, Sk. Nr 10308/82).
322 Szczególnie zważywszy na fakt, że w czasie popełnienia czynu Jens Soering miał tylko
18 lat, a pewne okoliczności sprawy wskazywały na niepełną winę po jego stronie. W 2019 r.
Jens Soering został zwolniony warunkowo i pozwolono mu wrócić do Niemiec, Internet,
https://quillette.com/2020/03/08/fabricated-innocence-the-self-exoneration-and-re-incrimination-of-jens-soering/ [dostęp: 26.08.2020].
323 Öcalan przeciwko Turcji (App. No. 46221/99), 12.05.2005; par. 169, 175: „In the Court’s
view, to impose a death sentence on a person after an unfair trial is to subject that person
wrongfully to the fear that he will be executed. The fear and uncertainty as to the future generated by a sentence of death, in circumstances where there exists a real possibility that the sentence will be enforced, must give rise to a significant degree of anguish. Such anguish cannot
be dissociated from the unfairness of the proceedings underlying the sentence which, given
that human life is at stake, becomes unlawful under the Convention. (…) Consequently, the
Court concludes that the imposition of the death sentence on the applicant following an unfair
trial by a court whose independence and impartiality were open to doubt amounted to inhuman treatment in violation of Article 3 of the Convention.”, Internet, https://hudoc.echr.coe.
int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
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Mimo że Trybunał poszedł w swoich orzeczeniach dalej niż inne organy
ochrony praw człowieka w stronę potraktowania death row phenomenon
jako naruszenia zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania, to
nie uznał on w tym przypadku tego zjawiska za samodzielną podstawę
stwierdzenia naruszenia art. 3 Konwencji. Wątpliwości może budzić rozumowanie Trybunału uzależniające sprzeczność death row phenomenon
z art. 3 Konwencji od zaistnienia dodatkowych okoliczności sprawy takich,
jak młody wiek, czy stan psychiczny sprawcy w trakcie popełnienia czynu,
warunki oczekiwania na egzekucję, a także spełnienie warunków fair trial
w trakcie procesu. Wydaje się, że „nieludzkie i poniżające traktowanie” jest
zdeterminowanym pewnymi obiektywnymi i subiektywnymi czynnikami
stanem faktycznym, który albo zachodzi w danym wypadku, albo nie. Mimo
że samo pojęcie „nieludzkiego lub poniżającego traktowania” może ewoluować wraz z rozwojem standardów moralnych324, to nie sądzę, by w danym
wypadku okoliczności, które stanowią czynniki determinujące winę (wiek
i stan psychiczny) lub które mogą być oceniane z punktu widzenia innych
norm praw człowieka (prawa do słusznego procesu – niespełnienie warunku fair trial prowadzi do naruszenia normy z art. 2, w związku z art. 6
Konwencji, o czym była mowa wyżej), mogły być decydujące przy ocenie,
czy oczekiwanie w celi śmierci na wykonanie wyroku spełnia przesłanki
nieludzkiego lub poniżającego potraktowania. Kontrowersyjna także jest
koncepcja, przyjmowana zarówno przez ETPC w tej sprawie, jak i inne powoływane wyżej organy ochrony praw człowieka, że warunki oczekiwania
na egzekucję mogą mieć decydujące znaczenie dla oceny tego, czy death
row rodzi mniejsze lub większe napięcie, stres i cierpienie i w związku
z tym stanowi bądź nie nieludzkie traktowanie. Niezależnie od warunków
bytowych bowiem lęk przed śmiercią jest tak samo dolegliwy, a oczekiwanie
na wykonanie wyroku tak samo straszliwe325.
W tych orzeczeniach Europejski Trybunał Praw Człowieka podobnie, jak
wcześniej inne organy ochrony praw człowieka, nie uznał zjawiska death
[dostęp: 26.08.2020], zob. także w: Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005,
oprac. A. Nowicki, Zakamycze 2006, s. 16–27.
324 Jak orzekł Trybunał w sprawie Tyrer przeciwko Wielkiej Brytanii z 25.04.1978 (App.
No. 5856/72), przepisy Konwencji mogą ulegać dynamicznej interpretacji („Convention as a living instrument”).
325 Tego zdania jest także B. Gronowska, w: B. Gronowska, D. Gajdus, Oczekiwanie na egzekucję kary śmierci (tzw. death row) a międzynarodowe standardy praw człowieka, „Palestra”
1994, nr 7/8.
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row za samodzielną podstawę zarzutu naruszenia art. 3 Konwencji. Nie
stwierdził również sprzeczności kary śmierci per se z zakazem nieludzkiego
lub poniżającego traktowania. W owym czasie kara śmierci była już de
facto i de iure zniesiona przez państwa Rady Europy, a przyjęcie dwóch
Protokołów (nr 6 i 13) do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, znoszących karę śmierci czyniło normę ze zdania drugiego art. 2 ust. 1 Konwencji
w praktyce martwą literą.
Trzeba jednak pamiętać, że Protokół nr 13 nie został ratyfikowany przez
wszystkie państwa-strony Konwencji. W tych krajach, które go nie ratyfikowały (Armenia, Azerbejdżan, Rosja326) istnieje jeszcze teoretyczna
możliwość stosowania kary śmierci w czasie wojny (nawet tam gdzie taki
przepis został z porządku prawnego wykluczony, istnieje zawsze możliwość jego przywrócenia bez naruszenia zobowiązań międzynarodowych).
Stwierdzenie przez Trybunał bezwarunkowej sprzeczności kary śmierci
z art. 3, pociągałoby natomiast za sobą niederogowalny, również w trakcie
konfliktu zbrojnego zakaz stosowania tej kary. Stanowiłoby to więc rozszerzającą interpretację traktatu, poza ramy zobowiązań, na których przyjęcie
wyraziły zgodę państwa.
Mimo iż od strony formalnej tak to wygląda w kolejnej sprawie dotyczącej kary śmierci z 2010 r., w orzeczeniu Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko
Z.K. Trybunał stwierdził, że kolejne ratyfikacje Protokołu oraz istnienie
stałej praktyki państw-stron w zakresie znoszenia kary śmierci wskazują,
że art. 2 EKPC został uzupełniony w ten sposób, że zakazuje stosowania
kary śmierci we wszystkich okolicznościach. Kara śmierci, która pociąga
za sobą zamierzoną destrukcję osoby ludzkiej przez państwo, destrukcję
połączoną z cierpieniem fizycznym i psychicznym, które stanowi rezultat
oczekiwania na wykonanie kary – powinna być obecnie traktowana w każdym przypadku jako „nieludzka i poniżająca”, a zatem jako niezgodna z art.
3 Konwencji327.
W przedmiocie death row phenomenon zapadło również kilka orzeczeń
sądów najwyższych i konstytucyjnych, które uznały to zjawisko za niezgodne z zakazem nieludzkiego i poniżającego traktowania. Sąd Najwyższy
326 Rosja, jako jedyne państwo europejskie, nie ratyfikowała także Protokołu nr 6, kara
śmierci nadal jest przewidziana w rosyjskim prawie karnym, choć na jej wykonywanie ustanowiono moratorium.
327 Wyrok ETPC w sprawie Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
z 2 marca 2010 r., Sk. nr 61498/08, § 120.
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Zimbabwe w 1993 r. 328 i brytyjski Komitet Prawny Tajnej Rady (pełniący
funkcję instytucji odwoławczej dla wielu krajów Commonwealth)329 uznały,
że łączne procedury odwoławcze w przypadku skazanego na karę śmierci
nie mogą przekraczać pewnych norm czasowych, w przeciwnym wypadku
postępowanie państwa łamie konstytucyjny zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania (w którym to przypadku państwo zobowiązane jest do
zamiany wyroku śmierci na karę pozbawienia wolności). Sąd Najwyższy
Indii uznał, że mimo iż oczekiwanie na wykonanie wyroku śmierci jest
nieuchronną konsekwencją stosowania tej kary, jednak czas oczekiwania
nie może przekraczać okresu koniecznego do wyczerpania środków odwoławczych i fakt, że to dążenie skazanego do zachowania życia przedłuża
te procedury jest nierelewantny, ponieważ „w istocie to ludzkie pragnienie
do zachowania życia czyni taki przedłużający się okres oczekiwania na
wykonanie wyroku nieludzkim i poniżającym”330.
Szczególnie doniosłe znaczenie ma orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Południowej Afryki z 1995 r., w którym nie tylko zjawisko
death row, ale karę śmierci per se uznaje się za sprzeczną z konstytucyjnym
zakazem okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania331. Rozstrzygnięcie, uznające death row phenomenon za istotny czynnik przemawiający przeciwko ekstradycji obywatela amerykańskiego do USA, gdzie
groziła mu kara śmierci, zapadło także w kanadyjskim Sądzie Najwyższym
w 2001 r.332
W odniesieniu do death row phenomenon wypowiadały się także najwyższe sądy stanowe USA, w większości nie uznając jakoby egzekucja po

328 Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe v. Attorney General and
Others, Supreme Court of Zimbabwe, Judgement of 24 June 1994, No. S.C.73/93.
329 Pratt and Morgan v. Attorney-General of Jamaica et al., Privy Council Appeal No. 10 of
1993, 2.11.1993; Guerra v. Baptiste, Privy Council Judgment of 6.11.1995, cyt. za: M.G. Schmidt,
The death row phenomenon: A comparative analysis, w: The jurisprudence of Human Rights
Law: A comparative interpretative approach, T.S. Orlin, A. Rosas, M. Scheinin (eds.), Turku–Åbo
2000, s. 57–58 i 60–63.
330 The Supreme Court of India, Vatheeswaaran v. State of Tamil Nadu (1983), wyrok ten został obalony w kolejnym orzeczeniu Sher Sinh and Others v. State of Panjab, w którym stwierdzono, że przedłużanie przez skazanego procedur odwoławczych, a tym samym egzekucji nie
może prowadzić do zamiany wyroku, cyt. za: M.G. Shmidt, dz. cyt., s. 56–57.
331 The State v. Makwanyane and Mchunu, Case No. CCT/3/94, judgement of 6 June 1995,
omówienie tego wyroku w: W.A. Schabas, South Africa’s New Constitutional Court abolishes
the death penalty, „Human Rights Journal” 1995, Vol. 6, No. 4–6.
332

Sąd Najwyższy Kanady, United States v. Burns, 2001 SCC 7, [2001] 1 S.C.R. 283, 15.02.2001.
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12-, 13- lub nawet 16-letnim pobycie w celi śmierci była sprzeczna z zakazem okrutnego karania zawartego w Ósmej Poprawce do Konstytucji
USA. Stało się tak jedynie w wypadku Sądu Najwyższego stanu Kalifornia
w 1970 r. 333 oraz Sądu Najwyższego stanu Massachusetts w roku 1980334.
Raz, w roku 1972 r., w sprawie Furman v. Georgia Sąd Najwyższy USA
stwierdził, że ustawodawstwo stanowe zawierające karę śmierci jest niezgodne z zakazem stosowania kar okrutnych i niezwykłych zawartym
w Ósmej Poprawce do Konstytucji USA. Jednak chodziło tu o regulacje
pozwalające na arbitralność w orzekaniu kary śmierci, a nie o karę główną
jako taką. Po zmianie ustawodawstw stanowych Sąd Najwyższy w 1976 r.
zaakceptował większość nowych regulacji dotyczących kary śmierci
w stanach, które ją zachowały, co ponownie otworzyło drogę do jej wykonywania.
W obawie przed rozwojem międzynarodowego orzecznictwa w kierunku
uznania niezgodności kary śmierci, m.in. ze względu na zjawisko death row,
z zakazem nieludzkiego i poniżającego traktowania, Stany Zjednoczone
ratyfikując w 1992 r. MPPOiP uczyniły zastrzeżenie wobec art. 7 Paktu.
Uznały, że są nim związane tylko w interpretacji zgodnej z wykładnią zakazu „nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania”, zawartą we
własnym systemie konstytucyjnym335.
Sprzeczność kary śmierci z zakazem tortur i nieludzkiego bądź poniżającego traktowania stała się jednym z naczelnych argumentów na rzecz jej
zniesienia i w procesie abolicji kary śmierci w prawie międzynarodowym
praw człowieka. Na zebraniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2012 r. Specjalny Sprawozdawca ONZ do spraw tortur oraz innego nieludzkiego lub
poniżającego traktowania lub karania konkludował, że istnieje rozwijający
się standard, zgodnie z którym państwa i ich wymiary sprawiedliwości
uznają karę śmierci za niezgodą z zakazem tortur i innego nieludzkiego
lub poniżającego traktowania lub karania, a norma zwyczajowa prawa
międzynarodowego zakazująca bezwarunkowo kary śmierci we wszelkich
okolicznościach jest w procesie kształtowania się336.
333

District Attorney for the Suffolk District v. Watson, Mass 411 N.E 2d 1274 (1980).

334

People v. Anderson, Supreme Court of California 493nP. 2d 880 (1972).

335

Internet, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_
no=IV-4–4&src=IND#EndDec, [dostęp: 26.08.2020], (pkt 3).
336 UN General Assembly, 67th Session, Interim report of the Special Rapporteur on torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (SR torture interim report),
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4. Rozwój zakazu kary śmierci w prawie
międzynarodowym
4.1. Europejski system ochrony praw człowieka
Pierwszym systemem ochrony praw człowieka, w którym pojawił się dokument międzynarodowy znoszący karę śmierci był system europejski.
W grudniu 1982 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął tekst Protokołu nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zawierającego zakaz
orzekania kary śmierci podczas pokoju. Protokół został podpisany przez
Austrię, Belgię, Danię, Francję, RFN, Luksemburg, Holandię, Portugalię,
Hiszpanię, Szwecję i Szwajcarię 3 kwietnia 1983 r. w Strasburgu. Kolejne
państwa należące do Rady Europy sukcesywnie do niego przystępowały.
Protokół wszedł w życie w 1985 r. W chwili obecnej stronami Protokołu nr 6
są wszystkie państwa członkowskie Rady Europy oprócz Rosji (która jest
sygnatariuszem).
Art. 1 Protokołu przewiduje zniesienia kary śmierci i formułuje zakaz
skazywania kogokolwiek na karę śmierci i wykonywania jej. Zakaz ten
obejmuje więc również wyroki śmierci wydane przed wejściem w życie
Protokołu337. Według Sprawozdania Wyjaśniającego do Protokołu nr 6, zdanie drugie art. 1 ma za zadanie podkreślić, że norma ta jest indywidualnym
negatywnym prawem jednostki i podlega mechanizmowi skargowemu na
równi z normami Konwencji338.
Przepis art. 2 Protokołu formułuje wyjątek od zakazu zawartego w art. 1,
stanowiąc że państwa-strony mogą ustanowić w swoim prawie wewnętrznym karę śmierci za czyny popełnione w czasie wojny lub bezpośredniego
zagrożenia wojną. Kara ta może być stosowana tylko w przypadkach
przewidzianych w ustawie i zgodnie z jej postanowieniami. Państwo jest
9 August 2012, A/67/279 (accessed 24 February 2014, Internet, http://www.refworld.org/docid/
509a69752.html, [dostęp: 26.08.2020].
337 Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący Zniesienia Kary Śmierci, Strasbourg, 28 IV 1983, art. 1, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych..., s. 116.
338 Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms concerning the abolition of the death penalty, Strasbourg, 28 IV 1983, Explanatory
Report, Internet, www.conventions.coe.int, [dostęp: 26.08.2020].
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zobowiązane powiadomić Sekretarza Generalnego Rady Europy o postanowieniach zawartych w takiej ustawie339. Zgodnie z art. 3 Protokołu, żadne
z jego postanowień nie może podlegać derogacji przewidzianej w art. 15
Konwencji. Zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci staje się więc
jednym z niederogowalnych zobowiązań państw.
W literaturze przedmiotu interpretuje się nieraz wyjątek z art. 2 Protokołu, dopuszczający karę śmierci za czyny popełnione w czasie wojny,
jako odnoszący się tylko do konfliktu międzynarodowego, nieobejmujący przypadku wojny domowej340. Według innej interpretacji, zarówno
w klauzuli derogacyjnej Konwencji (art. 15) jak i art. 2 Protokołu chodzi
o wojnę w sensie materialnym (rzeczywistym), a nie tylko stan formalnego
wypowiedzenia wojny341. Tę interpretację potwierdza definicja wojny, jaką
znajdujemy w Encyklopedii prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, według której wojna oznacza stan faktyczny, polegający
na regulowaniu sporów lub realizowaniu celów politycznych w drodze
zastosowania przemocy w postaci siły zbrojnej342. Dla istnienia wojny nie
jest więc konieczne zaistnienie aktu prawnego, jakim jest wypowiedzenie
wojny. Stan wojny, czyli sytuacja prawna, w której uznaje się istnienie wojny
jest składową pojęcia wojny jednakże wojna w sensie faktycznym może
toczyć bez formalnego istnienia stanu wojny343.
Według innej koncepcji Protokół nr 6 należy interpretować w świetle całości Konwencji i sformułowań jej art. 15, który odnosi się do „wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu”. Wojna,
o jakiej mowa w Protokole, musi więc jednocześnie spełniać przesłankę
zagrożenia dla bytu narodu. Nie każda wojna, w której państwo-strona
uczestniczy spełnia taki warunek. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że
wchodzić w grę będzie jedynie wojna obronna prowadzona na własnym

339 Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący Zniesienia Kary Śmierci, Strasbourg, 28 IV 1983, art. 2, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych..., s. 116.
340 J. Velu, R. Ergec, La Convention Europeenne des droits de l’homme, Bruylant Bruxelles,
1990, s. 185.
341 Zob. K.J. Parsch, Experiences Regarding the War and Emergency Clause (art. 15) of the
European Convention on Human Rights, „Israel Yearbook on Human Rights” 1971, Vol. 1,
No. 327.
342 Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa
1976, s. 431.
343
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terytorium (nie kwalifikowałyby się natomiast konflikty w rodzaju Wojny
o Falklandy, czy Wojny w Zatoce)344.
Rada Europy spełniła doniosłą funkcję w procesie abolicji kary śmierci
także poprzez tworzone przez siebie soft-law. W 1994 r. Zgromadzenie Parlamentarne RE przyjęło Rezolucję 1044345, wzywając państwa członkowskie
RE do ratyfikacji Protokołu nr 6, a zarazem czyniąc jego ratyfikację warunkiem wstępnym państw chcących przystąpić do RE. W tym samym roku
Zgromadzenie przyjęło Rekomendację 1246346, w której wyraziło opinię,
że stosowanie kary śmierci może być porównane z torturami oraz uznane
za nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, wezwało także Komitet Ministrów do przyjęcia
dodatkowego Protokołu znoszącego karę śmierci zarówno w trakcie pokoju,
jak i w trakcie wojny. W maju 1999 r. Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło
również rezolucję o charakterze manifestu ideowego pod tytułem „Europa.
Kontynent wolny od kary śmierci”347.
3 maja 2002 r. w Wilnie Rada Europy przyjęła Protokół nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka znoszący karę śmierci bezwarunkowo
(czyli także w czasie wojny)348. Zgodnie z art. 2 Protokołu zakaz orzekania
i wykonywania kary śmierci ma charakter niederogowalny. Do tej pory
Protokół nr 13 ratyfikowały 44 państwa należące do Rady Europy.
Według cytowanego wyżej orzecznictwa ETPC w sprawach Öcalan
przeciwko Turcji i w orzeczeniu Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, kolejne ratyfikacje Protokołu oraz istnienie stałej praktyki
państw-stron w zakresie znoszenia kary śmierci wskazują, że art. 2 EKPC
został uzupełniony w ten sposób, że zakazuje stosowania kary śmierci we
wszystkich okolicznościach349.
Omawiając rozwój tendencji abolicyjnych w europejskim systemie praw
człowieka nie sposób także pominąć Karty Praw Podstawowych, doku344

W.A. Schabas, dz. cyt., s. 290.

345

Resolution 1044 (1994,) on the abolition of capital punishment, 4.10.1994, tekst dostępny
na stronie internetowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Internet, http://assembly.coe.int, [dostęp: 26.08.2020].
346

Recommendation 1246 (1994), on the abolition of capital punishment, 4.10.1994, tamże.

347

Resolution 1187 (1999), Europe. A death penalty free continent, 26.05.1999, tamże.

348

Protokół nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
Wilno, 3 V 2002, Internet, http://conventions.coe.int/ [dostęp: 26.08.2020].
349 Wyrok ETPC w sprawie Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko Z.K. z 2 marca 2010 r.,
Sk. nr 61498/08, § 120.
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mentu praw człowieka przyjętego na szczycie Unii Europejskiej w 2000 r.
Karta Praw Podstawowych początkowo przyjęta została jako niewiążąca
deklaracja, ale wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego w 2009 r.
nabrała charakteru wiążącego traktatu, będącego częścią prawa pierwotnego UE. Art. 2 Karty zaraz po deklaracji prawa do życia każdej osoby, w ust.
2 stanowi, iż „Nikt nie może zostać skazany na karę śmierci lub stracony”.
Ponadto, art. 19 ust. 2 Karty przewiduje zakaz ekstradycji do państwa, gdzie
wydalanemu grozi skazanie na karę śmierci350.

4.2. Uniwersalny i amerykański system ochrony
praw człowieka
W organach uniwersalnego systemu praw człowieka propozycje sformułowania tego rodzaju dokumentów padały jeszcze przed przyjęciem Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych, jednak do lat 80. XX w. inicjatywy te
pozostały na poziomie debat, incydentalnie przybierając formę rezolucji,
zalecających ograniczenie liczby przestępstw zagrożonych karą śmierci
i wspierających światowy trend ku abolicji351.
W roku 1984 Rada Społeczno-Ekonomiczna, a następnie Zgromadzenie
Ogólne ONZ, przyjęły przygotowaną przez Komitet Zapobiegania i Kontroli
Przestępczości (powołany przez ZO) rezolucję Safeguards guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty352. Był to dokument
o charakterze niewiążącym, formułujący zalecenia, co do uregulowań prawnych w państwach stosujących karę śmierci, interpretujący i rozszerzający
standardy ochronne i ograniczenia z art. 6 MPPOiP. W rezolucji dokonano
m.in. wykładni określenia „najcięższe przestępstwa” z art. 6, ograniczając
zakres przedmiotowy orzekania kary głównej do przestępstw „o skutkach
śmiercionośnych” lub innych „wyjątkowo poważnych” (extremely grave)353.
Do kategorii osób chronionych przed orzekaniem i wykonywaniem wobec
350 Karta Praw Podstawowych UE, Charter Of Fundamental Rights Of The European Union
2012/C 326/02, Official Journal of the European Union C 326/391.
351 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2393 (XXIII), UN Doc. A/PV/1727; zob.
W.A. Schabas, dz. cyt., s. 156–168.
352 Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, Adopted by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984, Internet, https://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeathPenalty.aspx, [dostęp: 26.08.2020].
353
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nich kary śmierci dodano matki z małymi dziećmi oraz osoby psychicznie
chore (które zapadły na chorobę umysłową już po orzeczeniu wyroku)354.
W 1989 r. przyjęto kolejną rezolucję zatytułowaną Implementation of the
Safeguards Guaranteeing Protection of Those Facing the Death Penalty,
w której rekomendowano rozszerzenie zakazu orzekania i wykonywania
kary śmierci wobec osób upośledzonych umysłowo i o bardzo ograniczonej
sprawności umysłowej355.
W tymże roku doszło także do przyjęcia dokumentu abolicyjnego
o charakterze wiążącym – II Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Jego unormowania są
podobne do Protokołu nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
jednak sformułowane nieco inaczej. Art. 1 zobowiązuje państwa-strony do
niewykonywania kary śmierci wobec żadnej osoby znajdującej się w jego
jurysdykcji. W Protokole 6 mowa jest zarówno o skazywaniu na karę śmierci
jak i jej wykonywaniu. W odróżnieniu od dokumentu europejskiego, dokument uniwersalny, formalnie rzecz biorąc, nie zobowiązuje państw do
wykreślenia kary śmierci z kodeksów karnych, w ust. 2 art. 1 zobowiązuje
natomiast państwa do podjęcia „wszelkich niezbędnych środków” w tym
kierunku356.
Podobnie jak europejski Protokół nr 6, II Protokół fakultatywny do MPPOiP dopuszcza stosowanie przez państwa kary śmierci w czasie wojny,
jednak czyni to w sposób odmienny od dokumentu europejskiego. Przede
wszystkim, jeżeli państwo-strona chce zachować takie unormowania,
to musi uczynić zastrzeżenie do Protokołu w momencie ratyfikacji lub
przystąpienia. Protokół nie zezwala więc wprost na stosowanie śmierci
za przestępstwa popełnione w czasie wojny, ale umożliwia państwom
uczynienie takiego zastrzeżenia357. Po wtóre, II Protokół fakultatywny w odwyrażenie to zostało dodane by objąć swym zakresem znaczeniowym również przestępstwo
zdrady w czasie wojny.
354

Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty,

pkt 3.
355 ESC Res. 1989/64, pkt 1d) Internet, https://www.unodc.org/documents/commissions/
CCPCJ/Crime_Resolutions/1980-1–1989/1989/ECOSOC/Resolution_1989-6–64.pdf, [dostęp:
26.08.2020].
356 II Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, Nowy Jork 15.12.1989, art. 1, w: Prawa człowieka.
Wybór dokumentów międzynarodowych..., s. 56.
357 II Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, art. 2.
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różnieniu od Protokołu nr 6 określa zakres dopuszczalnego stosowania kary
śmierci w czasie wojny ratione materiae – „za najpoważniejsze przestępstwo
o charakterze wojskowym”. Również zakres czasowy sformułowany jest
inaczej – obejmuje on tylko czas wojny (in time of war) w odróżnieniu
od dokumentu europejskiego, który dodaje jeszcze okres bezpośredniego
zagrożenia wojną (imminent threat of war). Niektórzy interpretatorzy sugerują, że ściśle według prawnomiędzynarodowego rozumienia tego stanu
(wypowiedzenie wojny przez jedną choćby stronę konfliktu)358.
Stan wojny, w którym znajduje się państwo, a który uprawnia państwo
do stosowania kary śmierci za przestępstwa określone w Protokole, musi
być ponadto podany przez państwo do wiadomości Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (art. 2 ust. 3 Protokołu).
Jest to rozwiązanie analogiczne do tego przyjętego w art. 4 ust. 3 Paktu,
zobowiązującego do poinformowania państw-stron za pośrednictwem
Sekretarza Generalnego ONZ o derogacji niektórych postanowień Paktu
i o jej powodach.
Kolejna znacząca różnica pomiędzy Protokołem nr 6 do EKPC a II Protokołem fakultatywnym do Paktu tkwi w tym, że podczas gdy dokument
europejski przewiduje możliwość wymierzenia kary śmierci za przestępstwa
popełnione w czasie wojny, dokument uniwersalny ogranicza czas zastosowania (a więc zarówno orzekania jak i wykonania) kary śmierci tylko do
samego trwania wojny (during wartime).
Przepis art. 6 II Protokołu fakultatywnego określa postanowienia Protokołu jako dodatkowe postanowienia Paktu, co sprawia, że mogą być
one interpretowane systemowo w kontekście całości Paktu, szczególnie
w kontekście gwarancji uczciwego procesu zawartych w art. 14. Wynika
stąd, że owe gwarancje muszą być spełnione przy wymierzaniu kary śmierci
w czasie wojny. Państwo nie może skorzystać w tym przypadku z prawa
derogacji art. 14 na mocy art. 4 Paktu, mimo iż art. 14 nie jest w art. 4 wymieniony wśród praw niepodlegających derogacji.
W ust. 2 art. 6 Protokołu stanowi się także, że zakaz wykonywania kary
śmierci z art. 1 ust. 1 (obowiązujący we wszelkich okolicznościach, jeżeli
państwo nie uczyni zastrzeżenia o możliwości orzekania kary śmierci za

358 Na takim stanowisku stoi W.A. Schabas, (dz. cyt., s. 184), jest to rozumienie węższe niż to
z art. 2 Konwencji Genewskich z 1949 r., który odnosi się do wojny wypowiedzianej lub „innego konfliktu zbrojnego”.
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przestępstwa popełnione w czasie wojny) nie podlega derogacji na mocy
art. 4 Paktu.
Protokół fakultatywny wszedł w życie 11 lipca 1999 r., wraz z jego ratyfikacją przez dziesiąte z kolei państwo. Obecnie 60 państw świata jest
związanych Protokołem. Pięć państw uczyniło zastrzeżenia do Protokołu
dotyczące wymierzania kary śmierci w trakcie wojny (następnie dwa z nich
je wycofały). Protokół obowiązuje więc praktycznie bez zastrzeżeń stanowiąc absolutny zakaz wykonywania kary śmierci w państwach, które go
przyjęły. Liczba tych państw w stosunku do ogólnej liczby członków ONZ
jest jednak bardzo niska.
W roku 1990 przyjęty został dokument znoszący karę śmierci w obrębie amerykańskiego systemu praw człowieka. Protokół abolicyjny do
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Państw Amerykańskich 8 czerwca 1990 r.
Jest on w swoim kształcie podobny do II Protokołu fakultatywnego do
MPPOiP. Jednakże chyba bardziej zdecydowanie niż ten ostatni ustanawia
zakaz zarówno wykonywania jak i orzekania kary śmierci wobec osób podległych jurysdykcji państw-stron (shall not apply death penalty)359. Podobnie
jak II Protokół fakultatywny do MPPOiP, dokument amerykański dopuszcza
uczynienie przez państwa zastrzeżenia dotyczącego wymierzania kary
śmierci w czasie wojny (art. 2). Dodatkowo zastrzega, że wymierzenie
kary śmierci musi pozostawać w zgodzie z prawem międzynarodowym,
co inkorporuje w obręb Protokołu korpus międzynarodowego prawa
humanitarnego, w tym Konwencje Genewskie i protokoły dodatkowe do
nich, zawierające regulacje dotyczące orzekania i stosowania kary śmierci
w warunkach konfliktu zbrojnego360.
359 Protokół do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka w Celu Zniesienia Kary Śmierci,
Asuncion, 6.08.1990, art. 1, Internet, http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-5–53.html,
[dostęp: 26.08.2020].
360 IV Konwencja Genewska o Ochronie Osób Cywilnych Podczas Wojny, art. 68 – Ograniczenia rationae materiae – przepisy karne ogłoszone przez mocarstwo okupacyjne mogą
przewidywać karę śmierci w stosunku do osób cywilnych tylko za szpiegostwo, akty ciężkiego
sabotażu przeciwko urządzeniom wojskowym okupanta, lub umyślne przestępstwa, które
spowodowały śmierć jednej lub więcej osób, pod warunkiem, że ustawodawstwo terytorium
okupowanego przewiduje w takich przypadkach karę śmierci, ograniczenia, ratione personae
-zakaz orzekania kary śmierci wobec osób cywilnych, które w chwili popełnienia czynu miały
poniżej 18 lat; I Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich dot. Ochrony Ofiar Międzynarodowych Konfliktów Zbrojnych (10 VI 1977) w art. 76 pkt 3 – zakaz orzekania kary śmierci za
przestępstwa związane z konfliktem zbrojnym wobec kobiet ciężarnych lub matek opiekujących się małymi dziećmi, a w punkcie 5 – zakaz wykonywania kary śmierci za takie przestęp-
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Analogicznie do postanowień II Protokołu fakultatywnego do MPPOiP
orzekanie kary śmierci w czasie wojny dopuszczone zostało tylko za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze wojskowym. Odmiennie jednak od
dokumentu uniwersalnego, dokument amerykański nie określa precyzyjnie
czasu popełnienia przestępstw, za które w czasie wojny wymierzona może
być kara śmierci. Mogą to być więc także przestępstwa popełnione przed
rozpoczęciem wojny.
Zasięg obowiązywania amerykańskiego protokołu abolicyjnego jest
bardzo niewielki – ratyfikowało go jak dotąd 12 państw na 34 państw-członków OPA, z wyłączeniem USA oczywiście.

4.3. Inne regionalne systemy praw człowieka
W innych systemach regionalnych ochrony praw człowieka nie znajdujemy
dokumentów znoszących explicite karę śmierci. Co prawda, Afrykańska
Karta Praw Człowieka i Ludów z 1981 r. w art. 4 gwarantującym prawo do
życia i integralności osobowej361 nie formułuje wyjątku w postaci kary
śmierci, jednak, jak widać to było na przykładzie Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, nie jest to równoznaczne z wyrażeniem woli państw-stron co do zniesienia kary śmierci. Niektórzy interpretatorzy uznają, że
art. 4 Karty dopuszcza jej stosowanie, pod warunkiem, że jest ona orzekana
w zgodzie z obowiązującym prawem (art. 4 Karty podobnie do uniwersalnego MPPOiP oraz Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka zakazuje
arbitralnego pozbawienia życia)362. Jednak de facto, pominąwszy kraje
arabskie na północ od Sahary w połowie krajów afrykańskich nie stosuje się

stwa popełnione poniżej 18. roku życia; II Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich dot.
Ochrony Ofiar Niemiędzynarodowych Konfliktów Zbrojnych (10 VI 1977) w art. 6 pkt 4 stanowi, iż nie należy orzekać kary śmierci za przestępstwa popełnione poniżej 18. roku życia
i wprowadza zakaz wykonywania kary śmierci wobec kobiet ciężarnych i matek małych
dzieci.
361 Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, Nairobi, 27 czerwiec 1981, OAU Doc. CAB/
LEG/67/3, tekst angielski dostępny na oficjalnej stronie Unii Afrykańskiej, Internet, www.au.int
[dostęp: 26.08.2020].
362 E.R. Mbaya, A la recherche du noyau intagible dans la Charte africaine, w: Le noyau intangible des droits de l’homme, Friburg 1991, cyt. za: W.A. Schabas, dz. cyt., s. 355.
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już kary śmierci. Piękny przykład daje w tym względzie Południowa Afryka,
która uznała karę śmierci za sprzeczną z jej konstytucją363.
W art. 60 Karty znajduje się odniesienie do instrumentów prawa międzynarodowego praw człowieka, łącznie z Powszechną Deklaracją Praw
Człowieka oraz innymi dokumentami przyjętymi przez Narody Zjednoczone.
Wydaje się więc, że w świetle tego artykułu Afrykańską Kartę należałoby
interpretować w świetle Powszechnej Deklaracji oraz całego korpusu soft-law
ONZ z rezolucją Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ Safeguards Guaranteeing Protection of the rights of those facing the Death Penalty na czele.
Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów, organ odpowiedzialny za
implementację Karty, wydała również własną rezolucję wzywającą narody
afrykańskie do ustanowienia moratorium na karę śmierci364. W 1990 r.
przyjęto ponadto Afrykańską Kartę Praw i Dobrostanu Dziecka, która ustanowiła zakaz skazywania na karę śmierci za przestępstwa popełnione przez
dzieci365.

4.4. Międzynarodowe prawo karne
Zmiany stosunku społeczności międzynarodowej do instytucji kary śmierci
na przestrzeni II połowy XX w. być może najpełniej ilustruje rozwój międzynarodowego prawa karnego.
Inicjatywa utworzenia międzynarodowego trybunału karnego po raz
pierwszy w dokumencie prawa międzynarodowego pojawiła się w Traktacie Wersalskim po I wojnie światowej. Art. 227 Traktatu przewidywał że były
cesarz Wilhelm II osobiście odpowie przed specjalnym międzynarodowym
trybunałem za „poważne wykroczenia przeciwko międzynarodowej moralności i świętości traktatów”366. Trybunał taki nigdy nie powstał, ponieważ
363

The State v. Makwanyane and Mchunu, Case No. CCT/3/94, judgement of 6 June 1995.

364

Resolution Urging States to Envisage a Moratorium on the Death Penalty, 13th Activity
Report of the African Commission on Human and People’s Rights’, ACHPR /Res. 42(XXVI)99
tekst dostępny na stronie internetowej Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów, Internet,
http://www.achpr.org, [dostęp: 26.08.2020].
365 Afrykańska Karta Praw i Dobra Dziecka, (African Charter on the Rights and Welfare of the
Child, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49), tekst angielski dostępny na oficjalnej stronie Unii Afrykańskiej, Internet, www.au.int [dostęp: 26.08.2020].
366 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi z Niemcami,
podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200.
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Holandia odmówiła wydania cesarza Wilhelma siłom sprzymierzonym.
Art. 228–230 Traktatu zawierały także prawo mocarstw sprzymierzonych
do sądzenia osób odpowiedzialnych za popełnienie zbrodni wojennych
przeciwko ich obywatelom. W przypadku popełnienia przez osobę zbrodni
przeciwko obywatelom więcej niż jednego z mocarstw, osoba taka miała
być sądzona przez trybunał międzynarodowy złożony z przedstawicieli
tych mocarstw367. Do utworzenia takiego trybunału jednak nie doszło,
a zbrodniarze wojenni zostali osądzeni przez sądy niemieckie.
Z kolejną inicjatywą utworzenia międzynarodowego trybunału karnego
wystąpiła w latach 30. XX w. Liga Narodów. Traktat, który nigdy nie wszedł
w życie, przewidywał wymierzanie kary śmierci368.
Idea utworzenia międzynarodowego trybunału karnego powróciła
w czasie II wojny światowej, w obliczu potrzeby osądzenia przez społeczność międzynarodową zbrodni wojennych. W tym celu zostały powołane trybunały w Norymberdze oraz w Tokio. Karta Międzynarodowego
Trybunału Wojskowego (Trybunału Norymberskiego) przewidywała karę
śmierci369. W art. XVII znajdowało się ogólne upoważnienie Trybunału
do wymierzania tej kary za przestępstwa wymienione w art. VI Karty
obejmujące kategorię przestępstw przeciw pokojowi, przeciwko ludzkości
oraz zbrodnie wojenne. Zastosowanie kary śmierci wydawało się w tym
okresie i okolicznościach rozwiązaniem oczywistym, którego nikt nie
kwestionował.
W procesie norymberskim na śmierć zostały skazane dwadzieścia cztery
osoby. Podobne wyroki zapadły na podstawie Karty Międzynarodowego
Trybunału dla Dalekiego Wschodu (Trybunału Tokijskiego)370.
Obydwa trybunały nie miały charakteru stałego. Inicjatywa utworzenia stałego organu wymiaru sprawiedliwości międzynarodowej została

367

Tamże.

368

Convention for the creation of an International Criminal Court, No. 156(1936), LN
DC.547(I.).M.384(I.)1937.V, League of Nations Official Journal Spec. Supp. (1938), art. 39–42.
369 Porozumienie w przedmiocie ścigania przestępców wojennych Osi Europejskiej. Karta
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Londyn, 8.08.1945, art. XXVII, Internet, http://
www.vilp.de [dostęp: 26.08.2020].
370 Charter of the International Military Tribunal for the Far East, 19.01.1946, art. 16 przewidywał możliwość zastosowania przez Trybunał kary śmierci, wydano 7 wyroków śmierci, Internet, chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf [dostęp:
26.08.2020].
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podjęta już w czasie II wojny światowej, a przygotowany projekt również
przewidywał karę śmierci371. Przyjęta w efekcie tej inicjatywy w 1948 r.
przez Narody Zjednoczone Konwencja w sprawie zapobiegania i karania
zbrodni ludobójstwa, definiowała jednak jedynie ogólnie kategorie przestępstw, nie określając wymiaru kar za nie przewidzianych. Wymierzanie
kar miało pozostać do czasu utworzenia międzynarodowego trybunału
karnego w gestii państw372.
Projekt stworzenia stałego międzynarodowego trybunału karnego był
nadal aktualny. Prace nad nim podjęły Komisja Prawa Międzynarodowego
ONZ i Komitet ds. Międzynarodowej Jurysdykcji Karnej, powołany przez
Zgromadzenie Ogólne w 1950 r. W 1951 r. Komisja Prawa Międzynarodowego przedstawiła Zgromadzeniu Ogólnemu projekt Kodeksu Zbrodni
Przeciwko Pokojowi i Bezpieczeństwu Ludzkości. Zarówno wspomniany
Komitet, jak i Komisja Prawa Międzynarodowego w swoich projektach
proponowały pozostawienie wymierzania kar w gestii przyszłego trybunału, bez ustanawiania ograniczeń w sferze ewentualnego zastosowania
kary śmierci. Zarówno prace nad Kodeksem, jak i nad utworzeniem międzynarodowego trybunału karnego zostały odłożone na wiele lat. Zostały
one reaktywowane w latach 80. XX w. Po ponownym podjęciu prac przez
Komisję Prawa Międzynarodowego stało się jasne, że w obliczu zmian
stosunku społeczności międzynarodowej do instytucji kary śmierci, które
zaszły w międzyczasie problem stosowania kary śmierci przez przyszły
trybunał stał się szczególnie doniosły. Na forum Komisji rozpoczęły się
na ten temat ożywione debaty. W 1993 r. Komisja przyjęła projekt statutu
międzynarodowego trybunału karnego, który wykluczał możliwość zastosowania przez ten trybunał kary śmierci373.
W czasie trwania debat nad karą śmierci w jurysdykcji przyszłego
trybunału karnego na forum Komisji i Zgromadzenia Ogólnego w latach
90. XX w., zagadnienie kar za zbrodnie wojenne i zbrodnie ludobójstwa
pojawiło się jako problem praktyczny w obliczu konieczności osądzenia
zbrodni ludobójstwa popełnianych w trakcie konfliktów w byłej Jugosławii
371 Draft Convention for the Establishment of a United Nations War Crimes Court, UNWCC
Doc. C.50(1), 30.09.1944.
372 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 9.12.1948, art. 6, Internet, http://www.vilp.de, [dostęp: 26.08.2020].
373 Report on the International Law Commission on the Work of its Forty – Fifth Session,
3 May–23 July 1993, UN Doc. A/48/10, s. 318.
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i Rwandzie. Statuty powołanych w tym celu przez Radę Bezpieczeństwa
ONZ międzynarodowych trybunałów ad hoc przewidywały jedynie kary
więzienia, wykluczając tym samym karę śmierci374.
Długo oczekiwane utworzenie stałego międzynarodowego trybunału
karnego nastąpiło w 1998 r. Na podstawie Statutu Rzymskiego powstał
Międzynarodowy Trybunał Karny375. W trakcie prac nad Statutem toczyły
się intensywne debaty nad kwestią karania śmiercią winnych najcięższych
zbrodni. Zakończyły się one wykluczeniem kary śmierci z instrumentarium
kar Statutu Rzymskiego376. Fakt ten można uznać za swoisty kamień milowy
rozwoju powszechnego trendu w kierunku abolicji kary śmierci.
Potwierdza on także tezę o rozwinięciu się na przełomie wieków XX i XXI
nowego paradygmatu moralnego i prawnego wykluczającego stosowanie
kary śmierci, nawet jako kary za najpoważniejsze i najbardziej masowe
naruszenia praw człowieka.

5. Rozwój zakazu kary śmierci w prawie
krajowym ze szczególnym uwzględnieniem
prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej
Abolicja kary śmierci w prawie międzynarodowym jest poniekąd wynikiem
abolicji, która nastąpiła uprzednio w prawie krajowym. Istnieje jednak także
relacja zwrotna – międzynarodowe organy ochrony praw człowieka poprzez ustanawianie instrumentów ochrony praw człowieka m.in. poprzez
wydawane przez siebie akty soft-law wpływają na ograniczenie stosowania
kary śmierci lub jej całkowite zniesienie w niektórych krajach377.
Według danych Amnesty International kara główna została utrzymana
w prawodawstwie 56 państw świata, 106 państw zupełnie wyeliminowało ją
ze swego systemu prawnego, w 8 państwach została ona utrzymana tylko
374 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, UN Doc. S/RES/827
annex (1993), art. 25; Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, UN Doc. S/
RES/955, annex (1994), art. 24, Internet, http://www.vilp.de [dostęp: 26.08.2020].
375 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie dnia
17 lipca 1998 r. (Dz.U. z dnia 9 maja 2003 r. Nr 78 poz. 708).
376 Przebieg tych dyskusji przedstawia W.A. Schabas, w: The abolition of death penalty in
international law…, s. 251–258.
377 Tak stało się np. w przypadku Ukrainy pod wpływem intensywnych nacisków Rady Europy w latach 90.
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jako kara za szczególne zbrodnie wojenne, a 36 państw nie stosuje kary
śmierci w praktyce378. Pomimo tak znaczącej liczby państw abolicyjnych,
ponad 60% populacji świata mieszka w krajach retencjonistycznych, takich jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Indonezja, Pakistan, Bangladesz,
Nigeria, Etiopia, Arabia Saudyjska, Iran i praktycznie wszystkie państwa
islamskie, a także Japonia, Południowa Korea, Tajwan, Sri Lanka. W Chinach
prawdopodobnie wykonywanych jest więcej egzekucji niż we wszystkich
tych państwach razem wziętych, jednak ich rzeczywista liczba jest utajniona.
W państwach, w których utrzymano karę śmierci przewidziana jest ona
przede wszystkim za przestępstwa związane z zamachem na życie ludzkie,
ale także za tzw. przestępstwa polityczne niezależnie od tego czy nastąpiła
utrata życia ludzkiego, zdradę, szpiegostwo, czy próbę przejęcia władzy
w drodze zamachu stanu379. Poszczególne państwa wprowadziły tę karę za
zamachy terrorystyczne (Algieria, Egipt), za przywóz i posiadanie narkotyków (niektóre państwa Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej)380. W fundamentalistycznych krajach islamskich kara
śmierci przewidziana jest za cudzołóstwo381 (w niektórych z nich – Brunei,
Somalii, Pakistanie, Afganistanie oraz Iranie – także przez ukamienowanie),
homoseksualizm382 i gwałt, a także za bluźnierstwo383 i apostazję384. Trudno
powiedzieć, czy istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zniesieniem
kary śmierci a zasadą demokratycznego państwa prawa i czy stosowanie
378 Amnesty International, Facts and figures about the death penalty 2019, Internet, https://
www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/death-penalty-in–2019-facts-and-figures/, [dostęp: 26.08.2020].
379 Afganistan, Algeria, Bahrain, Bangladesz, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Kamerun,
Czad, Chiny, Kuba, Kongo, Egipt, Erytrea, Etiopia, Gwatemala, Indie, Indonezja, Iran, Irak, Jordan, Kuwejt, Laos, Liban, Liberia, Libia, Mali, Mauretania, Maroko, Niger, Korea Północna,
Oman, Pakistan, Peru, Katar, Arabia Saudyjska, Somalia, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajlandia, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Wietnam, Jemen.
380 Bahrain, Bangladesz, Brunei, Chiny, Kuba, Egypt, Indie,Indonezja, Iran, Irak, Jordan,
Kuwejt, Laos, Libia, Malaysia, Myanmar, North Korea, Oman, Qatar, Pakistan, Saudi Arabia,
Singapore, South Korea, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tajlandia, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Wietnam, Jemen; K. Bagan-Kurluta, G.B. Szczygieł, Kara śmierci we współczesnym świecie, „Palestra” 2006, nr 7–8, s. 102.
381 Afganistan, Brunei, Iran, Malediwy, Mauretania, Nigeria, Pakistan, Somalia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen.
382 Afganistan, Brunei, Iran, Mauretania, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudyjska, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Jemen, Katar.
383

Afganistan, Brunei, Iran, Mauretania, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudyjska i Somalia.

384

Afganistan, Brunei, Iran, Malediwy, Mauretania, Katar, Somalia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen.
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kary śmierci jest sprzeczne z rule of law. Jakkolwiek w większości państw
niedemokratycznych istnieje kara śmierci, istnieją także niedemokratyczne,
a czasem wręcz zbrodnicze reżimy, które zniosły ten rodzaj sankcji (m.in.
Serbia, pod rządami Slobodana Miloševica, autorytarny reżim Turkmenbaszy w Turkmenistanie, który w 1999 r. oficjalnie zniósł karę śmierci, reżim
Pinocheta w Chile)385. Większość państw stosujących obecnie karę śmierci
to państwa niedemokratyczne – autorytarne, totalitarne lub teokratyczne.
Najwięcej egzekucji wykonuje się rokrocznie w Chinach. Jednocześnie
w Stanach Zjednoczonych – państwie o wielkich demokratycznych tradycjach, będącym od czasu swego powstania wzorcem dla kształtowania się
ustroju demokratycznego na świecie nadal stosuje się karę śmierci. Kara
główna stosowana jest obecnie w 28 stanach, przez rząd federalny i wojsko.
W kilku stanach USA wprowadzono tę karę za przestępstwo pedofilii (gwałt
na dziecku), jednakże w wyroku z 2008 r. Sąd Najwyższy USA orzekł, że kara
śmierci może być orzeczona wyłącznie za czyn związany z pozbawieniem
życia386. Spośród krajów demokratycznych karę śmierci stosuje się także
w Japonii, Indiach i Korei Południowej.
Zdecydowana jednak większość państw o ustroju demokratycznym
zniosła karę śmierci lub jej nie stosuje, co wskazuje na pewną zależność pomiędzy zasadą demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka
(zasady te współcześnie uważane są za współistotne), a nie stosowaniem
kary śmierci.
O ile współzależność pomiędzy zasadą rządów prawa i demokracją
a stosowaniem kary śmierci nie jest do końca sprecyzowana, można pokusić się o twierdzenie, że zakaz stosowania kary śmierci stał się częścią
europejskiego rule of law, którego standardy ukształtowane zostały przez
Radę Europy i Unię Europejską. O abolicji kary śmierci w obrębie systemu
Rady Europy była wyżej mowa. Unia Europejska, obejmująca obecnie 27
państw europejskich jest organizacją o charakterze ponadnarodowym,
bardzo ściśle wiążącą ze sobą państwa członkowskie. Jej prawodawstwo
staje się niemal automatycznie źródłem prawa wewnętrznego państw
385 Amnesty International, Facts and figures about the death penalty 2019, Internet, https://
www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/death-penalty-in–2019-facts-and-figures/, [dostęp: 26.08.2020].
386 Stany: Luizjana, Oklahoma, Południowa Karolina, Georgia, Montana, zob. M. Hamilton,
States Move to Enact Laws Allowing the Death Penalty for Pedophiles, Internet, https://supreme.findlaw.com/legal-commentary/states-move-to-enact-laws-allowing-the-death-penalty-for-pedophiles.html [dostęp: 26.08.2020].
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członkowskich. Dlatego jednoznacznie negatywny stosunek UE do problemu kary śmierci ma decydujące znaczenie dla nieodwracalności procesu
abolicji kary śmierci w Europie.
Obowiązujący obecnie Traktat o Unii Europejskiej w art. 6 formułuje
ogólną zasadę poszanowania przez UE praw człowieka i podstawowych
wolności, w ust. 2 odnosząc się do praw gwarantowanych w Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka oraz do wartości konstytucyjnych wspólnych dla
państw członkowskich387. Traktat wprowadza też mechanizm sankcji w razie
stwierdzenia poważnego i stałego naruszania przez państwo członkowskie
UE zasad art. 6. Decydujące znaczenie ma w kwestii kary śmierci Karta Praw
Podstawowych UE, proklamowana na szczycie w Nicei 7 grudnia 2000 r.
W art. 2, w tytule pierwszym Karty ustanawia się całkowity zakaz skazywania
na karę śmierci388. Zobowiązanie zakazujące stosowania kary śmierci we
wszystkich okolicznościach stało się wiążące, gdy zawarty w Karcie Praw
Podstawowych zakaz stosowania kary śmierci uzyskał charakter wiążącej
normy międzynarodowej dzięki Traktatowi Lizbońskiemu zmieniającemu
Traktat o Unii Europejskiej. Zmieniony Traktatem Lizbońskim art. 6 Traktatu
o UE stanowi o uzyskaniu przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej
statusu wiążącego traktatu389.
Wszystko wskazuje na to, iż zakaz stosowania kary śmierci stał się
trwałym elementem europejskiego porządku prawnego i europejskiej
świadomości prawnej. Świadectwem tego jest m.in. działalność prezydencji
Unii Europejskiej na forum ONZ mająca na celu ogłoszenie powszechnego
moratorium na wykonywanie kary śmierci, a także aktywność Parlamentu
Europejskiego, wspierającego tę inicjatywę, będącego zarazem autorem
licznych deklaracji ideowych uznających karę śmierci za okrutną i naruszającą prawo do życia. Tytułem przykładu warto wspomnieć chociażby
o Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci z 1 lutego 2007,
387 Traktat o Unii Europejskiej. Tekst skonsolidowany, uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, tekst polski dostępny na stronie internetowej: Dz. Urz. UE
z 26.10.2012, C 326/13.
388 Karta Praw Podstawowych UE, Charter Of Fundamental Rights Of The European Union
2012/C 326/02, Official Journal of the European Union C 326/391.
389 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający
Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007; zmiany wprowadzone do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 1 pkt 8, Dz. Urz.
UE C 306, t. 50 z 17 grudnia 2007.
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w której Parlament UE m.in. potępia egzekucję wykonaną na Saddamie
Husseinie390, Rezolucji z 2015 r., w której Parlament UE w szczególny sposób potępia stosowanie kary śmierci za przestępstwa polityczne, religijne,
homoseksualizm i cudzołóstwo391, a także Rezolucja w sprawie rocznego
raportu o stanie przestrzegania praw człowieka na świecie w 2017 r. Wyrażał także wielokrotnie swój negatywny stosunek do kary głównej kierując
rezolucje do konkretnych państw, w których wykonywane są egzekucje
(Indonezja, Kuwejt, Bahrajn).
W Polsce kary śmierci nie wykonuje się od roku 1988, ostatnia egzekucja
została wykonana w kwietniu 1988 r. Od 1989 r. obowiązywało swoiste moratorium na wykonywanie kary śmierci w związku z przyjęciem 7 grudnia
tego roku ustawy amnestyjnej, zamieniającej wymierzone kary śmierci na
kary 25 lat pozbawienia wolności392. Ustawą z dnia 12 lipca 1995 r. wprowadzono ustawowe pięcioletnie moratorium na wykonywanie kary śmierci.
1 września 1998 r. wszedł w życie nowy Kodeks karny nieprzewidujący kary
śmierci. Najwyższy wymiar kary w tym kodeksie to dożywotnie pozbawienie wolności393.
Uprzednio kara śmierci przewidziana była w międzywojennym Kodeksie
karnym Makarewicza394, a także Kodeksie karnym wojskowym z 1932 r. 395
i Kodeksie karnym Wojska Polskiego z 1944 r. 396 oraz Kodeksie karnym PRL
z 1969 r. 397 Kara śmierci w PRL była przewidziana nie tylko za przestępstwa
przeciwko życiu. W okresie stalinizmu w Polsce szeroko stosowano karę
śmierci, jako instrument zwalczania opozycji politycznej. W pierwszych latach powojennych kara śmierci została wprowadzona w oparciu o przepisy
szeregu aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń i dekretów). Wszystkie te akty
przewidywały wymierzenie kary śmierci w razie popełnienia przestępstwa
przeciwko państwu. Kara śmierci była przewidziana również za przestęp390

Internet, http://www.europarl.europa.eu [dostęp: 26.08.2020].

391

European Parliament resolution of 8 October 2015 on the death penalty (2015/2879(RSP)).
Internet, http://www.europarl.europa.eu [dostęp: 26.08.2020].
392

Ustawa o amnestii z 7 grudnia 1989 r., (Dz.U. Nr 64 poz. 390).

393

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 art. 32).

394

Kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz.U. Nr 60 poz. 571 ze zm. art. 37).

395

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. Kodeks
karny wojskowy (Dz.U. Nr 91 poz. 765 art. 12).
396 Dekret z dnia 23 września 1944 r. Kodeks karny Wojska Polskiego (Dz.U. z 1957 r. Nr 22
poz. 107 art. 34 i 35).
397
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stwa o charakterze gospodarczym, a także za przestępstwa pospolite (kara
śmierci mogła być orzeczona w trybie doraźnym także za kradzież lub
przywłaszczenie)398. W późniejszym okresie kara ta utrzymała się jako kara
za przestępstwa gospodarcze (karę śmierci zasądzono i wykonano w przypadku gospodarczej afery mięsnej).
Obecnie nie istnieje w naszym porządku prawnym możliwość wprowadzenia kary śmierci (nasz kraj jest od 1 listopada 2000 stroną Protokołu nr 6
do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zakazującego stosowania kary
śmierci w czasie pokoju, a od 2014 r. Protokołu nr 13 do Konwencji, znoszącego bezwarunkowo karę śmierci).
Pojawiają się ostatnio postulaty przywrócenia kary śmierci w Polsce.
Według niektórych przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego nie
byłoby to jednak możliwe bez zmiany Konstytucji RP399. Norma z art. 38
Konstytucji RP gwarantująca ochronę życia nie jest bowiem, jak zauważa
P. Sarnecki, normą blankietową, odsyłającą do innych przepisów, lecz
normą samoistną400. Przepisy ustawowe mogą regulować sposób ochrony
życia, nie mogą jednak decydować o zakresie tej ochrony, zwłaszcza o jego
zawężeniu poprzez dopuszczenie stosowania kary śmierci. Wyrażany jest
także pogląd, że przywrócenie kary śmierci byłoby niezgodne z art. 40
Konstytucji zakazującym tortur oraz okrutnego i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, wykonanie kary śmierci ma bowiem zawsze wymiar
okrucieństwa w sensie psychicznym, nawet jeżeli jest bezbolesne w sensie
fizycznym401. Potulski wskazuje także na art. 40 in fine, gdzie zakazuje się
398 Najważniejsze i najsurowsze zarazem komunistyczne akty prawne uchwalono w latach
1944–1946. W kolejności chronologicznej były to: „Dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad
ludnością cywilną, jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego” (kara śmierci z trzech artykułów), osławiony Kodeks karny Wojska Polskiego (kara śmierci z 10 artykułów), „Dekret o ochronie państwa” z 30 października 1944 r. (kara śmierci z 11 artykułów), „Dekret o przestępstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa” z 16 listopada 1945 r. (kara śmierci
z trzech artykułów), Dekret z 22 stycznia 1946 r. „o odpowiedzialności za klęskę wrześniową
i faszyzację życia państwowego” (kara śmierci z jednego artykułu) i Dekret z 13 czerwca 1946 r.
„o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w Okresie odbudowy państwa” (kara śmierci
z 11 artykułów).
399 M. Granat, Czy w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. byłaby możliwa restytucja
kary śmierci bez zmiany konstytucji? Opinia prawna, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3 (38), s. 86
i dalej.
400 P. Sarnecki, Dopuszczalność kary śmierci w świetle obowiązujących przepisów konstytucyjnych, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3 (38), s. 77.
401

Tamże, s. 82.
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stosowania kar cielesnych. Jak słusznie zauważa, nie ma sposobu wykonywania kary śmierci, który nie miałby właśnie takiego charakteru402.
Jak to już zostało powiedziane, ale wymaga mocnego podkreślenia,
przywrócenie kary głównej byłoby także sprzeczne z zaciągniętymi przez
Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi. Nie jest to także możliwe
w obliczu naszego członkostwa w Unii Europejskiej, której prawo pierwotne
(Karta Praw Podstawowych UE) wiążąco zakazuje stosowania tej kary. Proces abolicji kary śmierci w Polsce następujący równolegle z przemianami
ustrojowymi z państwa autorytarnego, jakim było PRL w państwo rządów
prawa, zdaje się potwierdzać w pewnej mierze tezę o współzależności pomiędzy niestosowaniem kary śmierci, a zasadą demokratycznego państwa
prawnego.

402 J. Potulski, Powrót kary głównej? Prawnokarna analiza projektu Nr 3311/IV, „Gdańskie
Studia Prawnicze” 2005, t. 14, s. 1139.
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Rozdział V.
Pozbawienie życia
w wyniku absolutnie
koniecznego
użycia siły przez
funkcjonariuszy państwa

V

1. Analiza postanowień art. 2 ust. 2 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka
1.1. Uwagi wstępne
Zakaz pozbawienia życia człowieka skierowany do państwa, będący
podstawowym negatywnym zobowiązaniem państwa wypływającym
z międzynarodowo chronionego prawa każdego człowieka do życia jest
zakazem ograniczonym. Występują sytuacje, gdy władza państwowa, mająca monopol na stosowanie przemocy, pozbawia życia zgodnie z prawem.
Jest to atrybut władzy państwowej, którego nie zdołały zakwestionować
nawet międzynarodowe konwencje praw człowieka. Poczyniono jednak
kroki w stronę ścisłego ograniczenia sytuacji, gdy użycie przemocy przez
funkcjonariusza państwowego zakończone pozbawieniem życia może
zostać uznane za nienaruszające zakazu pozbawienia życia przez państwo.
Dokonało się to najpierw na kanwie prawa krajowego, następnie usankcjonowano owe ograniczenia w międzynarodowym prawie praw człowieka
w ramach standardu ochrony życia. Spośród dokumentów prawa międzynarodowego praw człowieka wyjątek od ochrony życia, jakim jest użycie
siły śmiercionośnej przez funkcjonariusza państwowego, reguluje w sposób
wyraźny jedynie Europejska Konwencja Praw Człowieka. Pretenduje ona
tym samym do roli wytycznej w rekonstrukcji tego standardu w całym
prawie międzynarodowym praw człowieka. Stąd też większość rozważań
zawartych w tym rozdziale poświęcona będzie analizie postanowień tejże
konwencji.
Poza karą śmierci Europejska Konwencja Praw Człowieka wymienia
trzy przypadki, w których pozbawienie życia nie jest sprzeczne z art. 2,
chroniącym prawo do życia: przypadek obrony osoby przed bezprawną
przemocą, przypadek wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub
uniemożliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem
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oraz przypadek działań podjętych zgodnie z prawem, w celu tłumienia
zamieszek lub powstania403. Pozbawienie życia nie będzie w tych trzech
wypadkach sprzeczne z art. 2, jeżeli użycie siły będzie absolutnie konieczne.
Tak sformułowane ograniczenie konwencyjnego prawa nazywane jest
w doktrynie praw człowieka wyjątkiem ex definitione. Paradoksalnie,
przepis gwarantujący prawo do życia zawiera więc normy legitymizujące
odbieranie życia w określonych okolicznościach.

1.2. Umyślne czy nieumyślne pozbawienie życia?
Konwencja w art. 2 ust. 1 odnosi się do umyślnego pozbawienia życia.
Podnoszone są wątpliwości, czy art. 2 ust. 2 EKPC należy rozumieć jako zezwalający na umyślne pozbawienie życia wskutek absolutnie koniecznego
użycia siły w określonych w ust. 2 sytuacjach, czy też kategoria umyślności
odnosi się tylko do ust. 1 mówiącego o karze śmierci, natomiast ust. 2
obejmuje sytuacje, w których pozbawienie życia następuje w wyniku użycia
siły absolutnie koniecznej bez odniesienia do kategorii umyślności.
Możliwa do przyjęcia jest jedna z trzech opcji:
1) wyrażenie „pozbawienie życia nie będzie traktowane jako sprzeczne
z tym artykułem” użyte w ust. 2 art. 2 stanowi odniesienie bezpośrednie do
użytej w ust. 1 kategorii umyślności, tym samym zezwalając na umyślne
pozbawienie życia w wymienionych przypadkach, pozostawiając poza
nawiasem regulacji wszelkie czyny nieumyślne;
2) nie stanowi to takiego odniesienia; chodzi o ogólną sprzeczność
z gwarantowanym konwencyjnie prawem do życia ergo ust. 2 odnosi się
do wszelkich sytuacji, gdy skutek w postaci pozbawienia życia następuje
w wyniku absolutnie koniecznego w danych okolicznościach zastosowania
siły (czyli także nieumyślnego spowodowania śmierci, nie wykluczając
umyślnego pozbawienia życia)404;
3) art. 2 zezwala na umyślne pozbawienie życia tylko w przypadku wykonania wyroku śmierci (No one shall be deprived of his life intentionally
403 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym 4 listopad
1950, art. 2 ust. 2, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych..., s. 79.
404 Taki pogląd wyrażają m.in. F.G. Jacobs w: The European Convention on Human Rights,
Oxford 1975, s. 24–25 oraz P. van Hoof i G.J.H. van Dijk w: Theory and Practice of the European
Convention on Human Rights, Antwerp–Boston–London–Frankfurt 1990, s. 223.
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save in the execution of a sentence), ust. 2 natomiast dotyczy przypadków
niezamierzonego spowodowania śmierci wskutek użycia siły w wymienionych tam przypadkach405.
Zasadniczą kwestią jest tu rozumienie kategorii umyślności. Czy rozumieć ją należy tylko jako działanie z zamiarem bezpośrednim czy również
z zamiarem ewentualnym, jak kategoria ta jest rozumiana w polskiej doktrynie prawa karnego406?
Oficjalne teksty Konwencji podają terminy intentionally (ang.) i intentionellement (franc.). W języku angielskim termin intentionally oznacza
jednak „zamierzony” czyli odpowiada definicji zamiaru bezpośredniego.
We francuskim ustawodawstwie karnym nie znajdujemy zaś także pojęcia
zamiaru ewentualnego.
Zdania na ten temat są w literaturze przedmiotu podzielone, większość
doktryny opowiada się jednak za tym, że pojęcie umyślności użyte w art. 2
obejmuje zarówno przypadki pozbawienia życia, by użyć terminów zaczerpniętych z polskiej terminologii prawniczej, z zamiarem bezpośrednim
(dolus directus) jak i z zamiarem ewentualnym (dolus eventualis)407.
W orzecznictwie strasburskim nie znajdujemy jednak jednolitej wykładni
kategorii umyślności. W sprawie belgijskiej z 1969 r., w której chodziło
o zastrzelenie demonstranta przez policjanta, Europejska Komisja Praw
Człowieka uznała, że Konwencji nie naruszono, gdyż pozbawienie życia
nie było zamierzone. Czyn policjanta zakwalifikować można jako dolus
eventualis, którego Komisja nie uznała za wchodzący w ramy umyślności
w rozumieniu art. 2 ust. 1408.

405 Za takim poglądem opowiada się m.in. E. Zielińska, Prawo do życia, w: Szkoła Praw
Człowieka. Teksty wykładów, Warszawa 1996.
406 „Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić, albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi”.
Art. 9 Kodeksu karnego z 6 VI 1997, Dz.U. Nr 88 poz. 553. Por. A. Marek, Prawo Karne, wyd. 7,
Warszawa 2006, s. 136–140.
407

P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 143–144.

408

X przeciwko Belgii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 21 maja 1969, 2758/66:
(…) Que la Commission, après examen du dossier, n’est pas amenée à s’écarter de l’opinion exprimée par la Cour d’Appel de Liège; qu’en outre, à supposer que le coup de feu mortel soit parti
de l’arme d’un gendarme, l’ensemble des circonstances, telles qu’elles ressortent tant du dossier
que des exposés de la requérante elle-même, ne permet nullement de penser que le gendarme
aurait eu l’intention de donner la mort, en d’autres termes, que la mort aurait été infligée intentionnellement, au sens de l’article 2, par. 1 (art. 2–1) de la Convention (…).
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Wynikałoby stąd, że przypadki pozbawienia życia przez funkcjonariusza
inne niż dokonane z zamiarem bezpośrednim są w ogóle wyłączone spod
ochrony konwencyjnej, nie tylko w wymienionych w ust. 2 sytuacjach ale
wszelkich innych okolicznościach409. Z drugiej strony, w decyzji dotyczącej
śmierci chłopca podczas zamieszek w Irlandii Północnej Komisja orzekła, że
ust. 2 art. 2 Konwencji należy interpretować nie jako określenie przypadków,
w których dopuszczalne jest umyślne (w sensie dolus directus) zabicie
człowieka, lecz jako określenie sytuacji, w których dozwolone jest użycie
siły, której niezamierzonym skutkiem może być pozbawienie życia (czyli
także dolus eventualis)410.
Czytając ust. 1 art. 2 „prawo do życia chronione jest przez ustawę”,
nie możemy mieć wątpliwości, że zgodnie z Konwencją prawo krajowe
powinno penalizować również wypadki inne, niż umyślne pozbawienie
życia z zamiarem bezpośrednim – zarówno w wymiarze wertykalnym
(w relacjach państwo–jednostka), jak i horyzontalnym w relacjach pomiędzy jednostkami. Jak słusznie wskazuje T. Opsahl, gdyby zdanie pierwsze
art. 2 ust. 1 nie stawiało większych wymagań niż zdanie drugie, byłoby ono
w ogóle niepotrzebne411. Taką interpretację potwierdza również orzeczenie
Komisji w sprawie Association X v. Wielka Brytania, w którym stwierdza się,
że zdanie pierwsze art. 2 nakłada na państwo obowiązek szerszy niż zdanie
drugie i wymaga od państwa nie tylko powstrzymania się od umyślnego
pozbawienia życia, ale również podejmowania odpowiednich kroków
służących ochronie życia412.
Jeżeli więc potraktować zakaz umyślnego pozbawienia życia jako minimum ochrony, a obowiązek pozytywnego działania jako maksimum
przez Konwencję wyznaczone, to w tych ramach mieści się również
odpowiedzialność państwa za nieumyślne spowodowanie śmierci przez
funkcjonariusza publicznego w trakcie jego działań. Więc zarówno forma

409

Por. P. Hofmański, dz. cyt., s. 144 oraz P. van Dijk, G.J.H. van Hoof, Theory and practice...,

s. 221.
410 Stewart przeciwko Wielkiej Brytanii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka
z 11 lipca 1984 r., Sk. nr 10044/82, par. 15; stanowisko to podtrzymane w sprawie McCann i inni
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok ETPC z 27 września 1995 r.
411 T. Opsahl, The right to life, w: The European System of the Protection of Human Rights,
R.S.J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold (eds.), Dodrecht–Boston–London 1993, s. 214.
412
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Association W. v. Wielka Brytania, 7154/75, decyzja z 12 lipca 1978.
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dolus eventualis jak i wina nieumyślna (które są często trudne do odróżnienia413) zdają się wchodzić w zakres przedmiotowy ust. 2 art. 2 Konwencji.
Orzecznictwo strasburskie poszło w tym właśnie kierunku rozszerzając
interpretację zakazu i zawężając zarazem interpretację wyjątku z art. 2 ust. 2.
Dzięki temu, jak konstatuje T. Jasudowicz, w świetle Konwencji fakt pozbawienia życia – choćby bez umyślnego zamiaru, choćby w wyniku prawnie
nagannego zaniechania czy niedbalstwa albo braku prawnie wymaganej
należytej staranności, nie podlega usprawiedliwieniu414.
Zważywszy na kryterium ostrożności, które jest głównym składnikiem
winy nieumyślnej415, za nieostrożność funkcjonariusza państwowego
skutkującą spowodowaniem śmierci człowieka według litery Konwencji
odpowiadać powinno państwo.
Pozbawienie życia w sytuacjach wymienionych w Konwencji musi
podlegać ścisłemu testowi konieczności użycia siły śmiercionośnej i proporcjonalności owego działania do zagrożenia stwarzanego przez tego,
przeciwko komu akcja funkcjonariusza się zwraca, oraz do realizacji jednego
z wytyczonych w Konwencji celów.
Niezmiernie więc trudno wyobrazić sobie sytuację, w której w celu
wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki
osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem lub w działaniach podjętych, w celu tłumienia zamieszek lub powstania absolutnie koniecznym
do osiągnięcia któregoś z owych celów było pozbawienie życia z zamiarem bezpośrednim (np. strzał w głowę). Nawet zaś gdyby zaistniała taka
sytuacja, to powstaje pytanie, czy jest to dopuszczalne z punktu widzenia
ogólnych zasad prawa i moralności, jako że życie nie jest wartością dającą
się proporcjonalnie porównać z wartością egzekucji prawa państwowego.
Uznając za dopuszczalne użycie siły absolutnie koniecznej z bezpośrednim
zamiarem zabicia w tych celach mielibyśmy do czynienia z ideą państwa
represyjnego, co nie jest zgodne z duchem prawa międzynarodowego praw
człowieka jako całości i Konwencji w szczególności. Jednakże, tak jak to
zostało powiedziane, taka interpretacja zakładałaby, że termin intentionally
odnosi się do ust. 2 i rozumiany jest jako dolus directus.
413

Por. A. Marek, Prawo karne, wyd. 7, Warszawa 2006, s. 139.

414

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 233.
415 Art. 9 par. 2 Kodeksu karnego z 1997 r.: „Zachowanie objęte winą nieumyślną polega na
nieprzestrzeganiu wymaganej w danej sytuacji ostrożności”.
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Jednocześnie decyzja Komisji w sprawie Farrell przeciwko Wielkiej
Brytanii z 1982 r. poddaje w wątpliwość twierdzenie, iż ust. 2 art. 2 zezwala
na pozbawienie życia z zamiarem bezpośrednim w celu ujęcia lub przeszkodzenia w ucieczce416.
Ta sama wątpliwość odnosi się do casusu zamieszek lub powstania. Nie
do pomyślenia jest przecież, by zgodne z normami praw człowieka było
strzelanie do demonstrantów z zamiarem pozbawienia życia, nawet gdy
wyobrazilibyśmy sobie sytuację, że osiągnięcie prawowitego celu w postaci
stłumienia zamieszek można by było osiągnąć tylko tą drogą.
Jeżeli chodzi o casus „powstania” to może on podpadać pod kategorię
niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego, w rozumieniu prawa międzynarodowego. W tym wypadku z normami praw człowieka zbiegają się
normy prawa humanitarnego, co rodzi inne jeszcze kontrowersje dotyczące
ochrony prawa do życia i zakazu umyślnego pozbawienia życia, o których
będzie mowa dalej.
Jedynym przypadkiem, spośród wymienionych w ust. 2 art. 2 Konwencji,
gdy zamierzone pozbawienie życia wskutek absolutnie koniecznego użycia
siły wydaje się możliwe do usprawiedliwienia może być przypadek obrony
osoby przed bezprawną przemocą, gdy wszelkie inne działanie niż zabicie
z zamiarem bezpośrednim nie zdołałoby zapobiec utracie życia przez osobę
zagrożoną bezprawną przemocą.
Wydaje się więc, że kategorię umyślnego pozbawienia życia z art. 2
Konwencji w odniesieniu do przypadków wymienionych w art. 2 ust. 2
należy prima facie interpretować jako dolus eventualis. Taki wniosek zdają
się potwierdzać wnioski Komisji w sprawie Stewart, potwierdzone następnie
w sprawie McCann: „the exceptions enumerated in paragraph 2 indicate
that this provision is not concerned exclusively with intentional killing.
Any other interpretation would hardly be consistent with the object and
purpose of the Convention or with a strict interpretation of the general
obligation to protect the right to life. In the Commission’s opinion the text
of Article 2, read as a whole, indicates that paragraph 2 does not primarily
define situations where it is permitted intentionally to kill an individual,
but defines the situations where it is permissible to »use force« which may
result, as the unintended outcome of the use of force, in the deprivation of

416 Farrell v. Wielka Brytania, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 11 grudnia 1982 r. o dopuszczalności skargi, Sk. Nr 9013.
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life. The use of the force – which has resulted in a deprivation of life – must
be shown to have been »absolutely necessary« for one of the purposes in
sub-paragraphs (a), (b) or (c) and, therefore, justified in spite of the risks it
entailed for human lives”417.
Przypadki zamierzonego (intentional) pozbawienia życia osoby przez
funkcjonariusza państwowego w wersji dolus directus stanowią więc
sytuacje wyjątkowe.

1.3. Test legalności
W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na wynikające z art. 2 Konwencji
unormowanie, iż wszelkie sytuacje użycia przemocy mogące skutkować
pozbawieniem życia muszą odbywać się w granicach wyznaczonych przez
prawo. We wszystkich wypadkach dopuszczalności zadania śmierci przez
państwo przewidzianych w ust. 2 art. 2 istotny jest warunek legalności
działań – w pkt a) mówi się o „obronie osoby przed bezprawną przemocą”,
w pkt b) – o „zgodnym z prawem zatrzymaniu” oraz o „uniemożliwieniu ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem”, w pkt c)
o „działaniu podjętym zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek
lub powstania”. Wszelkie więc działania organów przymusu muszą mieć
podstawę prawną, mieć na celu egzekucję prawa bądź przeciwdziałanie
jego naruszeniu.
Test legalności jest konieczny przy wszelkiej ingerencji w chronione
przez Konwencję prawa człowieka. Jest to zarazem naczelna zasada demokratycznego państwa prawa. Jej istotą jest ustalenie, czy ingerencja miała
oparcie w obowiązującym prawie, a także ustalenie charakteru i formy
owego prawa.
Za prawo obowiązujące uważane są normy obowiązujące w danym
systemie prawnym, w momencie ingerencji. Obok norm prawa krajowego
w grę mogą wchodzić również normy międzynarodowe, tam gdzie system
konstytucyjny zezwala na bezpośrednią inkorporację tych norm do porządku krajowego. Prima facie podstawą ograniczenia uprawnienia może

417 Stewart przeciwko Wielka Brytania, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka
z 11 lipca 1984 r., Sk. nr 10044/82, par. 15.
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być zarówno norma ustawowa jak i pozaustawowa418, jednak przez wzgląd
na rangę chronionego dobra, pojęcie źródeł prawa należy interpretować
ścieśniająco i przyjąć, że standardy praw człowieka zobowiązują państwo
do zagwarantowania prawu do życia ochrony przez akty prawne najwyższej
rangi, a więc ustawy i konstytucję419. Notabene za wymogiem ustawowego
ograniczenia praw podstawowych opowiedział się również w opinii doradczej Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka420.
Również polska Konstytucja z 1997 r. stanowi w art. 31 ust. 3, że ograniczenia dotyczące korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą
być ustanowione wyłącznie w ustawie. Według orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego pociąga to za sobą nakaz określenia w ustawie wszystkich podstawowych elementów ograniczenia danego uprawnienia, bez
możliwości subdelegacji kompetencji do normowania tych ograniczeń
innemu organowi mającemu kompetencję do wydawania aktów o randze
podustawowej421.
Dodać należy, że „prawo” uzasadniające ingerencję w prawo do życia
musi też spełniać wymogi odpowiedniej jakości, takie jak: dostępność (adresat normy powinien móc zorientować się, jakiego zachowania wymaga
od niego prawo, w danych okolicznościach; pociąga to za sobą przede
wszystkim obowiązek publikowania norm prawnych), przewidywalność
(prawo powinno być sformułowane na tyle precyzyjnie, aby adresat normy
mógł w oparciu o nie regulować swoje postępowanie)422 oraz istnienie
efektywnych środków kontroli stosowania tego prawa423.
W tym miejscu nasuwa się istotne pytanie, czy wyrażenie lawfull oznacza
zgodność z każdym prawem, czy tylko takim, które nie stoi w sprzeczności
z międzynarodowo chronionymi normami praw człowieka, w tym z samą
Konwencją.

418

Por. R. Mizerski, Test legalności, w: Prawa człowieka i..., s. 205.

419

Por. Y. Dinstein, dz. cyt., s. 115.

420

Inter-American Court of Human Rights. Advisory Opinion OC–6/86 of May 9, 1986 The
Word „Laws” in Article 30 of The American Convention On Human Rights, pkt 22, Internet,
http://www.corteidh.or.cr [dostęp: 26.08.2020].
421

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 maja 1998 r., U 5/97, pkt 4.

422

Sunday Times v. Wielka Brytania, wyrok ETPC z 26 kwietnia 1979 r., Sk. nr 6538/74, pkt 49.

423 Silver i in. v. Wielka Brytania, wyrok ETPC z 25 marca 1983 r., Sk. nr 5947/72; 6205/73;
7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, pkt 90.
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Na tę kwestię rzuca pewne światło orzeczenie Trybunału w sprawie
Makaratzis przeciwko Grecji. Trybunał stwierdził, że ramy prawne użycia siły
śmiercionośnej powinny brać pod uwagę standardy międzynarodowe jakie
zostały w tym względzie rozwinięte (np. zasady ONZ dotyczące użycia siły
i broni palnej424). Muszą być one „wystarczające dla zapewnienia poziomu
ochrony przez prawo prawa do życia, jakiego wymaga się w dzisiejszych
demokratycznych społeczeństwach w Europie”425.
Kontroli podlega więc zarówno zgodność z prawem, jak i jakość samego
prawa pod względem formalnym i materialnym.

1.4. Standard absolutnej konieczności i zasada ścisłej
proporcjonalności
Standard „absolutnej konieczności” z ust. 2 art. 2 Konwencji w odniesieniu
do użycia siły przez przedstawicieli władzy państwowej (the use of force
which is No. more than absolutely neccessary) został doprecyzowany w drodze orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W sprawie Stewart przeciwko
Wielkiej Brytanii z 1984 r. Komisja sformułowała pierwszą fundamentalną
definicję pojęcia absolutnej konieczności. Orzekła mianowicie, że użycie
siły może być uznane za „absolutnie konieczne” tylko wtedy, gdy jest „ściśle
proporcjonalne” do osiągnięcia prawowitego celu wymienionego w art.
2 ust. 2 Konwencji. Przy ocenie, czy użyta siła była ściśle proporcjonalna,
należy wziąć pod uwagę naturę celu, który ma być osiągnięty, zaistniałe
w danej sytuacji niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego oraz
stopień ryzyka, że użycie siły może spowodować utratę życia426.
Orzecznictwo Komisji i Trybunału w zakresie prawa do życia i pozbawienia życia przez przedstawicieli państwa przeszło sporą ewolucję.
Początkowo organy konwencyjne prezentowały dość propaństwowe

424 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment
of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to September 1990, Internet, https://www.ohchr.org/
en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx [dostęp: 26.08.2020].
425 Por. Makaratiz przeciwko Grecji, wyrok ETPC z 20 grudnia 2004 r., Sk. nr 50385/99,
pkt 62.
426

Stewart przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 19.
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nastawienie, łatwo usprawiedliwiając użycie siły śmiercionośnej przez
funkcjonariuszy skutkujące pozbawieniem życia, jak w przywołanej wyżej
sprawie X przeciwko Belgii z 1969427, czy w sprawie Kelly przeciwko Wielkiej
Brytanii428. Stopniowo przechodzono do bardziej restrykcyjnej interpretacji
ust. 2 art. 2 Konwencji. Przełomem w podejściu organów konwencyjnych do
tego aspektu prawa do życia była sprawa McCann i inni przeciwko Wielkiej
Brytanii z 1995 r. 429
Ta głośna sprawa dotyczyła pozbawienia życia trójki bojowników w IRA,
podejrzanych o zamiar detonacji bomby na Gibraltarze. Prowadzący akcję
antyterrorystyczną błędnie założyli, że podejrzani mają przy sobie detonatory uruchamiane za pomocą naciśnięcia guzika. Detonacji miała ulec
bomba rzekomo pozostawiona przez nich w samochodzie, w miejscu,
gdzie jej wybuch pozbawiłby życia wielu ludzi. Żołnierze jednostki SAS,
biorący udział w tej akcji dostali rozkaz strzelania by zabić, w przypadku,
gdy powezmą podejrzenie, że terroryści będą chcieli uruchomić detonatory,
które rzekomo mieli mieć przy sobie. Założenia te okazały się chybione. Przy
zabitych nie znaleziono ani broni ani detonatorów, a w pozostawionym
przez nich samochodzie nie było ładunków wybuchowych.
Trybunał uznał, że choć z zasady nie można wymagać od władz nieomylności i absolutnej pewności, gdy wchodzi w grę użycie broni w celu
zabicia, to ciąży na nich obowiązek starannego i kompetentnego działania,
przy użyciu całej dostępnej sobie wiedzy zmierzającego do niedopuszczenia
do sytuacji, w której byłoby ono konieczne. W tym wypadku obowiązek
ten nie został dopełniony. Przekonanie dotyczące umieszczenia ładunków
wybuchowych w samochodzie nie było dostatecznie uzasadnione (jego
podstawą były nieprecyzyjne dane wywiadu oraz obserwacje oficera, który
nie był specjalistą w dziedzinie zdalnie sterowanych ładunków wybuchowych), a mimo to zostało przyjęte za pewnik i stało się podstawą do wydania
żołnierzom rozkazu użycia siły śmiercionośnej. Ponadto władze, wiedząc

427 X przeciwko Belgii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 21 maja 1969 r.,
2758/66.
428 Kelly przeciwko Wielkiej Brytanii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka o niedopuszczalności skargi z 13 stycznia 1993, Sk. nr 17579/9; Sprawa dotyczyła ostrzelania przez żołnierzy w Pn. Irlandii samochodu skradzionego dla zabawy przez młodych ludzi, zakończonego śmiercią jednego z nich. Komisja stwierdziła, że akcja żołnierzy, jako dokonana w celu
uskutecznienia zgodnego z prawem aresztowania była zgodna z art. 2 ust. 2 Konwencji.
429
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uprzednio o planowanym zamachu nie przeszkodziły podejrzanym we
wjeździe na teren Gibraltaru, pozwalając tym samym na zwielokrotnienie
zagrożenia dla życia i zdrowia ludności cywilnej, na którego zażegnanie
powoływały się jako na usprawiedliwienie swoich działań. W związku z tym,
według Trybunału, warunek „absolutnej konieczności” z ust. 2 art. 2 nie
został spełniony430.
W świetle tej wykładni art. 2 Konwencji, w przypadku działań funkcjonariuszy państwowych odwołanie się do użycia siły śmiercionośnej (lethal
force) powinno być traktowane jako ostateczność. Na państwie spoczywa
również obowiązek takiego działania, aby wszelkie akcje z użyciem siły
były tak zaplanowane i kontrolowane by zminimalizować w możliwie
największym zakresie odwołanie się do siły śmiercionośnej i możliwość
przypadkowej utraty życia431.
Test „absolutnej konieczności” jest, jak stwierdził Trybunał, testem
znacznie bardziej ścisłym i wymagającym od testu „konieczności w społeczeństwie demokratycznym”, który spotykamy w klauzulach imitacyjnych
niektórych innych gwarantowanych konwencyjnie praw człowieka. Przede
wszystkim środki podejmowane w ramach absolutnie koniecznego użycia
siły muszą być ściśle proporcjonalne do realizacji jednego z celów prawowitych wymienionych w ust. 2 art. 2: „In this respect the use of the term
»absolutely necessary« in Article 2 para. 2 (art. 22) indicates that a stricter
and more compelling test of necessity must be employed from that normally
applicable when determining whether State action is »necessary in a democratic society« under paragraph 2 of Articles 8 to 11 (art. 82, art. 92, art.
102, art. 112) of the Convention. In particular, the force used must be strictly
proportionate to the achievement of the aims set out in sub-paragraphs 2
(a), (b) and (c) of Article 2 (art. 22-a-b-c)”432.
Absolutna konieczność i ścisła proporcjonalność zdają się więc stanowić
kwalifikowane formy testu „konieczności w demokratycznym społeczeństwie” i zasady proporcjonalności, które znajdują zastosowanie w stosunku
do innych praw konwencyjnych.
W sprawie McCann automatyczne odwołanie się do użycia siły śmiercionośnej było nieproporcjonalne, zważywszy na błędy popełnione w fazie

430

Tamże, par. 213.

431

Tamże, par. 194.

432

Tamże, par. 149.
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planowania i realizacji operacji. Cele akcji były dwa: obrona ludności Gibraltaru przed bezprawną przemocą ze strony terrorystów oraz zatrzymanie
podejrzanych. Jedynie do osiągnięcia tego pierwszego z prawowitych celów
„strzelanie by zabić” mogłoby być uznane za proporcjonalne, jednak nie
w sytuacji, gdy istniały inne opcje działania, z których władze nie skorzystały.
Wyjątkową cechą tego orzeczenia jest sposób, w jaki nakłada się w nim
na państwo obowiązek równej ochrony życia wobec przestępców (nawet
terrorystów) i zwykłych obywateli433. Oczywiście w sytuacji wyboru pomiędzy niewinnym a winnym orzeczenie Trybunału nie pozostawia wątpliwości, że priorytet przysługuje ochronie życia osoby niewinnej. Jednakże
Trybunał stawia również wysoko poprzeczkę, gdy chodzi o naruszenie
prawa do życia winnego.
Jak wskazuje S. Joseph434, Trybunał nie uznał za usprawiedliwioną
sytuacji, w której państwo, chcąc doprowadzić do postawienia przed
sądem i tym samym uniemożliwienia popełniania przyszłych przestępstw osobom potencjalnie niebezpiecznym, wybiera taki sposób
działania, który zwiększa wielokrotnie ryzyko utraty życia przez te osoby.
Władze brytyjskie uzasadniały fakt, że zezwolono terrorystom na przekroczenie granic Gibraltaru i podejmowanie dalszych działań, koniecznością
zebrania dowodów ich winy w przyszłym procesie sądowym, bez których
to dowodów mogliby oni zostać szybko wypuszczeni. Śmierć tych ludzi
nie była więc absolutnie konieczna do osiągnięcia celu jakim była obrona
ludności przed zagrożeniem z ich strony. Trybunał uznał tym samym, że
nie można poczytywać za absolutnie konieczne pozbawienia życia w celu
zapobieżenia przyszłej bezprawnej przemocy435.
Sprawa McCann dotyczyła użycia siły absolutnie koniecznej w sposób
umyślnie śmiercionośny (deliberate lethal force). Trybunał uznał przy tej
okazji, że „odruchowe działanie żołnierzy w tak kluczowej sprawie nie
charakteryzuje się takim stopniem ostrożności, jakiego można by oczekiwać
po funkcjonariuszach aparatu ścigania w społeczeństwie demokratycznym,

433 Fionnuala Ni Aolain, The Evolving Jurisprudence of the European Convention Concerning the Right to Life, “Netherlands Quarterly of Human Rights” 2001, Vol. 19, No. 1, s. 30.
434 S. Joseph, Denouement of the Deaths on the Rock: The Right to Life of the Terrorists,
“Netherlands Quarterly of Human Rights” 1996, Vol. 14, No. 1, s. 9.
435
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i to nawet w konfrontacji z niebezpiecznymi osobnikami podejrzewanymi
o terroryzm”436.
Problem dopuszczalności użycia tego rodzaju siły przez państwo stał
się szczególnie palący obecnie, w dobie „wojny w z terroryzmem”. Po
zamachu na World Trade Center z 11 września 2001 r. policja brytyjska
otrzymała nowe wytyczne działania w przypadku powzięcia podejrzenia
samobójczego zamachu bombowego, obejmujące m.in. nakaz shoot-to-kill (tzw. Operacja Kratos). Wytyczne te zostały zrealizowane tylko raz po
zamachach w londyńskim metrze z 7 czerwca 2005 r. 22 czerwca policja
londyńska zastrzeliła Jeana Charlesa Meneneza, pomyłkowo wziętego za
zamachowca samobójcę. Nikomu nie postawiono zarzutów w sprawie
śmierci Meneneza437. Wydaje się, że do tego przypadku stosowałyby się
wnioski Trybunału wobec władz państwowych sformułowane w sprawie
McCann.
Podobne wydarzenia miały miejsce również w USA. 7 grudnia 2005 r.
Rigoberto Alpizar został śmiertelnie postrzelony na pokładzie samolotu
przez agentów FBI, którzy niesłusznie podejrzewali go o podłożenie bomby
w samolocie438.
Wydaje się, że w świetle orzecznictwa Trybunału tego rodzaju użycie siły
(shoot-to-kill), mimo że poddane ścisłemu testowi absolutnej konieczności, nie jest wykluczone. Nie może jednak użycie siły z zamiarem zabicia
(shoot-to-kill) stać się zasadą postępowania funkcjonariuszy państwowych
w sytuacjach zagrożenia, stało by to bowiem w sprzeczności ze standardem
absolutnej konieczności i ścisłej proporcjonalności użycia siły.
W sprawie McCann konwencyjne prawo do życia uznane zostało za
prawo podlegające ścisłej kontroli Trybunału, a przypadki pozbawienia
życia przy użyciu siły absolutnie koniecznej za poddane wyjątkowo
skrupulatnemu dochodzeniu, w którego zakres wchodzić będą nie tylko
działania funkcjonariuszy bezpośrednio stosujących siłę, ale także wszelkie

436 McCann i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 212, przeł. A. Rzepliński, w: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 27 września 1995 r., sygn. A 324,
17/1994/464/545. Sprawa McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (Cz. IV), „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 10, s. 160.
437

Internet, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Charles_de_Menezes [dostęp: 26.08.2020].

438

Internet, http://en.wikipedia.org/wiki/Rigoberto_Alpizar [dostęp: 26.08.2020].
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okoliczności towarzyszące, m.in planowanie i kontrola przebiegu całości
akcji, w której nastąpiło użycie siły skutkujące pozbawieniem życia439.
Standard absolutnej konieczności sformułowany w sprawie McCann
odnosi się do użycia siły śmiercionośnej w ogóle, a więc nie tylko do przypadków rozmyślnego użycia siły śmiercionośnej przez funkcjonariuszy
państwa kwalifikujących się jako zabójstwo z zamiarem bezpośrednim.
Standard ten odnosi się jednak w szczególności do nich (particularly where
deliberate lethal force is used)440.
Standard ten był wielokrotnie powtarzany i rozwijany w kolejnych orzeczeniach Trybunału dotyczących użycia siły przez funkcjonariuszy państwa
mającego na celu law enforcement, również takiego, którego niezamierzonym skutkiem było pozbawienie życia (np. Andronicou i Constantinou
przeciwko Cyprowi441, Ogur przeciwko Turcji442, Bubbins przeciwko Wielkiej
Brytanii443).
Standard absolutnej konieczności przy użyciu sily śmiercionośnej dotyczy w równej mierze akcji policyjnych jak i wojskowych. Przedmiotem
wyroku Ergi przeciwko Turcji z 1998 r. była przypadkowa śmierć osoby
cywilnej od pocisku wystrzelonego w trakcie zasadzki tureckich sił bezpieczeństwa na bojowników PKK (Partia Pracujących Kurdystanu). W tej
sprawie nie ustalono, czy pocisk pochodził od służb specjalnych, czy od
PKK, jednak Trybunał stwierdził, że również w takim wypadku państwo
ponosi odpowiedzialność, jeżeli operacja nie była tak zaplanowana, by
wyeliminować potencjalne zagrożenie utraty życia przez osoby cywilne.
Przy tym, chodzi tu nie tylko o zagrożenie stwarzane przez funkcjonariuszy państwa, ale również przez możliwą do przewidzenia reakcję strony
przeciwnej444.

439

McCann i inni przeciwko Wlk Brytanii, par. 150.

440

Tamże.

441

Andronicou i Constantinou przeciwko Cyprowi, wyrok ETPC z 9 października 1997 r.,
86/1996/705/897, par. 168.
442

Ogur przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 20 maja 1999 r., Sk. nr 21594/93, par. 78

443

Bubbins przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC 17 marca 2005 r., Sk. nr 50196/99, par.
135, 136. Zob. również: B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Bubbins przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
(dot. interwencji policji z użyciem broni palnej w kontekście prawa człowieka do życia), „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7–8.
444
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Ergi przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 28 lipca 1998 r., 66/1997/850/1057, par. 80.
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W kwestii wymogu planowania i kontroli akcji pod kątem zminimalizowania ryzyka utraty życia, Trybunał stwierdził dodatkowo, że obowiązek
przygotowania akcji nie jest wymagalny wtedy, gdy w grę wchodzi operacja
nieplanowana, która rozwinęła się w taki sposób, iż policja zmuszona była
działać bez uprzedniego przygotowania. Zobowiązanie pozytywne musi
być interpretowane w sposób, który nie nakłada na władze niemożliwego
do spełnienia obowiązku. Przy braku możliwości uprzedniego zaplanowania operacji z użyciem siły śmiercionośnej, wytyczne postępowania
funkcjonariusze powinni móc odnaleźć w odpowiednio sformułowanych
przepisach prawa445.
Konwencja wymaga bowiem od państwa wprowadzenia odpowiednich
ram prawnych dla operacji w użyciem siły śmiercionośnej, chroniących
przed arbitralnością i nadużyciem siły, a nawet przed dającym się uniknąć
incydentem446. Jest to obowiązek państwa wynikający z ogólnego zobowiązania do ustanowienia w ramach wewnętrznego porządku prawnego
właściwych regulacji dla zabezpieczenia życia osób podlegających jurysdykcji państwa447. Nawiasem mówiąc, podobnie obowiązki państwa w tym
zakresie interpretowane są na bazie art. 6 MPPOiP przez Komitet Praw
Człowieka w Uwagach Ogólnych do art. 6 z 1982 r. 448
Reasumując, standard ścisłej proporcjonalności został zastosowany
przez Trybunał przy użyciu trzyetapowego testu. W pierwszej kolejności
Trybunał zadaje pytanie, czy siła została użyta dla realizacji jednego z celów
prawowitych wymienionych w art. 2 ust. 2, następnie pyta czy stopień
użycia siły był absolutnie konieczny do osiągnięcia zadeklarowanego celu,
a wreszcie czy stopień i rodzaj użytej siły był proporcjonalny do rangi realizowanego celu.
Standard absolutnej konieczności i ścisłej proporcjonalności w przedstawionej formie wydaje się obowiązywać tylko w odniesieniu do punktu
a) ust. 2 art. 2 Konwencji, tj. obrony osoby lub osób przed bezprawną prze445

Makaraztiz przeciwko Grecji, wyrok ETPC z 20 grudnia 2004 r., Sk. nr 50385/9, pkt 69–

–70.
446 Por. m.in. Hilda Hafsteidotir przeciwko Islandii, wyrok ETPC z 8 czerwca 2004 r., pkt 56,
a także Makaratzis przeciwko Grecji, pkt 58 – w tej sprawie Trybunał oceniał nie tylko samą
akcję funkcjonariuszy, ale zgodność prawnych uregulowań dotyczących użycia broni palnej
obowiązujących w tym czasie w Grecji z Konwencją.
447

Kilic przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 28 marca 2000 r., Sk. nr 22492/93, pkt 62.

448

Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 27 lipca 1982 r., cyt. za: Wspólny standard do
osiągnięcia…, s. 34–35.
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mocą, natomiast w pozostałych wymienionych w tym artykule wypadkach
tylko wtedy, gdy to tej obrony ostatecznie się sprowadza (obrona własna
funkcjonariusza przy aresztowaniu uzbrojonego podejrzanego, przy próbie uniemożliwienia ucieczki uzbrojonego zagrażającego bezpośrednio
funkcjonariuszom lub innym osobom przestępcy, przy odpieraniu naporu
używających śmiercionośnej broni demonstrantów). Do każdego z tych
przypadków organy konwencyjne wypracowały swoiste lex specialis standardu użycia siły potencjalnie śmiercionośnej, wprowadzając dodatkowe
ograniczenia swoiste dla tych sytuacji. W niektórych przypadkach użycia
siły w celu zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki reguła ścisłej proporcjonalności w ogóle wyklucza użycie siły śmiercionośnej. Zagadnienie
to zostanie omówione w kolejnych paragrafach.

1.4.1. Absolutnie konieczne użycie siły w celu obrony osoby
przed bezprawną przemocą
W świetle pkt a) ust. 2 art. 2 Konwencji nie jest naruszeniem prawa do
życia pozbawienie życia wynikające z absolutnie koniecznego użycia siły
w warunkach obrony osoby przed bezprawną przemocą.
W doktrynie wysuwana jest teza, że ten z wymienionych ust 2 art. 2
wyjątków ex definitione od zakazu pozbawienia życia norma Konwencji
przybiera także wymiar horyzontalny, mając wpływ na regulację kontratypu
obrony koniecznej w prawie wewnętrznym. Ze względu na fakt, że tematyka
horyzontalnego działania art. 2 omówiona będzie w dalszej części pracy,
obecnie skupię się na pierwotnej wykładni punktu a) ust. 2 art. 2, dotyczącej
relacji wertykalnych (pozbawienia życia przez funkcjonariusza publicznego
w obronie osoby przed bezprawną przemocą).
Casus pozbawienia życia przez funkcjonariusza, które jest wynikiem
absolutnie koniecznego użycia siły w celu obrony osoby przed bezprawną
przemocą prezentuje w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka m.in. sprawa Andronicou i Constantinou przeciwko Cyprowi449.
Sprawa dotyczyła interwencji policji w sytuacji, w której mężczyzna przetrzymywał swoją narzeczoną jako zakładniczkę grożąc, że zabije ją i siebie.
Wskutek interwencji sił bezpieczeństwa oboje młodych ludzi poniosło
449 Andronicou i Constantinou przeciwko Cyprowi, wyrok ETPC z 9 października 1997 r.,
86/1996/705/897.
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śmierć. W tym orzeczeniu Trybunał odwołując się do wypracowanego
wcześniej wymogu odpowiedniego planowania i kontroli operacji przez
władze, sformułował kilka zasad dotyczących zachowania się funkcjonariuszy policji w sytuacji ratowania zakładnika, precyzując tym samym standard
absolutnej konieczności w odniesieniu do policyjnych akcji uwalniania
zakładników. Trybunał stwierdził, przede wszystkim, że działania władz
powinny dążyć do obrania takiego sposobu zakończenia kryzysu, który
wiązałby się z jak najmniejszym ryzykiem utraty życia przez wszystkich
uczestników wydarzeń, zakładnika, przetrzymującego go przestępcy oraz
interweniujących funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa450.
Z oceny przeprowadzonej akcji dokonanej przez Trybunał wyłania się
także dyrektywa, że podjęcie interwencji siłowej powinno następować
dopiero po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości zakończenia kryzysu
i uwolnienia przetrzymywanej osoby. Trybunał uznał za dopuszczalne
użycie siły śmiercionośnej tylko w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego wymagające natychmiastowej reakcji, zasadniczo
zaś zaleca przeprowadzanie akcji uwalniania zakładnika bez użycia siły
śmiercionośnej. We wstępnej ocenie sprawy Komisja zwróciła uwagę na
pewne niedociągnięcia w przeprowadzanej akcji, m.in. brak profesjonalnego negocjatora na miejscu wydarzeń, jednak Trybunał nie uznał ich za
wystarczające do uznania, że standard absolutnej konieczności użycia siły
nie został spełniony, a tym samym, że działania funkcjonariuszy skutkujące
pozbawieniem życia były sprzeczne z art. 2 Konwencji451.
Po raz kolejny Trybunał potwierdził także zasadę, że błędne mniemanie
funkcjonariusza, który podejmuje decyzję o użyciu broni, dotyczące konieczności zastosowania tego środka nie przesądza o naruszeniu art. 2452.
W omawianej sprawie Trybunał podkreślił, iż należy żałować, że policjanci
otworzyli tak silny ogień, uznał jednak, że jego własna ocena nie może
zastąpić oceny dokonanej przez funkcjonariuszy zmuszonych do natych-

450

Andronicou i Constantinou przeciwko Cyprowi, par. 181.

451

Tamże, par. 181–186.

452

Tamże, par. 192, zob. także: McCann i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 200; Zasada
potwierdzona także w późniejszej sprawie Bubbins przeciwko Wielkiej Brytanii, w której
w trakcie interwencji został zastrzelony mężczyzna grożący policji bronią, która okazała się
być jedynie repliką prawdziwego pistoletu, zob. wyrok ETPC z 17 marca 2005 r., Sk. nr 50196/99
(par. 138).
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miastowej reakcji w celu odwrócenia uczciwie odczuwanego zagrożenia
dla życia swojego lub innej osoby453.
Mimo że akcja uwalniania zakładniczki zakończyła się w tym wypadku
tragicznie, a do sposobu przeprowadzenia jej można by mieć zastrzeżenia
Trybunał nie wyciągnął wobec władz konsekwencji. Zdaje się to być zgodne
z ogólną dyrektywą postępowania Trybunału, polegającą na wyważonym
podejściu do realizacji zobowiązania państwa do ochrony życia. Wydaje
się, że Trybunał zezwala państwu na pewien margines błędu i dopiero
po jego przekroczeniu obciąża państwo odpowiedzialnością za spowodowanie utraty życia wskutek przekroczenia zasad użycia siły absolutnie
koniecznej.
Trzeba zaznaczyć, że w większości porządków prawnych, również
w polskim, funkcjonariusz interweniujący w celu przywrócenia porządku
publicznego nie działa w obronie koniecznej, a legalność jego zachowania
zależy od zgodności z przepisami wyznaczającymi podstawę do interwencji,
jego kompetencje i sposób postępowania. Legalność ta nie może być natomiast oceniana według znamion obrony koniecznej. Podstawę prawną jego
działań stanowi kontratyp realizacji obowiązków służbowych. Funkcjonariusz publiczny może jednak znaleźć się w czasie wykonywania obowiązków
służbowych w sytuacji, która będzie go uprawniała do zastosowania obrony
koniecznej wtedy, kiedy zostanie narażone na niebezpieczeństwa jego
dobro, np. kiedy zamach zostanie skierowany przeciwko jego osobie454. Do
działań funkcjonariusza publicznego występującego w obronie innej osoby
przed bezprawną przemocą odnoszą się zawsze w pełni zasady wchodzące
w obręb standardu absolutnej konieczności użycia siły.

1.4.2. Absolutnie konieczne użycie siły w kontekście zatrzymania
lub uniemożliwienia ucieczki
W przypadku użycia siły absolutnie koniecznej przez funkcjonariusza publicznego w celu zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki, wypracowane
453 Andronicou i Constantinou przeciwko Cyprowi, par. 192, zob. także: Bubbins przeciwko
Wielkiej Brytanii, par. 139.
454 Zob. Kodeks karny. Komentarz, dz. cyt., s. 70–71, a także: M. Szczepaniec, Uregulowanie
obrony koniecznej w Kodeksie karnym z 1997 r. a Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1999,
z. 1, s. 119.
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zostały w drodze orzecznictwa organów konwencyjnych dodatkowe zasady
i ograniczenia ingerencji w prawo do życia.
Na początek powrócę w tym kontekście do kwestii umyślności pozbawienia życia w tych sytuacjach. Wydaje się, że już z założenia umyślne
pozbawienie życia w celu zatrzymania, w sensie działania z zamiarem
bezpośrednim (shoot-to-kill), jest niezgodne z zasadami absolutnej konieczności i proporcjonalności, a przede wszystkim celowości. Strzelanie
z zamiarem zabicia nie może przecież być spójne z zamiarem osiągnięcia
celu zgodnego z prawem zatrzymania, którego istotą jest spowodowanie,
by zatrzymany stanął przed odpowiednią instancją wymiaru sprawie
dliwości455.
Jednakże w przypadkach użycia siły w celu zatrzymania częste mogą
być sytuacje pozbawienia życia poprzez działanie z zamiarem ewentualnym
(celem funkcjonariuszy bezpieczeństwa jest zasadniczo zatrzymanie podejrzanego, lecz sposób ich działania wskazuje na to, że przewidują skutek
w postaci utraty życia i godzą się z nim).
We wczesnej fazie rozwoju orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw
Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego pozbawienia życia przez funkcjonariusza, umyślne pozbawienie życia w celu
zatrzymania bądź zapobieżenia ucieczce uznano za dopuszczalne. W kontrowersyjnej decyzji Komisji w sprawie Kelly przeciwko Wielkiej Brytanii
dopuszczono możliwość umyślnego zabicia w celu zatrzymania456. Sprawa
dotyczyła ostrzelania przez żołnierzy w Pn. Irlandii samochodu skradzionego dla zabawy przez młodych ludzi, zakończonego śmiercią jednego
z nich. Do samochodu oddano czternaście serii strzałów z broni automatycznej (można uznać to działanie za pozostające pomiędzy zamiarem
ewentualnym a zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia – żołnierze
strzelali do kierowcy, w celu zatrzymania samochodu, poprzez zranienie
lub uśmiercenie go). Komisja stwierdziła, że akcja żołnierzy, jako dokonana
w celu uskutecznienia zgodnego z prawem zatrzymania była zgodna z art.
2 ust. 2 Konwencji.

455 Jak słusznie zwraca uwagę D. Harris w: The right to life under the European Convention
on Human Rights, “Maastricht Journal of European and Comparative Law” 1994, Vol. 1, No. 2,
s. 136.
456 Kelly przeciwko Wielkiej Brytanii, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka o niedopuszczalności skargi z 13 stycznia 1993 r., Sk. nr 17579/9.
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W sprawie Kelly Komisja nie uznała za dostatecznie uzasadnioną skargi
powodów na naruszenie art. 2, za względu na okoliczności panujące w tym
czasie w Północnej Irlandii, gdzie wydarzenia miały miejsce. Argumentowano, że w sytuacji codziennego zagrożenia zamachami terrorystycznymi
żołnierze mieli uzasadnione prawo poczytywać uciekających skradzionym
samochodem młodzieńców za terrorystów, więc zatrzymanie ich za wszelką
cenę było konieczne dla uniknięcia ich przyszłych zbrodni, stanowiących
potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ogółu. Tym samym absolutna
konieczność miała się tu odnosić ostatecznie do obrony innych osób przed
przyszłą bezprawną przemocą, a nie do zrealizowania celu zatrzymania.
W późniejszej sprawie McCann i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, wykluczono możliwość uznania za „absolutnie konieczne” przeciwdziałania w ten
sposób przyszłej potencjalnej przemocy, tym samym stanowisko Komisji
w sprawie Kelly zostało zrewidowane.
To samo rozumowanie zdaje się odnosić do przypadku użycia siły w celu
zapobieżenia ucieczce.
W odniesieniu do tych dwóch przypadków – użycia siły w celu zatrzymania i użycia siły w celu zapobieżenia ucieczce – istotny jest wymóg
proporcjonalności przewinienia osoby podejrzanej, lub uciekającego
przestępcy i bezpośredniego zagrożenia jakie stwarza do sposobu użycia
siły, nawet gdy w grę nie wchodzi użycie broni z zamiarem zabicia, a użycie
siły śmiercionośnej w ogóle.
W sprawie Makaratziz przeciwko Grecji policjanci oddali liczne strzały do
uciekającego po złamaniu przepisów ruchu drogowego kierowcy, poważnie
go raniąc i stwarzając zagrożenie dla jego życia (fakt, że nie został zabity,
był przypadkiem). Trybunał uznał, że w danych okolicznościach policjanci
mogli zasadnie podejrzewać, że kierowca jest uzbrojony i niebezpieczny,
co usprawiedliwia użycie przeciwko niemu siły oparte na takim szczerym
przekonaniu, choćby później okazało się ono niezgodne z rzeczywistością457. Poza tym, kierowca stwarzał zagrożenie dla innych uczestników
ruchu drogowego (podczas pościgu wpadł na inny samochód, w wyniku

457 Standard przyjęty w sprawie McCann (a także w sprawach Andronicou i Constantinou
przeciwko Cyprowi 9.10.1997, pkt 192; Brady przeciwko Wielkiej Brytanii, 3.04.2001) Trybunał
uznał, że nie można nakładać na państwo i personel porządku prawnego nierealistycznego
ciężaru w ramach wypełniania jego obowiązków, być może na szkodę ich życia lub życia innych osób. Nie wyklucza to jednak obowiązku należytej staranności i wykorzystania całej dostępnej sobie wiedzy oraz należytego planowania i kontroli operacji z użyciem siły.
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czego jego pasażerowie zostali ranni). Jednak z orzeczenia wynika, że tego
rodzaju użycie siły (użycie broni palnej) wobec kierowcy, którego jedynym
przewinieniem byłoby przejechanie na czerwonych światłach w oczywisty
sposób nie zostałoby uznane przez Trybunał za proporcjonalne458.
W sprawie Nachova i inni przeciwko Bułgarii dwóch żołnierzy odbywających przymusową służbę zasadniczą zostało ukaranych za naruszenie
warunków korzystania z przepustek pozbawieniem wolności. W trakcie
odbywania kary w dni robocze pracowali oni poza terenem zakładu i wykorzystali ten fakt do ucieczki. Policja wojskowa zastrzeliła zbiegów przy próbie
ich ujęcia. Z ustalonych przez Trybunał okoliczności sprawy wynikało, że
obydwaj zabici odbywali wcześniej krótkoterminowe kary pozbawienia
wolności za drobne przestępstwa popełnione bez użycia przemocy; obaj
uciekli z więzienia bez posłużenia się aktami przemocy, a także żaden z nich
nie był uzbrojony. Biorący udział w akcji funkcjonariusze byli świadomi,
że uciekinierzy nie są uzbrojeni ani niebezpieczni459. Trybunał uznał, że
użycie broni palnej nie spełniało warunku ścisłej proporcjonalności i nie
może być uznane za „absolutnie konieczne” w celu zatrzymania osoby
podejrzanej o popełnienie przestępstwa bez użycia przemocy, jeżeli jest to
osoba, o której wiadomo, że nie stwarza zagrożenia dla życia czy zdrowia
innych osób nawet gdyby w konsekwencji braku użycia broni palnej taka
osoba uciekła460.
Z tych orzeczeń wyłania się zasada, że użycie siły śmiercionośnej
przez funkcjonariusza jest dopuszczalne z punktu widzenia konwencyjnej ochrony prawa do życia tylko wtedy, gdy istnieje dobrze uzasadnione
podejrzenie, że osoba stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi
(nawet, jeżeli to założenie okaże się potem fałszywe), a siła użyta musi być
proporcjonalna do skali zagrożenia i powodować jak najmniejsze ryzyko
utraty życia przez osobę zatrzymywaną.
Podobną zasadę użycia deadly force w celu zatrzymania bądź zapobieżenia ucieczce znajdziemy w porządku prawnym USA. W orzeczeniu
Tennessee v. Garner Sąd Najwyższy stwierdził, że siła śmiercionośna może
być użyta, gdy funkcjonariusz ma powody do uzasadnionego przekonania,

458

Makaratziz przeciwko Grecji, par. 66.

459

Nachova i inni przeciwko Bułgarii, wyrok ETPC z 6 lipca 2005 r., par. 106.

460

Tamże, par. 109.
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że podejrzany stwarza poważne zagrożenie życia lub poważnego uszkodzenia ciała jego samego lub innych osób461.

1.4.3. Absolutnie konieczne użycie siły w kontekście tłumienia
zamieszek lub powstania
Przepis ust. 2 art. 2 Konwencji dopuszcza użycie przez funkcjonariusza
państwowego siły skutkujące pozbawieniem życia, gdy jest to konieczne
w sytuacji „tłumienia zamieszek lub powstania”. Pojęcie „zamieszek” ani
pojęcie „powstania” nie znajduje dokładnego wyjaśnienia w orzecznictwie
Komisji ani Trybunału.
W sprawie Stewart przeciwko Wielkiej Brytanii z 1984 r. Komisja sprecyzowała nieco pojęcie „zamieszek” (riot). Choć nie podano ścisłej definicji,
uznano, że tłum 150-osobowy atakujący fizycznie funkcjonariuszy podpada
pod to pojęcie: „24. The Commission is aware, in this context, that the
legal definition of a »riot« is a matter on which there may be differences
in the law and practice of member States. As with other concepts in the
Convention it must, therefore, be regarded as »autonomous« and thus
subject to interpretation by the Commission and European Court of Human
Rights (see Eur. Court H. R. , Künig case, judgment of 28. 6. 78, Series A N°
27, para. 88, p. 29).
25. The Commission does not consider it necessary to attempt an exhaustive definition or elucidation of the term »riot« in sub-paragraph (c). In the
present case, the Commission considers that an assembly of 150 persons
throwing missiles at a patrol of soldiers to the point that they risked serious
injury must be considered, by any standard, to constitute a riot. There can be
No. doubt also, in view of the decisions of the Northern Ireland courts, that
the action of the soldiers was lawful under Northern Irish law (Section 3 of
the Criminal Law Act (Northern Ireland) 1967). The aim pursued, therefore,
falls within sub-paragraph (c)”462.

461 Sąd Najwyższy USA, Tennessee v. Garner, 471 U.S I (1985), Internet, http://caselaw.lp.
findlaw.com [dostęp: 26.08.2020]. Siłę śmiercionośną może stanowić nie tylko broń palna.
W orzeczeniu Scott v. Harris, No. 05–1631 (Apr. 30, 2007) Sąd Najwyższy USA orzekł, że dopuszczalne jest podjęcie przez policjanta próby zakończenia niebezpiecznego pościgu za pojazdem, który naraża na niebezpieczeństwo osoby postronne, nawet jeżeli próba ta narazić
może kierowcę ściganego pojazdu na ryzyko poważnych uszkodzeń ciała bądź śmierci.
462
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Stewart przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 24, 25.
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W tej sprawie sformułowano także zasadę, że siły porządkowe nie mają
obowiązku wycofywać się pod naporem demonstrantów, nawet jeżeli
dalsza akcja może zagrażać utratą życia przez któregoś z demonstrantów:
„27. Finally, the Commission must also observe, in this context, that the
Convention specifically envisages, in sub-paragraph (c), the right of the
authorities to take action to quell a riot without imposing any requirement
of retreat or avoiding action in the face of mounting violence”463.
W sprawie Gulec przeciwko Turcji z 1997 r. Trybunał uznał, że użycie
ostrej amunicji, choćby poprzez oddawanie strzałów w powietrze podczas
demonstracji, w celu przywrócenia porządku nie może zostać uznane za
spełniające zasadę proporcjonalności użycia siły, szczególnie w sytuacji,
gdy pośród uczestników zamieszek nikt nie był w posiadaniu broni palnej.
Śmierć chłopca, która nastąpiła rzekomo w wyniku odbitej rykoszetem
kuli nie można więc uznać za wynikłą z absolutnie koniecznego użycia
siły464. Negatywny wynik testu absolutnej konieczności użytej siły wynikał
tutaj z braku należytej staranności władz przy przeprowadzaniu akcji –
funkcjonariusze nie byli bowiem uzbrojeni w nieśmiercionośne narzędzia
rozpraszania demonstracji, takie jak pałki, armatki wodne, tarcze ochronne,
pociski gumowe, czy gaz łzawiący465.
Warto zauważyć, że rozumowanie Komisji oraz Trybunału w tej sprawie
w pełni odpowiada Zasadzie 14 Podstawowych Zasad dotyczących Użycia
Siły i Broni Palnej Przez Funkcjonariuszy Porządku Prawnego ONZ, która
stanowi, że przy rozpraszaniu gwałtownych manifestacji i zgromadzeń
funkcjonariusze porządku publicznego są uprawnieni do użycia broni,
tylko w przypadku, gdy inne łagodniejsze metody okażą się nieskuteczne
i tylko w stopniu minimalnie koniecznym466.
Ogólna klauzula derogacyjna znajdująca się w art. 15 EKPC mówi
o możliwości zawieszenia przez państwo wykonywania zobowiązań wynikających z niektórych przepisów Konwencji w stanach nadzwyczajnych
463

Stewart przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 27.

464

Gulec przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 17 kwietnia 1997 r., 54/1997/868/1044, par. 68.

465

Tamże, par. 71. Zob. także: B. Gronowska, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 27 lipca 1998 r., sygn.54/1997/868/1044. Sprawa Gülec przeciwko Turcji,
„Prokuratura i Prawo” 1999, nr 6.
466 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials Adopted
by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to September 1990, Internet, https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx [dostęp: 26.08.2020].
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takich, jak wojna, czy inne niebezpieczeństwo publiczne w zakresie ściśle
odpowiadającym wymogom sytuacji. W ust. 2 tego artykułu wymienia
się prawa wyjęte spod derogacji, np. prawo do wolności od tortur, a wraz
z nimi prawo do życia, jednak z wyłączeniem wypadków śmierci będących
wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych. Zasadniczo więc, prawo
do życia okazuje się w świetle Konwencji w odniesieniu do „legalnych aktów
wojennych” prawem derogowalnym. Derogowalność ta sprowadza się jednakże jedynie do dopuszczalności pozbawiania życia w wyniku działań
wojennych, nie odnosi się więc do innych stanów nadzwyczajnych, takich
jak stan zaburzeń wewnętrznych. Władze nie mogą więc w tym kontekście
powoływać się na niespokojną sytuację w kraju w celu usprawiedliwienia
naruszeń prawa do życia w momencie, w którym doszło do „zamieszek”,
nawet jeżeli oficjalnie wprowadziły stan nadzwyczajny i zasygnalizowały
derogację niektórych praw konwencyjnych.
Przypadek „powstania” (insurrection) jest przypadkiem nieco bardziej
złożonym z punktu widzenia prawa międzynarodowego. W przypadku
powstania możemy mieć bowiem do czynienia z przypadkiem niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego, w którym zasady użycia siły
śmiercionośnej regulowane są przez prawo humanitarne i opierają się na
rozgraniczeniu ochrony życia kombatantów i ludności cywilnej. Wydaje
się, że literalne znaczenie pojęcia „powstanie” (insurrection) z art. 2 ust. 2 pkt
c) – rebelia, wzniecenie oporu przez obywateli lub poddanych przeciwko
władzy; akty przemocy wymierzone w legalne władze państwa467 – pokrywa
się w pewnym stopniu z definicją konfliktu niemiędzynarodowego, którą
podaje art. 1 ust. 1. II Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich
z 1977 r. Konflikty niemiędzynarodowe to w świetle tego artykułu, wszystkie
konflikty nie objęte zakresem obowiązywania art. 1 I Protokołu dodatkowego
do Konwencji Genewskich dotyczącego Ochrony Ofiar Międzynarodowych
Konfliktów Zbrojnych, które odbywają się na terenie państwa-strony pomiędzy siłami zbrojnymi tego państwa, a separatystycznymi siłami zbrojnymi,
lub innymi zorganizowanymi grupami, mającymi dowództwo i sprawującymi kontrolę nad częścią terytorium państwa w sposób umożliwiający im
467 "A rebellion or rising of citizens or subjects in resistance to their government. Insurrection consists in any combined resistance to the lawful authority of the state, with intent to
cause the denial thereof, when the same is manifested, or intended to be manifested, by acts
of violence. (…).", Black’s Law Dictionary. Sixth Edition, St. Paul Minn. West Publishing CO. 1991,
s. 558.
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przeprowadzanie operacji wojskowych468. Jakkolwiek zakres znaczeniowy
pojęcia „powstanie” jest szerszy od tej definicji (grupy powstańcze mogą nie
spełniać podanych wyżej kryteriów, m.in. kryterium kontroli nad częścią
terytorium państwa) jednakże można założyć, że podana definicja konfliktu niemiędzynarodowego pokrywa się z pewną częścią zakresu pojęcia
„powstanie”. Jeżeli natomiast chodzi o sytuację „zamieszek”, to art. 1 ust.
2 Protokołu II do Konwencji Genewskich nie pozostawia wątpliwości, że
sytuacja taka nie spełnia wymogów definicyjnych konfliktu niemiędzynarodowego469.
Jeżeli więc sytuacja w państwie określana przez EKPC mianem „powstania” spełnia zarazem przesłanki uznania jej za niemiędzynarodowy konflikt
zbrojny, to obok zobowiązań wynikających z traktatów praw człowieka
zaczynają obowiązywać zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.
Międzynarodowe prawo humanitarne zaś dopuszcza wprost umyślne
pozbawienie życia określonych kategorii osób w określonych okolicznościach. W międzynarodowym prawie humanitarnym dotyczącym konfliktów
międzynarodowych obowiązuje zasada równości bojowej (belligerent
equality) polegająca na dwóch głównych aspektach:
1. żaden kombatant nie ma skutecznego roszczenia do nie bycia zabitym przez kombatanta przeciwnika,
2. kombatanci obu stron konfliktu są zwolnieni z odpowiedzialności
karnej za zabijanie kombatantów strony przeciwnej.
To zwolnienie z odpowiedzialności konstytuuje według M. Walzera
równe dla obu stron konfliktu „prawo do zabijania” (equal war-right to kill)470.
Kombatanci nie działają w imieniu własnym, ale w imieniu państwa. Czyny
popełniane przez nich stanowią wypełnienie rozkazu, odpowiedzialność za
nie ponosi państwo471. Równe dla obu stron konfliktu „prawo do zabijania”
funkcjonuje jako zasada prawa międzynarodowego472.

468

II Protokół dodatkowy z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949, art. 1, ust. 1.

469

Tamże,ust. 2.

470

M. Walzer, Just and Unjust Wars, 3rd edn., New York: Basic Books, New York 2000, s. 41.

471

Dahl, Arne Willy, 2003. Ha°ndbok i militær folkerett. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag,
cyt. za: L. Boman-Larsen, Licence to kill? The question of just v. unjust combatants, “Journal of
military ethics” 2004, 3(2), s. 142–160.
472

L. Boman-Larsen, dz. cyt.
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W przypadku kategorii konfliktu niemiędzynarodowego, do której
zaliczać się może casus „powstania” z punktu c) art. 2, ust. 2 Konwencji
rozgraniczenie pomiędzy kategoriami kombatantów i niekombatantów nie
jest tak wyraźne, jak w przypadku konfliktu międzynarodowego. Kombatantami stają się tu obywatele państwa, którzy uformowali jednostki zbrojne,
bądź część sił zbrojnych państwa, która przestała uznawać zwierzchnią
władzę państwową.
Mimo że poglądy doktryny są w tej kwestii podzielone, przeważa pogląd
wyrażony w Komentarzu do II Protokołu dodatkowego, że osoby należące
do sił zbrojnych lub zbrojnych grup mogą być zaatakowane w każdym
czasie i zabite, podobnie jak kombatanci strony przeciwnej w konflikcie
międzynarodowym473. Istnieje jeszcze konkurencyjna koncepcja jakoby
osoby należące do formacji rebelianckich, mogły być zaatakowane i zabite
tylko w trakcie bezpośredniego uczestniczenia przez nich w działaniach
zbrojnych. W tym wypadku obowiązywałaby wobec nich zasada wyrażona
w II Protokole dodatkowym do Konwencji Genewskich w stosunku do osób
cywilnych, które tracą ochronę w momencie angażowania się w działania
zbrojne przeciwko państwu. Z punktu widzenia prawa humanitarnego
konfliktów niemiędzynarodowych pełną ochroną życia cieszą się jedynie
osoby cywilne i to tylko w wypadku, gdy nie biorą bezpośredniego udziału
w działaniach zbrojnych474.
Mimo istnienia konfliktu wewnętrznego gwarancje prawa do życia zawarte w międzynarodowych traktatach praw człowieka nadal obowiązują.
Z punktu widzenia postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
prawo do życia jest zasadniczo prawem niederogowalnym i nawet w przypadku notyfikacji o skorzystaniu przez państwo z możliwości derogacji
niektórych zobowiązań konwencyjnych przewidzianej w art. 15 Konwencji,
normy art. 2 Konwencji nadal prima facie obowiązują, gdyż są wyłączone
spod możliwości derogacji przez ust. 2 tego artykułu. Jedynym wyjątkiem
od zakazu derogacji prawa do życia przewidzianym w ramach tego przepisu są „wypadki śmierci będące skutkiem zgodnych z prawem działań
wojennych”. Wydaje się, że prawo, do którego odsyła Konwencja, to właśnie
473 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds.), Commentary to the Additional Protocols
of 1977, ICRC, Geneva 1987, par. 4789.
474 Art. 13 ust. 3 II Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich: "civilians shall enjoy
the protection afforded by this Part, unless and for such time as they take a direct part in hostilities."
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międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zarówno
według prawa humanitarnego odnoszącego się do międzynarodowych
konfliktów zbrojnych jak i prawa humanitarnego dotyczącego niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych takie „legalne akty wojenne” polegające
na pozbawieniu życia mogą zasadniczo obejmować wyłącznie kategorię
kombatantów, aktywnie uczestniczących w konflikcie; ludność cywilna
i kombatanci wyłączeni z działań zbrojnych nie mogą być ich przedmiotem.
Zasada ta wynika m.in. ze wspólnego dla Konwencji Genewskich art. 3:
In the case of armed conflict not of an international character occurring in
the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict
shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions: (1) Persons
taking no active part in the hostilities, including members of armed forces
who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness,
wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated
humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion
or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the
following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place
whatsoever with respect to the above-mentioned persons: (a) violence to
life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment
and torture (…) d) the passing of sentences and the carrying out of executions
without previous judgment pronounced by a regularly constituted court,
affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable
by civilized peoples475.

Wynika stąd, że derogacja wykonywania zobowiązań wynikających
z art. 2 odnosić się może wyłącznie do kategorii kombatantów, aktywnie
uczestniczących w konflikcie wewnętrznym.
W przypadku konfliktów wewnętrznych kraje rzadko ogłaszają stan
wojny. Nie uczyniła tego ani Rosja w przypadku konfliktu czeczeńskiego,
Turcja w związku z problemem kurdyjskim, ani też Wielkiej Brytania w Północnej Irlandii. W takim wypadku możliwość derogacji prawa do życia
w sytuacji pozbawienia życia w wyniku „legalnych aktów wojennych” odpada w ogóle, a standardy oparte na art. 2 Konwencji obowiązują w pełni.

475

Wspólny art. 3 w Konwencjach Genewskich I–IV z 1949 r.
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Do derogacji konieczna jest notyfikacja Sekretarza Generalnego Rady
Europy (art. 15 ust. 3 Konwencji „Każda z Wysokich Układających się Stron,
korzystając z prawa do uchylenia zobowiązań, poinformuje wyczerpująco
Sekretarza Generalnego Rady Europy o środkach, które podjęła oraz powodach ich zastosowania. Informować będzie również Sekretarza Generalnego
Rady Europy, kiedy podjęte środki przestaną działać, a przepisy Konwencji
będą ponownie w pełni stosowane”).
Rebelianci są podług prawa krajowego przestępcami, którzy powinni
zostać ujęci i postawieni przed sądem. Tak jak w innych przypadkach law
enforcement, zgodnie z zarówno europejskim jak i uniwersalnym standardem prawa do życia ma tu zastosowanie zasada absolutnej konieczności
przy użyciu siły śmiercionośnej. Siły porządkowe, działając w zgodzie
z korpusem praw człowieka i zasadą absolutnej konieczności oraz ścisłej
proporcjonalności użycia siły powinny więc dążyć do ujęcia powstańców
przy zminimalizowaniu ryzyka utraty przez nich życia, nie zaś stosować
wobec nich wojenne prawo do zabijania, tak jak wobec równych sobie
kombatantów. Tak jednak najczęściej się nie dzieje.
Europejski Trybunał Praw Człowieka nie wypowiadał się wprost na
temat pozbawienia przez państwo życia kombatantów powstańczych
w sytuacji spełniającej kryteria niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego.
W sprawach, które trafiły do ETPC, np. w sprawach czeczeńskich (Isayeva,
Yusupowa i Basayeva przeciwko Rosji476 oraz Isayeva przeciwko Rosji477),
chodziło o operacje wojskowe, w których śmierć ponieśli cywile. Trybunał nie pozostawił żadnych wątpliwości, że w stosunku do nich standard
absolutnej konieczności użycia siły śmiercionośnej stosuje się w pełni.
Jeżeli chodzi o ochronę życia rebeliantów, sprawa jest bardziej złożona.
Trybunał zdaje się akceptować funkcjonującą w prawie humanitarnym
zasadę rozróżnienia w zakresie ochrony życia.
W przypadku akcji wojskowych przeprowadzanych w ramach konfliktu
wewnętrznego Trybunał uznał bowiem, że „siły rządowe zobowiązane są do
takiego planowania swoich akcji, aby wyeliminować potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności cywilnej”478. Rozpoznając osobną kategorię

476 Isayeva, Yusupova and Bazayeva przeciwko Rosji, wyrok ETPC z 24 lutego 2005 r., Sk. nr
57947–49/00.
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Isayeva przeciwko Rosji, wyrok ETPC z 24 lutego 2005 r., Sk. nr 57950/00.

478

Ergi przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 28 lipca 1998 r., 66/1997/850/1057, par. 80.
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ludności cywilnej, Trybunał uznaje tym samym milcząco obowiązywanie
prawa humanitarnego jako lex specialis wobec norm Konwencji479.
Z drugiej zaś strony w związku z faktem, że sam rząd rosyjski określał
akcje przeciwko rebeliantom czeczeńskim jako operacje mające na celu
ochronę porządku publicznego w republice, Trybunał dokonał oceny stanu
faktycznego w tych sprawach przy zastosowaniu standardu absolutnie
koniecznego użycia siły z art. 2 ust. 2 Konwencji, powołując się m.in. na
sprawę McCann. Trybunał stwierdził, że „obecność znaczącej grupy uzbrojonych bojowników i ich aktywny opór wobec działań organów ochrony
porządku publicznego mogły usprawiedliwiać użycie siły śmiercionośnej
przez funkcjonariuszy państwa”480. Zatem według Trybunału, użycie siły
śmiercionośnej nawet wobec rebeliantów w sytuacji wewnętrznego konfliktu zbrojnego również musi być usprawiedliwione jedną z przesłanek art.
2 ust. 2 Konwencji. Jednak zakres użycia siły w tych przypadkach (działania
zmierzające bezpośrednio do fizycznej eliminacji rebeliantów) nie mieścił
się w ramach standardu „absolutnej konieczności”, co Trybunał pominął
milczeniem. Wniosek, jakoby Trybunał rozszerzał ów standard na kategorię
kombatantów w wewnętrznym konflikcie zbrojnym, byłby tym samym zbyt
daleko idący.
Z punktu widzenia międzynarodowo chronionych praw człowieka
i niederogowalnego prawa do życia, takie postępowanie państwa wobec
osób podlegających jego jurysdykcji jest niedopuszczalne. Wypowiadał
się również na ten temat Komitet Praw Człowieka w odniesieniu do art.

479 Doktryna lex specialis przewiduje, że standardy ochronne praw człowieka obowiązują
również podczas konfliktu zbrojnego, jednak ich wykładnia i zakres obowiązywania są determinowane przez normy międzynarodowego prawa humanitarnego, gdyż te ostatnie bardziej
precyzyjnie regulują ochronę praw jednostki w sytuacji konfliktu zbrojnego, podczas gdy
unormowania praw człowieka do tej sytuacji nie przystają. Stanowisko takie wyrażone zostało
w m.in. w Opinii doradczej w sprawie legalności groźby użycia lub użycia broni nuklearnych
MTS z 8 lipca 1996, ICJ Reports 1996, s. 240, par. 24–25.
"The Court observes that the protection of the International Covenant of Civil and Political
Rights [ICCPR] does not cease in times of war…. In principle, the right not arbitrarily to be deprived of one’s life applies also in hostilities. The test of what is an arbitrary deprivation of life,
however, then falls to be determined by the applicable lex specialis, namely, the law applicable
in armed conflict which is designed to regulate the conduct of hostilities. Thus whether a particular loss of life, through the use of a certain weapon in warfare, is to be considered an arbitrary deprivation of life contrary to Article 6 of the Covenant, can only be decided by reference to the law applicable in armed conflict and not deduced from the terms of the Covenant
itself."
480

Isayeva przeciwko Rosji, par. 180.
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6 MPPOiP w sprawie Guerrero przeciwko Kolumbii. Od 1964 do 2017 r.
w Kolumbii istniała sytuacja spełniająca de facto definicję niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego. Guerrillas byli zorganizowani, mieli swoje
dowództwo i kontrolowali znaczne tereny kraju. Obowiązywały tam więc
zarówno normy prawa humanitarnego dotyczącego niemiędzynarodowych
konfliktów zbrojnych, jak i normy prawa międzynarodowego praw człowieka, w tym MPPOiP, wraz z niederogowalnym według litery Paktu, art. 6
gwarantującym prawo do życia. W powołanej sprawie policja kolumbijska
otoczyła i zastrzeliła grupę osób podejrzanych o uczestnictwo w ruchu
rebelianckim, pomimo że istniała możliwość próby ich aresztowania i jak
się okazało, wbrew temu co wcześniej podejrzewano, nie przetrzymywali
oni poszukiwanego zakładnika, więc nie wchodziła tu w grę obrona osoby
przed bezprawną przemocą. Władze postąpiły więc wobec podejrzanych, jak
wobec kombatantów strony przeciwnej w konflikcie niemiędzynarodowym
i nie zastosowały w postępowaniu wobec nich zasad absolutnej konieczności i proporcjonalności użycia siły wynikających z międzynarodowego
prawa praw człowieka. Komitet Praw Człowieka stwierdził naruszenie zakazu arbitralnego pozbawienia życia z art. 6 MPPOiP w tym przypadku481.
Problem stosunku w jakim pozostają do norm międzynarodowo chronionych praw człowieka normy prawa humanitarnego jest złożonym
problemem z zakresu prawa międzynarodowego, który wykracza poza
ramy tej rozprawy. Nie będę więc dalej się w niego zagłębiać, szczególnie, iż
problem zakazu pozbawienia życia i prawa do życia w konfliktach zbrojnych
pozostaje poza zakresem tematycznym tej pracy.

2. Pozbawienie życia przez funkcjonariuszy
państwa w świetle uniwersalnych standardów
praw człowieka
Przepis art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
zakazuje „arbitralnego” pozbawienia życia, co w odniesieniu do wypracowanego na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka standardu wydaje
481 Guerrero v. Colombia, Communication No. 45/1979: Colombia. 31/03/82, CCPR/C/15/D
/45/1979, Internet, https://casebook.icrc.org/case-study/human-rights-committee-guerrero
-v-colombia [dostęp: 26.08.2020].

194

Część II. Wymiar wertykalny ochrony prawa do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

się zapewniać mniejszą ochronę życia w przypadkach użycia przemocy
przez przedstawicieli państwa. Podczas, gdy zgodnie z Konwencją wszystkie
działania, które nie są absolutnie konieczne, a prowadzą do utraty życia,
są zakazane, choćby były w pełni zgodne z prawem, Pakt chroni tylko
od działań arbitralnych, czyli, w rozumieniu potocznym, niezgodnych
z prawem”482.
Pojęcie arbitralności nie zostało do końca sprecyzowane przez organy
dokonujące wykładni Paktu. Jak jednak wynika z orzecznictwa Komitetu
Praw Człowieka, nawet działania zgodne z prawem krajowym mogą zostać
uznane za arbitralne. Jeżeli prawo krajowe zapewnia niewystarczającą
ochronę prawa do życia przed działaniami funkcjonariuszy państwa, to
działania z nim zgodne, a prowadzące do pozbawienia życia będą uznane
za arbitralne w świetle art. 6 MPPiOP. Taka konkluzja wynika z orzeczenia
Komitetu Praw Człowieka w wyżej powołanej sprawie Guerrero przeciwko
Kolumbii483.
W sprawie tej chodziło o pozbawienie życia wskutek akcji policji siedmiu
osób niesłusznie podejrzewanych o przetrzymywanie porwanego ambasadora. Policjanci strzelali z zamiarem zabicia i bez ostrzeżenia. Postępowania
w tej sprawie zostały umorzone dzięki odwołaniu się do dekretu, według
którego policja działając w ramach akcji przeciwdziałania porwaniom w sytuacji zaburzeń wewnętrznych w kraju była zwolniona z odpowiedzialności
za czyny karalne popełnione w trakcie akcji. Komitet stwierdził, że biorąc
pod uwagę fakt, że dekret usprawiedliwiał akcję policyjną, nie stanowi on
prawa spełniającego wymogi odpowiedniej ochrony życia. Termin „arbitralne pozbawienie życia” nie oznacza zatem jedynie działań sprzecznych
z prawem, ale również takie działania, które mimo że zgodne z prawem
krajowym, pozostają w sprzeczności z literą i duchem Paktu. Do pojęcia
„arbitralności”, a dokładnie do zakazu arbitralnej ingerencji w uprawnienie
Komitet Praw Człowieka odniósł się także w Uwagach Ogólnych z 23 marca
1988 r. Ingerencja w uprawnienie musi odbywać się, według Komitetu zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego, ale też zgodnie z postanowieniami

482

P. van Hoof i G.J.H. van Dijk, dz. cyt., s. 225.

483

Communication No. 11/45 Human Rights Committee, Fifteenth Session, General Assembly Official Records, Thirty-Seventh Session, Supplement nr 40 /A/37/40, Report of the
Human Rights Committee, s. 137–150.
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oraz celem i przedmiotem Paktu, a także w każdym wypadku powinna być
utrzymana w rozsądnych granicach, stosownie do okoliczności484.
W trakcie tworzenia Paktu padały propozycje, by artykuł chroniący prawo
do życia sformułować podobnie do art. 2 Konwencji Europejskiej, wymieniając w nim enumeratywnie przypadki, w których pozbawienie życia nie
byłoby uznane za pogwałcenie prawa do życia. Zdecydowano się jednak
na sformułowanie zakazujące „arbitralnego” pozbawienia życia, unikając
konieczności wymieniania wyjątków szczegółowo. Z travaux preparatoires
do MPPOiP wynika, że sytuacje wymienione jako wyjątki ex definitione od
zakazu pozbawienia życia w Konwencji europejskiej (w tym pozbawienie
życia przez funkcjonariusza w sytuacji absolutnej konieczności) nie są
uznawane za „arbitralne pozbawienie życia” w świetle Paktu485.
Także w orzecznictwie Komitetu Praw Człowieka znajdujemy próby implementacji wyjątków od zakazu pozbawienia życia z art. 2 ust. 2 Konwencji
Europejskiej oraz standardu absolutnej konieczności w odniesieniu do
działań funkcjonariuszy państwa. W sprawie Guerrero przeciwko Kolumbii
Komitet uznał, że działania policji miały charakter arbitralny, ponieważ nie
ma dowodów na to, że zostały podjęte w celu obrony innych osób, w celu
uskutecznienia aresztowania bądź zapobieżenia ucieczce. Ponadto użyto
broni palnej bez uprzedzenia, nie dając osobom zgromadzonym możliwości
rozejścia się ani złożenia wyjaśnień. Ofiary zostały pozbawione życia umyślnie. Zastosowane przez policję środki były nieproporcjonalne do wymogów
konkretnej sytuacji; w konsekwencji pozbawienie życia miało charakter
arbitralny486. Tym samym Komitet dokonał wykładni pojęcia arbitralnego
pozbawienia życia, odwołując się do kategorii umyślności, konieczności
w celach prawowitych oraz proporcjonalności487. Podobną linię utrzymał
Komitet w sprawie Baboeram i in. przeciwko Surinamowi488.

484 Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 23 marca 1988 r., w: Wspólny standard do
osiągnięcia…, s. 262.
485

Y. Dinstein, dz. cyt., s. 119.

486

Communication No. R 11/45 Human Rights Committee, Fifteenth Session, General Assembly Official Records, Thirty-Seventh Session, Supplement nr 40 /A/37/40, Report of the
Human Rights Committee, s. 137–150.
487 Zob. D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the
International Covenant on Civil and Political Rights, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 342.
488 Baboeram v. Suriname, Human Rights Committee (4 April 1985), Communication No.
146/1983 and 148 to 154/1983 (4 April 1985), UN Doc. Supp. No. 40 (A/40/40) at 187 (1985).
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W skali uniwersalnej podjęto kroki w stronę bardziej precyzyjnego wyznaczenia granic użycia siły przez organy państwowe na wzór standardu
absolutnej konieczności wypracowanego na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w formie soft-law Zgromadzenia Ogólnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku
Prawnego, przyjęty w formie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 17 grudnia
1979 r. 489 stanowi, że siła może być przez funkcjonariusza użyta wówczas,
gdy jest to ściśle konieczne (strictly necessary) i w granicach niezbędnych
do wykonania służbowego obowiązku (to the extent required for the performance of their duty). Komentarz do Kodeksu rozwija tę ogólną normę
formułując m.in. zasadę, że użycie siły przez funkcjonariuszy powinno
następować tylko w sytuacjach, gdy jest to konieczne dla zapobieżenia
przestępstwu lub dokonania uzasadnionego zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Broń palna w zasadzie nie powinna
być używana z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba podejrzana stawia zbrojny
opór lub naraża czyjeś życie, a mniej drastyczne środki nie wystarczają do
powstrzymania podejrzanego lub skłonienia go do poddania się. Kodeks
wprowadza również wymóg niezwłocznego powiadomienia władz o każdym przypadku użycia broni.
Zasady te znajdują rozwinięcie i potwierdzenie w kolejnym dokumencie
o charakterze standardu zalecanego przez ONZ – Podstawowe Zasady Dotyczące Użycia Siły i Broni Palnej Przez Funkcjonariuszy Porządku Prawnego
z 7 września 1990 r. 490 Znajdujemy tam normę dopuszczającą świadome
użycie siły śmiercionośnej tylko gdy jest to całkowicie nieuniknione w celu
ochrony życia. Jest to odwołanie do sytuacji umyślnego pozbawienia życia.
Z obydwu dokumentów wynika zasada proporcjonalności użytej siły śmiercionośnej do zagrożenia, jakie dla życia funkcjonariuszy i innych osób
stwarzają osoby, przeciwko którym siła ta zostaje użyta. Ponadto według
Zasady 9 funkcjonariusze mają obowiązek ostrzeżenia przed użyciem broni
palnej i dania podejrzanym możliwości poddania się, chyba, że wypełnienie

489 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 34/169. Tekst polski w:
Prawa człowieka a policja. Wybór dokumentów Rady Europy i ONZ, Legionowo 1992, s. 63–68.
490 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials Adopted
by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to September 1990.
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tego obowiązku wiązałoby się z poważnym ryzykiem dla funkcjonariuszy
lub innych osób491.
Zarówno użycie siły śmiercionośnej z zamiarem ewentualnym, jak i z zamiarem bezpośrednim (shoot-to-kill) w świetle standardów specjalnych
ONZ rządzi się tymi samymi zasadami, jakie wchodzą w zakres standardu
„absolutnej konieczności” wypracowanego na gruncie EKPC.
Uzupełnieniem standardów uniwersalnych, dotyczących pozbawienia
życia przez funkcjonariuszy państwa, szczególnie w zakresie dopuszczalności „strzelania by zabić” są Zasady skutecznego zapobiegania i ścigania
pozaprawnych, arbitralnych i wykonywanych w trybie doraźnym egzekucji,
dokument wydany w formie rekomendacji Rady Społeczno-Gospodarczej
ONZ z 1989 r. Z tego dokumentu wynika, że każde przekroczenie granic
dopuszczalności umyślnego użycia siły śmiercionośnej przez funkcjonariusza spełnia przesłanki „pozaprawnej, arbitralnej lub dokonanej w trybie
doraźnym egzekucji” i zostaje jako taki czyn uznane za ciężkie przestępstwo
zagrożone odpowiednimi karami492.
Mimo nieuregulowania w MPPOiP sytuacji pozbawienia życia na skutek
użycia siły przez funkcjonariuszy państwa jako wyjątku ex definitione od zakazu pozbawienia życia, co wydaje się być swoistym brakiem w porównaniu
do unormowań Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jest ono możliwe
do zrekonstruowania na bazie zakazu arbitralnego pozbawienia życia z art. 6
Paktu oraz w oparciu o wyżej zaprezentowane standardy specjalne ONZ. Nie
ulega jednak wątpliwości, że standard absolutnej konieczności użycia siły
w kontekście pozbawienia życia o wiele precyzyjniej i w sposób bardziej
wiążący sformułowany został w europejskim systemie praw człowieka.

491 Zasadę tę sformułował również Komitet Praw Człowieka w powoływanej sprawie Guerrero przeciwko Kolumbii, par. 13.2.
492 Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra –legal, Arbitrary and
Summary Executions, Recommended by Economic and Social Council resolution 1989/65,
24 V 1989, pkt 1 i 2.
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3. Obowiązki proceduralne państwa
w kontekście pozbawienia życia przez
funkcjonariusza państwowego (standard
praktycznego i skutecznego śledztwa), oraz
w przypadkach zaginięć i śmierci w detencji
W przypadku pozbawienia życia przez funkcjonariusza państwowego
w wyniku użycia siły absolutnie koniecznej państwo zobowiązane jest
z tytułu gwarancji ochrony prawa do życia do przeprowadzenia efektywnego dochodzenia, czy użycie siły przez funkcjonariusza było rzeczywiście
„absolutnie konieczne”. W przypadku stwierdzenia nadużycia siły, zobowiązane jest do ustalenia winnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.
Obowiązek ten wyinterpretowuje z art. 2 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, w połączeniu z art. 1 tej konwencji Trybunał strasburski w sprawie McCann:
(...) The Court confines itself to noting, like the Commission, that a general
legal prohibition of arbitrary killing by the agents of the State would be ineffective, in practice, if there existed no procedure for reviewing the lawfulness
of the use of lethal force by State authorities. The obligation to protect the
right to life under this provision (art. 2), read in conjunction with the State’s
general duty under Article 1 (art. 2+1) of the Convention to „secure to everyone
within their jurisdiction the rights and freedoms defined in [the] Convention”,
requires by implication that there should be some form of effective official
investigation when individuals have been killed as a result of the use of force
by, inter alios, agents of the State (…)493

Zobowiązanie państwa z tytułu art. 2 Konwencji w połączeniu ze zobowiązaniem z jej art. 1 powodują zatem, iż państwo musi przeprowadzić
efektywne, oficjalne śledztwo, w przypadku, gdy nastąpiło pozbawienie
życia człowieka w wyniku działań funkcjonariusza państwowego.
Trybunał potwierdził swoje stanowisko m.in. w wyroku Gulec przeciwko
Turcji stwierdzając, że proceduralna ochrona prawa do życia do której
zobowiązane jest państwo z tytułu art. 2 Konwencji oznacza, że funkcjona493

McCann i in. przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 161.
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riusze państwowi mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w kontekście
użycia przez nich siły śmiercionośnej; ich działania muszą być poddane
jakiejś formie niezależnej i publicznej kontroli, zdolnej określić, czy użycie
siły było czy też nie było usprawiedliwione w danych okolicznościach494.
Obowiązek przeprowadzenia efektywnego śledztwa w przypadku
pozbawienia życia przez funkcjonariusza państwowego wynika również
z art. 13 Konwencji, gwarantującego prawo każdej osoby której prawa
i wolności zostały naruszone, do skutecznego odwołania się do organu
państwowego. W przypadku prawa do życia i pozbawienia życia chodzi
oczywiście o prawo najbliższych ofiary do odwołania się (chyba, że w grę
wchodzi odpowiedzialność państwa za narażenie na niebezpieczeństwo
utraty życia). Również przed Trybunałem w Strasburgu krewni osoby pozbawionej życia mają status ofiary pogwałcenia prawa (tzw. indirect victim)495.
Można powiedzieć, że jest to realizacja prawa podmiotowego samej ofiary
naruszenia do ochrony prawa do życia realizowana post-mortem.
W przypadku śmierci spowodowanej przez funkcjonariusza państwowego w wyniku użycia siły, Trybunał wyznaczył pewne minimalne standardy, jakie powinno spełniać śledztwo, szczególnie jeśli chodzi o zbadanie
samej sceny wydarzeń. Śledztwo takie powinno obejmować:
(1) odnotowanie nabojów wystrzelonych z wszystkich broni;
(2) oznaczenie pozycji osób, które je wystrzeliły;
(3) przeprowadzenie rekonstrukcji wydarzeń, jeżeli jest to konieczne
do ustalenia pozycji uczestników incydentu, upewnienie się, że
oświadczenia uczestników są zgodne z dowodami materialnymi;
(4) przesłuchanie wszystkich funkcjonariuszy, którzy brali udział
w wydarzeniach, szczególnie tych odpowiedzialnych bezpośrednio
w sensie przyczynowo-skutkowym za pozbawienie życia;
(5) ustalenie czy istnieją świadkowie wydarzeń i przesłuchanie tych
świadków496.
Zobowiązanie do przeprowadzenia skutecznego śledztwa nie jest,
według Trybunału, ograniczone tylko do sytuacji, gdy ustalona jest od-

494

Gulec przeciwko Turcji, par. 78.

495

Koncepcja indirect victim została wypracowana przez Europejską Komisję Praw Człowieka, zob.: P. van Hoof i G.J.H. van Dijk, dz. cyt., s. 46.
496 Kaya przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 19 lutego 1998 r., Sk. nr 158/1996/777/978, par.
87–89.
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powiedzialność funkcjonariusza państwa za spowodowanie śmierci497.
Istnieje również wtedy, gdy nie zostało ustalone, czy osoba w ogóle została
pozbawiona życia (w przypadku zaginięć), w szczególności, jeżeli wcześniej
pozostawała w detencji władz państwowych498.
W sytuacji detencji władze ponoszą szczególną odpowiedzialność za
osoby osadzone zarówno w kontekście ochrony ich zdrowia i życia, jak
i ustalenia przyczyn zgonu i przeprowadzenia śledztwa w przypadku utraty
życia.
Oznacza to, że jeśli osoba znalazła się w więzieniu będąc w dobrym
stanie zdrowia, a następnie znaleziono ją martwą, wówczas państwo musi
w sposób przekonujący wyjaśnić, co się stało. Także w przypadku, gdy nie
wiadomo co się stało z aresztowanym ani nie zostało odnalezione jego ciało,
obowiązkiem państwa jest wyjaśnienie, co się z nim stało499.
L. Garlicki500 wymienia pięć kryteriów standardu skutecznego śledztwa sformułowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, na podstawie orzeczenia Finucane przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu z 1 lipca 2003501, w którym Trybunał dokonał niejako syntezy
owego standardu na bazie swoich wcześniejszych orzeczeń:
1) Śledztwo musi być prowadzone z urzędu w każdej sprawie zgonu
z przyczyn poza naturalnych. Władze muszą działać z urzędu, gdy
tylko powezmą wiedzę o zaistniałym zdarzeniu. Nie mogą one pozostawiać inicjatywie bliskich ani wniesienia formalnej skargi, ani
przejęcia odpowiedzialności za przebieg postępowania wyjaśniającego502.
2) Śledztwo musi być prowadzone przez osoby niezależne od osób,
które mogły być uwikłane w sprawę. Koniecznym jest, aby osoby
odpowiedzialne za dochodzenie oraz osoby je prowadzące były nie497

Ergi przeciwko Turcji, Sk. nr 23818/94, wyrok ETPC z 28 lipca 1998 r., par. 82.

498

Cypr przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 10 maja 2001 r., Sk. nr 25781/94, par. 133–136.

499

Wyrok ETPC w sprawie Taş przeciwko Turcji z 14 listopada 2000 r., Sk. nr 24396/94, § 63.

500

L. Garlicki, Prawo do życia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. 12, s. 65.
501 Finucane przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Sk. nr 29178/95, wyrok ETPC z 1 lipca
2003 r., par. 67–71.
502 Ergi przeciwko Turcji, Sk. nr 23818/94, wyrok ETPC z 28 lipca 1998 r., par. 82; Yaşa przeciwko Turcji, Sk. nr 22495/93, wyrok ETPC z 2 września 1998 r., par. 100; Tarnikulu przeciwko
Turcji, Sk. nr 23763/94, wyrok ETPC z 8 lipca 1999 r., par. 103; Ilhan przeciwko Turcji 2000 par.
63; Finucane przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 67.
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zależne od osób, które były wplątane w bieg wydarzeń503. Oznacza to
zarówno brak instytucjonalnego bądź hierarchicznego związku, jak
i niezależność faktyczną504.
3) Śledztwo musi być prowadzone w sposób stwarzający realną
możliwość ustalenia faktów oraz osób odpowiedzialnych oraz
ustalenia czy użycie siły w danej sprawie było uzasadnione
okolicznościami505,a także do ustalenia tożsamości i do ukarania osób
odpowiedzialnych506. Nie jest to zobowiązanie rezultatu lecz starannego działania. Władze muszą podjąć wszelkie racjonalnie możliwe
i pozostające w ich dyspozycji kroki dla zabezpieczenia dowodów dotyczących zdarzenia, w tym zeznań świadków, ustaleń lekarskich oraz
– gdy jest to potrzebne – wyników sekcji zwłok, dającej kompletny
i rzetelny obraz obrażeń oraz obiektywną analizę ustaleń klinicznych,
zwłaszcza w kwestii przyczyny zgonu507. Autopsja musi być dokładna
i wyjaśniać przyczyny wszystkich uszkodzeń na ciele zmarłego508.
Cel autopsji nie ogranicza się do ustalenia przyczyny zgonu, musi
obejmować także ustalenie wszystkich okoliczności towarzyszących
śmierci (np. oznaki złego traktowania przed śmiercią)509. Autopsja
musi być dokonana przez profesjonalnego patologa510. Trybunał
oczekuje przy tym, by państwa zapewniły przy prowadzeniu śledztwa

503 Gülec przeciwko Turcji, par. 80–81; Ögur przeciwko Turcji, Sk. nr 21594/93, wyrok ETPC
z 20 maja 1999 r., par. 91–92; Finucane przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 68.
504 Ergi przeciwko Turcji, par. 83–84; McKerr przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Sk.
nr 28883/94, wyrok ETPC z 4 maja 2001 r., par. 128; Hugh Jordan przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu, Sk. nr 24747/94, wyrok ETPC z 4 maja 2001 r., par. 120; Kelly i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Sk. nr 30054/96, wyrok ETPC z 4 maja 2001 r., par. 114; Finucane przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 68.
505

Kaya przeciwko Turcji, 19.02.1998, par. 87.

506

Ögur przeciwko Turcji, par. 88.

507

Kaya przeciwko Turcji, par. 89; Salman przeciwko Turcji, Sk. nr 21986/93, wyrok ETPC
z 27 czerwca 2000 r., par. 106; Tanrikulu przeciwko Turcji, par. 19; Finucane przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 69.
508 Mahmut Kaya przeciwko Turcji, Sk. nr 22535/93, wyrok ETPC z 28 marca 2000 r.,
par. 104.
509 Gül przeciwko Turcji, Sk. nr 22676/93, wyrok ETPC z 14 grudnia 2000 r., par. 89, tu Trybunał odnosi się do standardów wypracowanych przez ONZ w kwestii autopsji (UN Manual
on the effective prevention and investigation of extra-legal, arbitrary and summary executions – ST/CSDHA/12 – 1991 – IV. Model autopsy protocol), Internet, http://www1.umn.edu/
humanrts/instree/executioninvestigation-9–91.html [dostęp: 26.08.2020].
510
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zastosowanie uznanej metodologii kryminalistycznej, w zakres której
wchodzi m.in. fotografowanie sceny wydarzeń, testy laboratoryjne
na obiektach znalezionych na miejscu (analiza odcisków palców,
prochu, analiza balistyczna)511.
4) Śledztwo powinno być prowadzone w sposób szybki (wolny od
nieuzasadnionych opóźnień)512. Wymóg szybkości i rozsądnego
pośpiechu wynika implicite z powyższego kontekstu, jeżeli bowiem
śledztwo zostanie wszczęte z opóźnieniem maleją realne możliwości
ustalenia faktów i osób odpowiedzialnych, jeżeli z kolei trwa zbyt
długo i nie przynosi efektów, to nie spełnia warunku „efektywności”,
również w kontekście art. 13 Konwencji, gwarantującego prawo każdej osoby której prawa i wolności zostały naruszone do skutecznego
odwołania się do organu państwowego513. Warunek szybkości jest
w szczególny sposób wymagany, w przypadkach pozbawienia życia
przez funkcjonariusza lub podejrzenia odpowiedzialności władz za
pozbawienie życia. W tych wypadkach szybka reakcja władz może
być traktowana jako podstawowa przesłanka zapewnienia zaufania
publicznego do poszanowania rządów prawa i zapobiegania sytuacjom ukrywania lub tolerowania nielegalnych działań514. Nie zwalnia
państwa z odpowiedzialności za opóźnianie śledztwa powołanie się
na nawał dochodzeń w danym okresie czasu (podobnie Trybunał odmawia uznania takiego usprawiedliwienia w przypadku naruszenia
wymogu rozsądnego tempa postępowania sądowego z art. 6 par. 1
Konwencji515).
5) Śledztwo musi pozostawać pod należytą kontrolą czynnika publicznego w zakresie dochodzenia i jego rezultatów. Stopień niezbędnej
kontroli publicznej może różnić się w zależności od charakteru
sprawy. We wszystkich sprawach konieczne jest umożliwienie
511 Gül przeciwko Turcji, tamże. Zob. A.R. Mowbray, The development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human
Rights, Oxford 2004, s. 35.
512 Yaşa przeciwko Turcji, par. 102–104; Caķici przeciwko Turcji, Sk. nr 23657/94, wyrok
ETPC z 8 lipca 1999 r., par. 80, 87 i 106; Tarnikulu przeciwko Turcji, par. 109; Mahmut Kaya
przeciwko Turcji, par. 106–107.
513

Aytekin przeciwko Turcji, par. 104.

514

Hugh Jordan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 108, 136–140.

515

Zimmermann i Steiner przeciwko Szwajcarii, Sk. nr 8737/79, wyrok ETPC z 13 lipca
1983 r.
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udziału w postępowaniu osób bliskich ofiary w zakresie koniecznym
dla ochrony ich prawem uznanych interesów516. Wymóg dostępu rodziny ofiary do postępowania wyjaśniającego nie nakłada jednak na
organy prowadzące śledztwo obowiązku zaspokojenia każdej prośby
o udostępnienie poszczególnych materiałów ze śledztwa517. Zasada
otwartości i przejrzystości oraz partycypacji najbliższych dotyczy
również dalszych stadiów postępowania (rozprawa sądowa)518.
Trybunał stwierdził także, że proceduralne zobowiązanie państwa z tytułu prawa do życia nie ulega zawieszeniu w stanach nadzwyczajnych
takich jak stan starć wewnętrznych pomiędzy uczestnikami zbrojnych
oddziałów Partii Pracujących Kurdystanu, a armią turecką potwierdzając
tym samym zasadę niederogowalności art. 2 Konwencji519. Także zwalczanie działalności terrorystycznej nie zwalnia rządu, zgodnie z poglądem
Trybunału, że zobowiązania do przeprowadzenia efektywnego śledztwa
w przypadku pozbawienia życia człowieka520.
Podobny kierunek przyjął również Między-Amerykański Trybunał Praw
Człowieka w odniesieniu do art. 4 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Najbardziej znaczącą sprawą Między-Amerykańskiego Trybunału
dotyczącą proceduralnego aspektu ochrony prawa do życia w kontekście
pozbawienia życia przez agenta państwa była sprawa Valasquez Rodriguez
przeciwko Hondurasowi521. Trybunał zaprezentował w niej dokumentację
dowodową dotyczącą zaginięć osób w Hondurasie w latach 1981–1984.
Odpowiedzialność za te zaginięcia została na podstawie przedstawionych
dowodów przypisana państwowym Siłom Zbrojnym, których poczynania,
były tolerowane przez rząd. Trybunał w swoim osądzie oparł się na zobowiązaniu wynikającym z art. 1 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka do

516 Gülec przeciwko Turcji, par. 92; Gül przeciwko Turcji, par. 93; McKerr przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 148; Askoy przeciwko Turcji, (1996), par. 98–99.
517 Ramsahai i inni przeciwko Holandii, App. 52391/99, wyrok ETPC z 21 lutego 2007 r.,
par. 348.
518

Gül przeciwko Turcji, par. 93.

519

Kaya przeciwko Turcji, par. 91, zob. F.Ni Alain, The evolving jurisprudence of the European Convention concerning the right to life, „Netherlands Quarterly of Human Rights” 2001,
Vol. 1, s. 33–34, 41.
520

Yaşa przeciwko Turcji, par. 104.

521

Velásquez-Rodríguez przeciwko Hondurasowi, wyrok Między-Amerykańskiego Trybunału Praw Człowieka z 27 lipca 1988 r., Internet, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.doc [dostęp: 26.08.2020].
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poszanowania i zapewnienia realizacji praw zawartych w Konwencji, które
konstytuuje, według Trybunału, zasadniczą bazę ochrony praw gwarantowanych w Konwencji i jest kluczowe w aspekcie możliwości przypisania
państwu odpowiedzialności za naruszenie któregoś z praw konwencyjnych522. Zapewnienie przez państwo środków służących pociąganiu do
odpowiedzialności w reakcji na pozbawienie życia przez agentów państwa
stanowi samo sedno tego zobowiązania. Konsekwencją tego zobowiązania
jest obowiązek panstwa zapobiegania, dochodzenia i karania naruszeń praw
człowieka oraz zapewnienie odpowiedniego zadośćuczynienia. Wyjątkowo
istotnym wnioskiem Trybunału w tym orzeczeniu jest stwierdzenie, że
panstwo jest zawsze odpowiedzialne za działania swoich funkcjonariuszy
podjęte w zakresie ich uprawnień, nawet jeżeli pozostają one w sprzeczności z prawem krajowym523.
Orzeczenia Trybunału Między-Amerykańskiego w przedmiocie proceduralnego aspektu prawa do życia bardzo często dotyczyły zaginięć
(tzw. forced dissappearances, stanowiących w istocie przypadki zabójstw
dokonywanych przez agentów państwa) oraz śmierci w warunkach detencji.
W sprawie Neira Alegria i inni przeciwko Peru524 uznano odpowiedzialność
rządu za naruszenie prawa do życia związaną z faktem zniknięcia trzech
osób z więzienia San Juan Baustia, po tym jak wybuchł tam bunt więźniów,
który został stłumiony przez wojsko. Trybunał ustalił, że owe trzy osoby
zostały zabite wskutek nieproporcjonalnego użycia siły i wezwał rząd Peru
do przeprowadzenia wnikliwego, bezstronnego śledztwa mającego na celu
ustalenie odpowiedzialnych i wymierzenie im sprawiedliwej kary525.
Standard skutecznego śledztwa w płaszczyźnie uniwersalnej wyznacza
przede wszystkim Rezolucja Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji
Narodów Zjednoczonych 1989/65 z dnia 24 maja 1989 – Zasady skutecznego zapobiegania i ścigania pozaprawnych, arbitralnych i wykonywanych
w trybie doraźnym egzekucji. Dokument ten zasadza się na założeniu, że
najbardziej efektywnym środkiem zapobiegającym zjawisku pozaprawnych
522

Tamże, par. 163–64.

523

Tamże, par. 170.

524

Neira Alegria i inni przeciwko Peru, wyrok Między-Amerykańskiego Trybunału Praw
Człowieka z 19 stycznia 1995 r., tekst wyroku dostępny w: "Netherlands Human Rights Quarterly" 1996, Nr 224.
525 The state was called upon to "conduct a thorough, impartial investigation into the facts
object of the complaint, so that those responsible could be identified, brought to justice and
receive punishment …", tamże, par. 5.
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egzekucji jest zapewnienie śledztwa o odpowiednim standardzie gdy zajdzie
przypadek niewyjaśnionej śmierci. Termin pozaprawnej egzekucji obejmuje
prócz wykonania wyroku śmierci na osobie, który został orzeczony w sposób niezgodny z prawem krajowym lub międzynarodowym także sytuacje
nadmiernego lub nielegalnego użycia przymusu przez funkcjonariusza
publicznego lub osoby realizującej zadania publiczne, bądź przez osobę
działającą za namową, zgodą lub przyzwoleniem takiej osoby, a także sytuacje, gdy śmierć ma miejsce w czasie, gdy osoba pozbawiona jest wolności.
Zasada 9 wymaga, aby w przypadku podejrzenia, że pozbawienie życia
może być skutkiem pozaprawnej egzekucji przeprowadzone były „szczegółowe, niezwłoczne i bezstronne dochodzenia”. W Zasadach położono duży
nacisk na wymóg bezstronności osób prowadzących śledztwo, dostępność
śledztwa dla rodziny ofiary oraz szczegółowość i udokumentowanie śledztwa (w tym zasady dotyczące przeprowadzania autopsji).
W przedmiocie obowiązku państwa do przeprowadzenia skutecznego
śledztwa w przypadku pozbawienia życia przez funkcjonariusza państwowego (również w przypadkach zaginięć oraz śmierci w detencji) wypowiadał się również Komitet Praw Człowieka. W kontekście spraw zaginięć
osób Komitet położył ogromny nacisk na standard skutecznego śledztwa
przeprowadzanego przez państwo, jako test wywiązywania się państwa
ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących ochrony prawa do życia.
W Uwagach Ogólnych z 27 lipca 1982 Komitet podkreśla obowiązek państw
do ustanowienia skutecznych procedur prowadzenia śledztwa we wszystkich
przypadkach zaginięć ludzi, których okoliczności wskazują, że mogło dojść
do pogwałcenia prawa do życia526. W odpowiedzi na skargę indywidualną
w sprawie Eduardo Bleiera, przetrzymywanego w urugwajskim więzieniu więźnia politycznego, który następnie został uznany za zaginionego
(prawdopodobnie zmarł w wyniku tortur, jego los pozostał niewyjaśniony),
Komitet Praw Człowieka stwierdził, że państwo ma oczywisty obowiązek
zapewnienia otwartego śledztwa dla rodzin ofiary527. W kolejnym orzeczeniu
dotyczącym podobnej sprawy Komitet stwierdził, że brak przeprowadzenia
skutecznego śledztwa i przedstawienia jego wyników będzie oznaczał,
że zarzuty stawiane władzom, co do pozbawienia życia osoby zaginionej

526

Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 27 lipca 1982 r., w: Wspólny standard do...,

s. 35.
527

206

Bleier v. Uruguay, Communication No. R.7/30 29, March 1982.
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lub zmarłej w detencji będą uznane za uzasadnione528. Komitet w swoim
orzecznictwie w odpowiedzi na skargi indywidualne stanął na stanowisku,
że obowiązek przeprowadzenia wnikliwego i efektywnego śledztwa jest
częścią zobowiązania państwa z art. 6 MPPOiP oraz art. 2 Paktu529.
Kluczową kwestią jest także, jakiego rodzaju konsekwencje spotkają
funkcjonariusza państwowego winnego pobawienia życia człowieka
w wyniku nadużycia uprawnień do stosowania siły absolutnie koniecznej.
Wiele państw (pozaeuropejskich) nie stosuje w takich wypadkach sankcji
kryminalnych, tylko sankcje dyscyplinarne, administracyjne oraz odszkodowania w postępowaniu cywilnym dla rodzin ofiar. Komitet Praw Człowieka
w sprawie Bautista przeciwko Kolumbii zdecydowanie odrzucił możliwość,
by takie środki stanowiły skuteczne zadośćuczynienie w przypadkach pozbawienia życia: „purely disciplinary remedies cannot be deemed to constitute
adequate and effective remedies within the meaning of Article 2, par. 3 of
the Covenant, in the event of particularly serious violations of human rights,
notably in the event of an alleged violation of the right to life”530.
Wynika stąd, że jedynym odpowiednim postępowaniem wobec
funkcjonariuszy-sprawców pozbawienia życia jest sądowe postępowanie
karne na ogólnych zasadach. Nie wyklucza to jednak możliwości cywilnego
odszkodowania dla rodziny ofiary, które w tym wypadku powinno obciążyć
państwo, w imieniu którego funkcjonariusz podejmował swoje działania.
Proceduralne zobowiązanie państwa do przeprowadzenia efektywnego
śledztwa w przypadku pozbawienia życia człowieka stało się centralną
częścią zobowiązania państwa do ustawowej ochrony życia, a naruszenie
któregokolwiek ze standardów efektywnego śledztwa uważane jest za
naruszenie prawa do życia. Taką wykładnię przyjął Europejski Trybunał
Praw Człowieka uznając niedotrzymanie standardu skutecznego śledztwa
za wystarczającą przesłankę naruszenia przez państwo art. 2 Konwencji
jako całości531.

528 H. Barbato v. Uruguay, Doc. A/38/40, p. 124, cyt. za: D. McGoldrick, The Human Rights
Committee, Its role in the Development of the International Covenant on Civil and Political
Rights, Oxford, s. 339.
529

Herrera Rubio v. Columbia, Communication No. 161/1983. Doc. A/43/40, p. 190, tamże,

s. 344.
530 Bautista v. Colombia, Communication No. 563/1993, tekst dostępny w: “Human Rights
Law Journal” 1996, Vol. 17, No. 19.
531

Kaya przeciwko Turcji, analogicznie w: Yaşa przeciwko Turcji, Wyrok ETPC z 2 września
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Konkluzje
Pozbawienie życia człowieka przez funkcjonariuszy państwa jest w świetle
przedstawionych powyżej standardów przede wszystkim formą obrony koniecznej, są to działania podejmowane w celu obrony życia i zdrowia osób
podległych jurysdykcji państwa. Realizują więc one obowiązek państwa
wypływający z międzynarodowych gwarancji ochrony prawa do życia.
Drugim celem tych działań jest egzekucja prawa i porządku, nie wolno
jednakże używać środków śmiercionośnych, gdy czyn występujący przeciwko porządkowi prawnemu nie stwarza jednocześnie zagrożenia dla tych
podstawowych dóbr, które porządek prawny ma za zadanie chronić – dla
życia i zdrowia ludzkiego.
Dopuszczalność pozbawienia życia człowieka w wyniku użycia siły
„absolutnie koniecznej” przez funkcjonariusza państwa jest swoistym kontratypem usprawiedliwiającym pozbawienie życia, kontratypem w wertykalnym wymiarze ochrony prawa do życia. Podstawowym kontratypem
w horyzontalnym wymiarze ochrony prawa do życia jest instytucja obrony
koniecznej w prawie karnym, o której mowa będzie w drugiej części niniejszej
rozprawy.
W odróżnieniu od wykonania wyroku kary śmierci, które pierwotnie
(w okresie poprzedzającym abolicję kary śmierci w prawie międzynarodowym) również stanowiło kontratyp usprawiedliwiający pozbawienie
życia człowieka w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka,
działanie skutkujące pozbawieniem życia w wyniku użycia siły przez
funkcjonariusza państwowego zasadniczo nigdy nie może mieć na celu
pozbawienia życia człowieka.
Dopuszczalność strzelania z zamiarem zabicia shoot-to-kill ograniczona
została stricte do sytuacji, gdy zagrożeniu życia innych osób, wytworzonemu
wskutek działań ludzi, przeciwko którym prowadzi się interwencję w celu
przywrócenia prawa i porządku, nie da się w inny sposób zapobiec.
Współcześnie, w obliczu coraz bardziej powszechnego zagrożenia
atakami terrorystycznymi, w tym atakami zamachowców samobójców
niektóre państwa odchodzą od tego standardu (m.in. wspominana powyżej
1998, Sk. Nr 63/1997/847/1054, pkt 113: „Nawet jeżeli odpowiedzialność czynników państwowych za pozbawienie życia nie została ustalona ponad wszelką wątpliwość, państwo nadal
odpowiada za naruszenie proceduralnych wymogów ochrony prawa do życia, w przypadku
braku przeprowadzenia skutecznego śledztwa”; tekst wyroku dostępny w: „Human Rights Law
Journal”, Vol. 20, No. 1–3, s. 24–37.
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„Operacja Kratos” w Wielkiej Brytanii i śmierć Charlesa Meneneza, czy
też Australian Anti-Terrorism Act z 2005 r. zawierający klauzulę shoot-to-kill532). Stało się to przedmiotem troski międzynarodowych organów praw
człowieka. W raporcie Special Rapporteur ONZ do spraw pozaprawnych,
arbitralnych i wykonywanych w trybie doraźnym egzekucji dla Komisji Praw
Człowieka z 8 marca 2006 r. ostro skrytykowane zostało wprowadzanie
przez państwa klauzul shoot-to-kill w przepisach dotyczących sposobu
użycia siły przez funkcjonariuszy państwowych:
The use of lethal force by law enforcement officers must be regulated within
the framework of human rights law. The rhetoric of shoot-to-kill should never
be used. It risks conveying the message that clear legal standards have been
replaced with a vaguely defined licence to kill.
When States confronting the threat of suicide bombers adopt policies permitting the use of lethal force without prior warnings, a prior graduated use
of force, or clear signs of an imminent threat, they must provide alternative
safeguards to ensure the right to life. The reliance on intelligence information
in such contexts means that States must develop legal frameworks to properly
incorporate intelligence information and analysis into both the operational
planning and post-incident accountability phases of State responsibility;
and ensure that officers are aware that there is no legal basis for shooting to
kill for any reason other than near certainty that to do otherwise will lead to
loss of life533.

Orzeczenie Trybunału strasburskiego w sprawie McCann, które stało się
swoistą wytyczną standardu absolutnej konieczności i ścisłej proporcjonalności użycia siły przez funkcjonariusza państwowego nie pozostawia
wątpliwości, że „strzelanie tak by zabić” w sytuacji pewności, co do zamiaru
detonacji bomby przez zamachowca jest zgodne z reżimem praw człowieka.
Od władz, które odpowiedzialne są za zaplanowanie i przeprowadzenie
operacji z użyciem siły wymaga się jednak wysokiego stopnia staranności

532 Criminal Code Act 1995 (Cth) (consolidated with amendments from Anti-Terrorism Bill
2005), art. 105.23.
533 Civil and Political Rights, including the questions of disappearances and summary executions Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions Report of the Special Rapporteur, Philip Alston, E/CN.4/2006/53, 8 March 2006, par. 58, 59.
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w ustalaniu owej pewności. Nawet w przypadku spełnienia tego warunku
przez władze błąd jest jednak niemożliwy do wykluczenia. Wydaje się jednakże, że obowiązek ochrony życia wypływający z międzynarodowych
i konstytucyjnych zobowiązań daje państwu pewien margines błędu,
którego państwo, przy użyciu całej dostępnej sobie wiedzy i należytej
staranności, musi próbować uniknąć. Pytaniem otwartym pozostaje jak
duży jest to margines i gdzie są jego granice.
Zagadnienie to przywołuje na myśl wcześniejsze rozważania nad karą
śmierci. Występuje tu bowiem podobny dylemat: czy w imię ocalenia
nieznanej liczby istnień ludzkich (w przypadku kary śmierci – potencjalnych ofiar morderców) można pozwolić na sytuację poświęcenia jednego
niewinnego (w przypadku kary śmierci – niewinnie skazanego), przy
czym rozumowanie to da się utrzymać tylko przy założeniu rzeczywistej
efektywności odstraszającej funkcji kary głównej.
Wydaje się, że zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwiema sytuacjami
polega na tym, że w przypadku stosowania kary śmierci pewność, co do
uratowania życia potencjalnych ofiar jest znacznie mniejsza (przeciwnicy
poglądu o prewencyjnej funkcji kary śmierci twierdzą, że zerowa) niż w sytuacji, gdy funkcjonariusz strzela do potencjalnego zamachowca, który
w jego przekonaniu ma zamiar za chwilę zdetonować bombę. Bomba ta,
w razie wybuchu, z absolutną pewnością spowoduje utratę życia innych
osób, stąd działanie funkcjonariusza, nawet, jeżeli okaże się tragiczną
pomyłką, co do osoby podejrzanej, jest usprawiedliwione. Do rozważenia
pozostaje kwestia, czy dostępne przy obecnym stopniu technologii środki
paraliżujące nie byłyby równie skuteczne w takich sytuacjach, jak środki
śmiercionośne i czy tą drogą nie dałoby się w ogóle wyeliminować konieczności użycia siły z zamiarem pozbawienia życia człowieka (a tym samym
uniknąć ryzyka tragicznych pomyłek)534.

534 Obecnie stosowane przez policję wielu krajów paralizatory elektryczne Taser mają zasięg tylko 5 metrów, a ich skuteczność jest zależna od odzieży i grubości tkanki tłuszczowej,
a więc nie dają stuprocentowej gwarancji natychmiastowego unieszkodliwienia napastnika.
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1. Uwagi wstępne
Przepisy traktatów międzynarodowych praw człowieka gwarantujące każdej
osobie prawo do życia nakładają na państwa obowiązek ustawowej ochrony
tego prawa. Polega on na ustanowieniu w prawie wewnętrznym, zarówno
materialnym jak i proceduralnym, prawnych gwarancji ochrony prawa do
życia. Obowiązek państwa do ustawowej ochrony prawa do życia ma dwa
wymiary – wymiar wertykalny i wymiar horyzontalny.
Ochrona prawa do życia w wymiarze wertykalnym polega na sformułowaniu przez państwo w prawie wewnętrznym ścisłych ograniczeń sytuacji,
w których jednostka może być pozbawiona życia przez władzę państwową,
a także na ustanowieniu odpowiednich przepisów proceduralnych umożliwiających dochodzenie w przypadku podejrzenia zadania śmierci przez
przedstawiciela państwa. Omówienie tych sytuacji znajduje się w części II
niniejszej pracy.
Ochrona prawa do życia w wymiarze horyzontalnym polega na ochronie
życia osób podległych jurysdykcji państwa przed zamachami ze strony
innych jednostek. W tej części pracy zajmę się właśnie tym wymiarem
obowiązku ustawowej ochrony prawa do życia przez państwo. Obejmuje
on przede wszystkim zobowiązanie państwa do ustanowienia w prawie
wewnętrznym gwarancji prawnych koniecznych dla ochrony prawa do
życia: prawnego zakazu pozbawienia życia, odpowiednich procedur umożliwiających przeprowadzenie dochodzenia w przypadku pozbawienia życia
człowieka, a także obowiązek zapobiegania zamachom na życie jednostki
ze strony innych osób.
Na początek w poniższym paragrafie przypomnę pokrótce formuły
ustanawiające obowiązek ustawowej ochrony życia przez państwo znajdujące się w najważniejszych dokumentach międzynarodowo chronionych
praw człowieka. Następnie przejdę do rekonstrukcji zobowiązań państwa

Rozdział VI. Obowiązek ustawowej ochrony prawa

215

Marta Lang

w kontekście zamachów na życie ludzkie wypływających z obowiązku
ustawowej ochrony życia.

2. Studium porównawcze formuł ochronnych
w standardach praw człowieka
Obowiązek prawnej ochrony prawa do życia przez państwo w wewnętrznym porządku prawnym zawierają wszystkie najważniejsze dokumenty
międzynarodowo chronionych praw człowieka.
Art. 6 ust. 1 MPPOiP, deklarujący prawo każdego człowieka do życia
w zdaniu drugim stanowi: „Prawo to będzie chronione ustawą” (this right
shall be protected by law). Wyrażenie law nie jest w tłumaczeniu jednoznaczne ze słowem ustawa, jednak przyjmuje się w doktrynie, że ze względu
na doniosłość i znaczenie prawa do życia wyrażenie to należy utożsamiać
z aktami rangi ustawowej i konstytucyjnej535. Według interpretacji art. 6,
która wyłoniła się już podczas prac nad artykułem, prawo do życia ma być
chronione zarówno od zamachów ze strony państwa jak i w płaszczyźnie
horyzontalnej – ze strony innych jednostek – indywidualnych osób, czy
też organizacji podlegających jurysdykcji państwa536.
Przepis art. 6 należy odczytywać łącznie z art. 2 ust. 1 Paktu, który formułuje ogólne zobowiązanie państw–stron do przestrzegania i zapewnienia (to
respect and to ensure) wszystkim osobom, które podlegają jego jurysdykcji
praw uznanych w Pakcie537. Zobowiązanie do zapewnienia (to ensure) prawa
do życia wszystkim osobom znajdującym się w obrębie jurysdykcji państwa
wzmacnia formułę ustawowej ochrony prawa do życia z art. 6. Dodatkowo
obowiązek ustawowej ochrony życia potwierdza ogólna formuła ust. 2 wspomnianego art. 2 Paktu: „Każde z Państw-Stron niniejszego Paktu zobowiązuje
się podjąć zgodnie z własnym trybem konstytucyjnym i postanowieniami
niniejszego Paktu, odpowiednie kroki mające na celu przyjęcie tego rodzaju
środków ustawodawczych lub innych, jakie okażą się konieczne w celu
urzeczywistnienia praw uznanych w niniejszym Pakcie, jeżeli nie jest to

535

Por. Y. Dinstein, dz. cyt., s. 115.

536

Tamże, s. 119.

537

Art. 2 ust. 1 MPPOiP, w: Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych...,

s. 23.
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już przewidziane w obowiązujących przepisach prawnych”538. Wydaje się
zatem, że nawet gdyby w art. 6 Paktu brakowało sformułowania obowiązku
ustawowej ochrony prawa do życia to wynikałby on explicite z art. 2.
Podobną formułę zawiera art. 4 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka z 1969 r., który obejmuje gwarancję prawa każdej osoby do poszanowania jej życia oraz stanowi, że prawo to będzie chronione ustawą.
Dodatkowo, analogicznie do Paktu, obowiązek ustawowej ochrony życia
wzmacnia ogólne zobowiązanie z art. 1 ust. 1 Konwencji:
The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and
freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their
jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without
any discrimination (… ).

Art. 2 Amerykańskiej Konwencji, również w sposób bardzo podobny do
sformułowań Paktu (cytowany wyżej art. 2 ust. 2) nakazuje tym państwom,
które w swoich porządkach prawnych nie zapewniły prawnej ochrony
prawa do życia podjęcie w tym kierunku odpowiednich kroków legislacyjnych (legislatory measures)539.
W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w art. 2 znajdujemy sformułowanie: "Everyone’s right to life shall be protected by law". Dodatkowo
zobowiązanie do stworzenia prawnych gwarancji ochrony prawa do życia
w prawie wewnętrznym stwarza art. 1 zawierający ogólny nakaz: "The
High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction
the rights and freedoms defined in Section I of the Convention". Trzeba
zaznaczyć, że zobowiązanie do prawnej ochrony życia da się odróżnić
od czysto negatywnego zobowiązania państwa do powstrzymania się od
naruszania prawa do życia przez władze i agentów państwa. W ten sposób
art. 2, a w związku z nim art. 1 Konwencji może zostać naruszony nawet bez
wystąpienia indywidualnego przypadku pogwałcenia czyjegoś prawa do
życia, wystarczy, że prawo to nie jest wystarczająco zabezpieczone (secured)
w prawie krajowym540.
538

Art. 2 ust. 2 1 MPPOiP, tamże, s. 23–24.

539

Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, San Jose, 22 listopada 1969, art. 2, w: Prawa
człowieka. Dokumenty międzynarodowe...
540 H.A. Kabaalioglu, The obligations to „respect and to ensure” the right to life, w: The right
to life in international law, B.G. Ramcharan (ed.), Martinus Nijhoff Publishers 1985, s. 173.
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Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, przyjęta w Nairobi w 1981 r.
w artykule poświęconym prawu do życia i integralności cielesnej (art. 4)
nie zawiera bezpośredniego nakazu ustawowej ochrony prawa do życia
poprzestając na stwierdzeniu nienaruszalności (inviolability) ludzkiego
życia i zakazie arbitralnego pozbawienia prawa do życia (No one may
be arbitrarily deprived of this right). Niemniej jednak art. 1 Karty zawiera
ogólne zobowiązanie państw do zastosowania środków legislacyjnych
w celu zapewnienia efektywności prawom zagwarantowanym w tym
dokumencie541.
Zobowiązanie do ustawowej ochrony życia zawiera także Arabska Karta
Praw Człowieka w art. 5542. Obydwa te dokumenty z uwagi na niski stopień rozwoju regionalnych systemów praw człowieka, które reprezentują,
i występujący w związku z tym brak rozwiniętej ich interpretacji poprzez
orzecznictwo organów traktatowych, pozostawię poza zakresem tych
rozważań.
Powstaje pytanie o zakres ustawowej ochrony prawa do życia, do jakiego
zobowiązane są państwa na podstawie formuł zawartych w międzynarodowych dokumentach praw człowieka.
Tam, gdzie bezpośrednio obok sformułowania obowiązku prawnej
ochrony prawa do życia, znajduje się zakaz arbitralnego pozbawienia życia
(MPPOiP, AKPC) istnieje pokusa interpretacji tego obowiązku wyłącznie,
jako zobowiązania do ustanowienia prawnej ochrony przed arbitralnym
pozbawieniem życia w wymiarze wertykalnym (adresatem zakazu arbitralnego pozbawienia życia człowieka jest, bowiem państwo). Byłaby to
jednak wykładnia w sposób nieuzasadniony zawężająca zakres ochrony,
w kontekście poprzedzającej zobowiązanie do ustawowej ochrony życia
w obu dokumentach, deklaracji o przyrodzonym prawie osoby do życia
oraz w kontekście wspomnianych klauzul ogólnych nakazujących poczy-

541 Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, Nairobi, 27 czerwiec 1981, OAU Doc. CAB/
LEG/67/3, tekst angielski dostępny na oficjalnej stronie Unii Afrykańskiej, Internet, www.
au.int [dostęp: 26.08.2020].
542 Arabska Karta Praw Człowieka, przyjęta przez Radę Ligi Państw Arabskich, podczas 102
regularnej sesji Ligii Państw Arabskich w rezolucji 5437 dnia 15 IX 1994; w nowej wersji
uchwalona w Tunisie 22 maja 2004 przez Radę Ligi Państw Arabskich, tekst dostępny na stronie internetowej Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka: https://
www.ohchr.org; League of Arab States, Arab Charter on Human Rights, May 22, 2004, reprinted in 12 Int’l Hum. Rts. Rep. 893 (2005), entered into force March 15, 2008, art. 5 pkt 2.
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nienie przez państwo wszelkich działań, legislacyjnych i innych w celu
zapewnienia (ensure) praw uznanych w traktatach.
Znajdujące się w treści artykułów chroniących prawo do życia uregulowania wyjątków ex definitione wyznaczają dopuszczalne ograniczenia,
jakim może podlegać ustawowa ochrona prawa do życia w zakresie tych
wyjątków. Należą do nich: kara śmierci w MPPOiP, AKPC i EKPC oraz pozbawienie życia w wyniku siły absolutnie koniecznej w EKPC. Tak, więc
formuły zawarte w samych traktatach wypowiadają się o zakresie ustawowej
ochrony prawa do życia jedynie w odniesieniu do jego wymiaru wertykalnego (wymienione wyjątki ex definitione odnoszą się do przypadków
pozbawienia życia przez państwo543).
Zakres obowiązku ustawowej ochrony prawa do życia wynikającego
z przytoczonych wyżej formuł obejmujący wymiar horyzontalny ochrony
prawa do życia określony został w drodze wykładni autentycznej organów
traktatowych (np. Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka) oraz wykładni
operatywnej organów sprawujących nadzór nad implementacją praw
i wolności zawartych w traktatach (np. orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka w odpowiedzi na skargi indywidualne, orzecznictwo Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka).

3. Rekonstrukcja zobowiązań państwa
w kontekście zamachów na życie ludzkie
Jako zasadniczy obowiązek państwa wchodzący w zakres zobowiązania
do ustawowej ochrony życia w wymiarze horyzontalnym wyłania się
obowiązek penalizacji zamachów na ludzkie życie w prawie krajowym. Zobowiązania państwa do ustawowej ochrony życia w kontekście zamachów
na życie ludzkie obejmują jednak nie tylko ustanowienie w prawie karnym
materialnym odpowiednich norm wyznaczających sankcję za zamachy
na życie ludzkie, ale także stworzenie właściwych norm proceduralnych
pozwalających na przeprowadzenie efektywnego postępowania wyjaśnia543 Wyjątkiem jest punkt a) ust. 2 art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – dopuszczalność pozbawienia życia w celu obrony osoby przed bezprawną przemocą w wyniku użycia siły absolutnie koniecznej interpretowana bywa zarazem jako odnosząca się zarówno do
sytuacji pozbawienia życia przez funkcjonariusza państwowego, jak i do instytucji obrony koniecznej w relacjach horyzontalnych. Będzie o tym mowa w dalszej części pracy.
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jącego, w każdym przypadku śmierci człowieka niewynikającej w przyczyn
naturalnych. (Standard praktycznego i skutecznego śledztwa).
Należy do nich także zobowiązanie do ustanowienia organów ochrony
prawa, zdolnych do efektywnego wykrywania i ścigania osób naruszających
te normy oraz obowiązek faktycznego karania tych osób, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalającego ich odpowiedzialność
oraz procesu sądowego zgodnego z wymogami fair trial.
Szerzej pojęte zobowiązanie do ustawowej ochrony życia w kontekście
zamachów na ludzkie życie obejmuje także podejmowanie działań zapobiegawczych dla ochrony osób, których życie jest zagrożone w wyniku
przestępczych działań i zamierzeń innych osób.
Są to zobowiązania nazywane często w nauce przedmiotu zobowiązaniami pozytywnymi państwa544. Zobowiązania pozytywne w zakresie
ochrony prawa do życia obejmować będą w zasadzie wszelkie działania
państwa podejmowane w celu ochrony tego prawa, zobowiązaniem negatywnym państwa jest, bowiem jedynie zobowiązanie do powstrzymania
się od naruszeń (jest więc zobowiązaniem do zaniechania, a nie działania).
Można także powiedzieć, że wprowadzenie przez państwo odpowiednich
przepisów regulujących działania funkcjonariuszy państwa tak, by niemożliwe było dokonywanie przez nich naruszeń, a więc działanie podjęte
w celu wypełnienia zobowiązania negatywnego państwa do nienaruszania
prawa do życia, jest także działaniem pozytywnym.
W płaszczyźnie horyzontalnej, gdzie państwo ma za zadanie chronić
jednostkę przed naruszeniem jej prawa do życia przez inną jednostkę,
obowiązki płynące z gwarancji prawa do życia nabierają stricte „pozytywnego” charakteru, począwszy od wprowadzenia przepisów penalizujących
pozbawienie życia, poprzez ustanowienie organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, przeprowadzenie śledztwa, po zapobieganie zamachom
na życie ludzkie. Ponieważ nie wchodzą tu w grę naruszenia, których
sprawcą jest samo państwo, odpada całkowicie wymiar negatywny. Stąd
w zasadzie wszystkie obowiązki państwa płynące z międzynarodowo
chronionego prawa do życia można nazwać pozytywnymi, co czyni sam
podział na zobowiązania negatywne i pozytywne niepotrzebnym. Podział
ten bywa również mylący, gdyż obowiązkami pozytywnymi nazywane są

544 Zob. J. Czepek, Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej
generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Olsztyn 2014.
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także działania państwa w zakresie ochrony życia w sferze ekonomicznej
i socjalnej polegające na prowadzeniu polityki społeczno-ekonomicznej
mającej na celu zwalczanie biedy i niedożywienia, zapewnienie minimum
egzystencjalnego, zapewnienie opieki medycznej itp.
Omawiane w niniejszym rozdziale zobowiązania państwa płynące
z obowiązku ustawowej ochrony życia wolę więc nazwać zobowiązaniami
minimalnymi z punktu widzenia gwarancji prawa do życia.

3.1. Obowiązek penalizacji zamachów na życie ludzkie
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że penalizacja pozbawienia życia człowieka
w prawie wewnętrznym pojawiła się historycznie dużo wcześniej niż koncepcja prawa do życia i jej jurydyzacja w międzynarodowych dokumentach
praw człowieka545.
Obecnie obowiązek penalizacji zamachów na życie ludzkie wynika,
jak to zostało wcześniej wspomniane, ze zobowiązania do ustawowej
ochrony prawa do życia, zawartego w prawnie wiążących międzynarodowych traktatach praw człowieka, a w dużej ilości państw także z norm
konstytucyjnych546.
Zanim przejdę do omówienia norm prawa międzynarodowego praw
człowieka w tym zakresie, chciałabym poczynić kilka uwag na temat penalizacji zamachów na życie ludzkie, jako formy ochrony życia i prawa do
życia. Karanie pozbawienia życia człowieka, jako sposób ochrony prawa
do życia można, bowiem rozumieć dwojako.
Po pierwsze, ochrona czyjegoś prawa oznacza ustalenie odpowiedniej
sankcji za jego naruszenie. Wynika to z samej definicji pojęcia ochrony
prawa. Kara spełnia w tym przypadku przede wszystkim funkcję retrybutywną, musi jednak również spełniać wymogi proporcjonalności do
popełnionego czynu, by można było uznać, że prawo, w tym przypadku
prawo do życia, można było uznać za dostatecznie chronione.
Jeżeli natomiast mówimy o życiu (a nie prawie do życia), jako przedmiocie ustawowej ochrony wówczas penalizacja zabójstwa jest jedną z form
545 Historyczny rozwój prawnego zakazu pozbawienia życia przedstawiony został w punkcie 2 rozdziału I części I niniejszej rozprawy.
546 Na temat konstytucyjnych uregulowań prawa do życia patrz rozdział III niniejszej rozprawy.
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ustawowej ochrony, mającej na celu jak najbardziej efektywną minimalizację zagrożenia przedmiotu ochrony – życia ludzkiego.
Przekonanie o tym, że penalizacja aktów pozbawienia życia człowieka
efektywnie chroni życie ludzkie bazuje na teorii prewencyjnej funkcji
kary. Efekt w postaci odstraszenia potencjalnych morderców chroni życie
ludzkie przed zagrożeniem z ich strony. Istotna jest w tym przypadku także
zasada proporcjonalności kary, jako że kara proporcjonalna do przestępstwa bardziej efektywnie spełnia funkcję prewencyjną, niż kara oczywiście
za niska lub za wysoka. Nasuwa się również hipoteza, że kara spełnia lepiej
swoją funkcję prewencyjną, gdy odpowiada poczuciu sprawiedliwości
(a więc, gdy spełnia również swą funkcję retrybutywną, jest sprawiedliwą
odpłatą za zabójstwo). Takiej funkcji nie spełniałaby, np. kara grzywny za
zabójstwo.
Pierwszoplanową rolę, jeżeli chodzi o efektywność ochrony prawa do
życia poprzez penalizację zamachów na ludzkie życie, odgrywa jednak nie
surowość kar, chociaż jest ona również czynnikiem istotnym, ale wykrywalność przestępstw przeciwko życiu i ich sprawców oraz skuteczność
śledztwa.
Nakaz ustawowej penalizacji zamachów na życie ludzkie w uniwersalnym systemie praw człowieka wynika z omawianej wyżej formuły
ustawowej ochrony prawa do życia z art. 6 ust. 1 Paktu. Został on zwerbalizowany w Uwagach Ogólnych Komitetu Praw Człowieka z 27 lipca 1982 r.
odnoszących się do wykładni art. 6 MPPOiP, gdzie Komitet wyraża opinię, że
„Państwa-Strony winny podejmować środki służące zapobieganiu i karaniu
działań kryminalnych skutkujących pozbawieniem życia”547.
Jeżeli zaś chodzi o system europejski ochrony praw człowieka, to
w orzecznictwie organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wielokrotnie powtarzana jest konstatacja, iż art. 2 ust. 1 Konwencji, wraz z jego
zdaniem drugim („Prawo do życia chronione jest ustawą”), wymaga od
państwa nie tylko powstrzymania się od pozbawienia życia, ale również
podejmowania stosownych kroków służących ochronie życia548 i zapew-

547

Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka z 27 VII 1982, w: Wspólny standard do..., s. 34.

548

Association X v. United Kingdom, Sk. nr 7154/75, decyzja Europejskiej Komisji Praw
Człowieka, 12 lipca 1978; L.C.B. przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 23413/94, wyrok ETPC
z 9 czerwca 1998 r.
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nienia możliwości bezpiecznego korzystania z tego prawa (to, secure the
effective enjoyment of the right to life)549.
W literaturze dotyczącej art. 2 Konwencji przeważa pogląd, że art. 2 zobowiązuje państwa do zagwarantowania ustawowej ochrony życia ludzkiego
przed ingerencjami nie tylko ze strony samego państwa, ale z innych źródeł,
zwłaszcza ze strony innych osób, co wynika z wykładni semantycznej art.
2 ust. 1 zdania 1 Konwencji oraz z historii powstawania art. 2 Konwencji.
Niesłuszny jest przytaczany przeciwko takiemu ujęciu argument, iż zakaz
zabijania jest historycznie utrwalony i znany w prawie krajów europejskich
i nie wymaga potwierdzenia w Konwencji. Zakaz pozbawienia życia był już
także długo utrwalony w prawie wewnętrznym, gdy, w niedalekiej przeszłości, państwo poczęło tolerować zabijanie przez osoby prywatne (pogromy
Żydów w III Rzeszy). Zresztą, jak konstatuje P. Hofmański, w naturze aktów
o prawach człowieka leży właśnie potwierdzanie reguł oczywistych550. Kwestią bezsporną jest zatem fakt wynikania z Konwencji obowiązku prawno-karnej ochrony życia w wymiarze horyzontalnym, przy czym prawo karne
powinno kryminalizować nie tylko przypadki rozmyślnego zadania śmierci,
ale także wszelkie przypadki zadania śmierci z winy nieumyślnej551.
Również w ramach amerykańskiego systemu ochrony praw człowieka
to ujęcie wydaje się być słuszne, m.in. w obliczu orzecznictwa Między-Amerykańskiej Komisji Praw Człowieka w sprawach dotyczących zarzutu
naruszenia prawa do życia gwarantowanego przez Amerykańską Deklarację
Praw Człowieka i Amerykańską Konwencję Praw Człowieka poprzez niewystarczającą prawno-karną ochronę życia552.
Obowiązek państwa ustanowienia odpowiednich norm prawa karnego
penalizujących zamachy na życie ludzkie jest, więc pierwszym oczywistym
zobowiązaniem, wchodzącym w zakres obowiązku ustawowej ochrony
życia, ujętym w traktatach praw człowieka. Konwencje nie określają jednak
549

Ergi przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 28 lipca 1998 r., 66/1997/850/1057, par. 79.

550

P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 138 i cytowana
tamże literatura.
551 Tamże, s. 139 i cytowana tamże literatura w tym: R. Machacek, Das Recht auf Leben in
Ősterreich, "Europäische GRUNDRECHTE-Zeitschrift” 1983, Nr. 17–18; R. Echterhölter, Die Europäische Menschenrechtskonvention in der juristischen Praxis, "JuristenZeitung" 1956, Nr. 11,
s. 142.
552 M.in. sprawa Baby Boy z 1981 r. Por. The Inter-American Commission on Human Rights,
Resolution nr 23/81, Case 2141(United States) March 6, 1981, dotycząca zagadnienia ochrony
prawno-karnej życia dziecka poczętego.
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sposobu, w jaki uregulowana ma być penalizacja pozbawienia życia człowieka w prawie wewnętrznym (m.in. nie podają sankcji, która powinna być
przewidziana za pozbawienie życia człowieka). W tym kontekście rodzi się
pytanie, czy brak odpowiednio wysokiej kary za przestępstwo przeciwko
życiu ludzkiemu rodzi zarzut o niewystarczającą ochronę życia przez państwo? Nie można by z pewnością uznać za wystarczającą wspomnianej kary
grzywny. Skoro jednak traktaty nie precyzują zakresu ochrony ustawowej
prawa do życia, a tym samym sposobu penalizacji pozbawienia życia
w prawie wewnętrznym, to trudno stwierdzić, jaka kara za pozbawienie
życia uznana być może w ich świetle za spełniającą warunek dostatecznej
„ustawowej ochrony życia”.
Zarzut niewystarczającej ochrony prawa do życia może być podnoszony
również przez zwolenników kary głównej, którzy twierdzą, że żadna inna
kara za zabójstwo nie jest karą wystarczająco proporcjonalną i nie spełnia
w sposób satysfakcjonujący funkcji prewencyjnej. Jest to jednak zarzut,
który można odrzucić, gdyż długoterminowe kary pozbawienia wolności
za zabójstwo, w tym kara dożywotniego pozbawienia wolności, funkcjonujące obecnie w jurysdykcji państw niestosujących kary śmierci, spełniają
przesłanki proporcjonalności do przestępstwa pozbawienia życia, a zarazem w sposób wystarczający pełnią funkcję prewencyjną. Nie zachodzi
w każdym razie rażąca dysproporcja pomiędzy karą a przewinieniem, jak
miałoby to miejsce w przypadku ustanowienia kary grzywny za zabójstwo.
Ponadto same traktaty praw człowieka wypowiadają się o karze śmierci
w duchu abolicjonistycznym, a przyjęte protokoły dodatkowe (Protokół nr 6
i Protokół nr 13 do EKPC, II Protokół fakultatywny do MPPOiP, Protokół
abolicyjny do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka) karę ową znoszą,
wskazując tym samym, że długoterminowe kary pozbawienia wolności za
pozbawienie życia człowieka uznane zostają w świetle traktatów za zapewniające wystarczającą ochronę prawa do życia w kontekście obowiązku
penalizacji zamachów na życia ludzkie553.

553 Proces abolicji kary śmierci w prawie międzynarodowym praw człowieka omówiony
został w rozdziale IV.
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3.1.1. Penalizacja pozbawienia życia w wybranych porządkach
prawnych ze szczególnym uwzględnieniem polskiego prawa
karnego
We wszystkich porządkach prawnych zamachy na życie ludzkie należą
do najpoważniejszych przestępstw i opatrzone są najwyższymi sankcjami
występującymi w kodeksach karnych. Karalne są przede wszystkim umyślne
zamachy na życie ludzkie. Ustawodawstwo karne państw europejskich
i pozaeuropejskich kwalifikuje, jako przestępstwa karne przeciwko życiu
ludzkiemu także nieumyślne spowodowanie śmieci człowieka, jak również
narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia.
Istnieją daleko idące różnice w prawnym ujęciu odpowiedzialności
karnej za zabicie człowieka w poszczególnych systemach prawnych.
W angielskim systemie common law, rozróżnia się dwie formy przestępstwa pozbawienia życia człowieka (homicide) – murder i manslaughter.
Murder jest umyślną formą pozbawienia życia, a konieczną jego przesłanką
jest zamiar (malice aforethought). Jednocześnie jako murder kwalifikowane są również umyślne akty spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu skutkujące śmiercią. Manslaughter obejmuje pozostałe formy
spowodowania śmierci człowieka. Manslaughter dzieli się na dwie kategorie czynów – voluntary manslaughter i involuntary manslaughter. Ta
pierwsza kategoria obejmuje czyny, które zostałyby uznane za morderstwo,
ze względu na obecny element mens rea, gdyby nie okoliczności łagodzące,
takie jak: prowokacja (manslaughter upon provocation), pozbawienie życia
wskutek użycia nadmiernej siły w przypadkach usprawiedliwionych, np.
przekroczenie granic obrony koniecznej (killings by the excessive use of
force on a justified occasion) czy ograniczona poczytalność (diminished
reponsibility). Kategoria involuntary manslaughter obejmuje natomiast
przypadki pozbawienia życia, inne niż te wymienione powyżej, o niższym
stopniu winy po stronie sprawcy. Ten rodzaj przestępstw pozbawienia życia
obejmuje m.in. manslaughter by unlawful or dangerous, act, gdy pozbawienie życia nastąpiło, jako niezamierzony skutek popełnienia przestępstwa
o mniejszym ciężarze gatunkowym, a także przypadki spowodowania
śmierci poprzez „poważne zaniedbanie” (manslaughter by gross negligence),
w których na sprawcy ciążył obowiązek prawny wobec ofiary, którego
zaniedbanie spowodowało jej śmierć. Involuntary manslaughter określa
również spowodowanie śmierci przez działanie lekkomyślne (recklessness).
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Morderstwo (murder) opatrzone jest obligatoryjną sankcją dożywotniego
pozbawienia wolności554.
W amerykańskim common-law, bazującym w dużym stopniu na wersji
angielskiej kategoria przestępstw przeciwko życiu (homicide) dzieli się na
kategorie: murder, manslaughter (każda z nich z kolei podzielona jest na
stopnie – degrees) oraz kategorię justifiable homicide, obejmującą przypadki
zabójstwa w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności (istnieją
przy tym dość szerokie możliwości użycia siły śmiercionośnej w obronie
mienia555). Penalizacja przestępstw przeciwko życiu należy do jurysdykcji
stanowej, a więc przepisy karne różnią się od stanu do stanu. Morderstwo
pierwszego stopnia obejmuje zabójstwo z premedytacją, a także w niektórych stanach USA – tzw. felony murder. Jest to pozbawienie życia człowieka
w trakcie popełniania innego poważnego przestępstwa (np. podpalenia,
gwałtu) choćby bez premedytacji ani wyraźnej intencji, może być to nawet
przypadkowe spowodowanie śmierci w takiej sytuacji. Za tego rodzaju
przestępstwo sprawca odpowiada jak za zabójstwo z premedytacją556. Felony
murder rule jest instytucją wywodzącą się z prawa angielskiego (w Anglii
instytucja ta zniesiona została w roku 1957)557.
W prawie karnym francuskim morderstwo (meurtre), obejmujące zabójstwo z zamiaru bezpośredniego (dol direct) oraz z zamiaru pośredniego (dol
indirect – sprawca, co prawda wie, że jego czyn spowoduje śmierć ofiary,
jednak spowodowanie śmierci nie jest jego celem) zagrożone jest karą
do 30 lat pozbawienia wolności. Francuska ustawa karna wyróżnia także
kwalifikowaną postać zabójstwa, zabójstwo z premedytacją (assassination)
karane także w maksymalnym wymiarze dożywociem. Kara dożywotniego
więzienia ustanowiona jest również za zabójstwo osób z wymienionych
w ustawie grup specjalnych – nieletniego do lat 15, członka najbliższej
rodziny, osoby wymagającej szczególnej ochrony ze względu na wiek,
chorobę, kobiety w ciąży, funkcjonariusza publicznego, zabójstwo członka
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Zob. A. Ashworth, Principles of criminal law, Oxford Press 2006, s. 249–305.

555

C. Finkelstein, Two models of murder. Patterns of Criminalisation in the United States.,
w: Homicide law..., s. 93.
556 Pensylwania i stany używające podobnego do niej schematu penalizacji przestępstw
przeciwko życiu.
557 Na ten temat zob.: A. Ashworth, dz. cyt., s. 260, a także: S.H. Pillsbury, Judging evil.
Rethinking the law of murder and manslaughter, New York 1998, s. 106–108.
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mniejszości narodowej z pobudek rasistowskich lub zabójstwo homoseksualisty, gdy motywem była homofobia. Dożywociem karane jest także zabójstwo, które towarzyszy innemu przestępstwu (jest to regulacja podobna do
instytucji felony murder występującej w amerykańskim common law).
Inne, niemające na celu spowodowania śmierci czyny kwalifikowane są
osobno, a niezamierzony skutek śmiertelny traktowany jest, jako okoliczność obciążająca, np. przestępstwo poddawania osoby torturom zagrożone
karą 15 lat pozbawienia wolności, gdy jego skutkiem jest śmierć ofiary także
karane jest dożywociem. W przypadku innych aktów przemocy, których
skutkiem jest śmierć ofiary karą jest 15 lat pozbawienia wolności, w przypadku gwałtu zakończonego śmiercią – 30 lat558.
Podstawowymi kategoriami przestępstwa pozbawienia życia w prawie
niemieckim są: Totschlag i Mord559. Totschlag stanowi zabójstwo umyślne
(formy umyślności w prawie niemieckim obejmują oprócz dolus directus
także dolus eventualis), zagrożone karą od 5 do 15 lat więzienia. Mord natomiast stanowi kwalifikowany typ zabójstwa, który spełnia dodatkowo jedną
z wymienionych w ustawie przesłanek. Są to: zabójstwo popełnione z żądzy
mordu (Mordlust), motywowane zaspokojeniem popędu seksualnego, chciwością lub innymi niskimi pobudkami; zabójstwo popełnione z użyciem
podstępu, z okrucieństwem bądź przy użyciu środków mogących zagrozić
bezpieczeństwu publicznemu lub zabójstwo mające na celu ukrycie popełnienia innego przestępstwa560. Karą za morderstwo (Mord) jest obligatoryjnie
kara dożywotniego pozbawienia wolności. Osobną kategorią przestępstwa
jest spowodowanie obrażeń cielesnych skutkujących śmiercią.
Penalizacji przestępstwa pozbawienia życia w polskim systemie prawa
bliżej oczywiście do francuskiego i niemieckiego systemu prawa karnego,

558 Code Penal, wersja skonsolidowana, 8 marzec 2008, tekst aktu dostępny (również w jęz.
angielskim) na stronie internetowej, Internet, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 26.08.
2020]. Zob. także: J.R. Spencer, Intentional killings in french law, w: Homicide Law in Comparative Perspective, J. Horder (ed.), Oxford–Portland–Oregon 2007.
559 Strafgesetzbuch (StGB), 15.05.1871, Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 11. März 2008 (BGBl. I S. 306) tekst dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości RFN, Internet, http://www.bundesrecht.juris.de [dostęp: 26.08.2020], zob. także:
A. du Bois-Pedain, Intentional killings: The German law, w: Homicide law in comparative...,
s. 81.
560 Szczegółowej analizy każdej z tych przesłanek dokonuje A. Sopotowski w: Morderstwo
a zabójstwo według prawa karnego RFN, „Studia Prawnicze” 1986, z. 1–2.
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niż do angielskiego czy amerykańskiego, co nie dziwi w obliczu przynależności naszego porządku prawnego do kręgu kultury prawnej civil law.
Normy penalizujące pozbawienie życia człowieka w polskim Kodeksie
karnym znajdują się w rozdziale XIX o tytule: „Przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu”. Art. 148 par. 1 polskiego Kodeksu karnego z 1997 r. 561 określa podstawowy typ zabójstwa człowieka. Jest to przestępstwo umyślne, u sprawcy
musi wystąpić zamiar bezpośredni lub zamiar ewentualny (sprawca musi
chcieć śmierci ofiary albo możliwość tej śmierci przewidywać i na to się
godzić). Czyn ten zagrożony jest karą od 8 do 25 lat pozbawienia wolności
lub dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 148 par. 2 i 3 określa natomiast
kwalifikowane typy zabójstwa: popełnienie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem,
w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, zabójstwo
przy użyciu broni palnej lub materiałów wybuchowych, zabicie więcej
niż jednej osoby, uprzednie prawomocne skazanie za zabójstwo. W tych
wypadkach dolny próg wymiaru kary podniesiony został do lat 12. Par. 4
omawianego artykułu przewiduje uprzywilejowany wypadek zabójstwa,
jakim jest zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Osobnymi, uprzywilejowanymi typami zabójstw
są dzieciobójstwo (zabójstwo dziecka przez matkę w okresie porodu pod
wpływem jego przebiegu) z art. 149, zagrożone karą pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat, oraz zabójstwo eutanatyczne z art. 150 (zabicie człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego), podlegające
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Polska jest, więc jednym
z państw przewidujących w swoim ustawodawstwie osobne przestępstwo
zabójstwa z litości, podobnie jak Niemcy, a odmiennie niż Francja i Wielka
Brytania, których przepisy karne takiej osobnej kategorii zabójstwa nie
przewidują.
Osobne przestępstwa przeciwko życiu w polskim Kodeksie karnym
stanowią: nakłanianie i pomoc do samobójstwa z art. 151, nieumyślne
spowodowanie śmierci człowieka, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu skutkującego śmiercią z art. 156 par. 3, udział w bójce lub pobiciu,
których następstwem jest śmierć człowieka z art. 158 par. 3, nielegalne
przerwanie ciąży skutkujące śmiercią kobiety ciężarnej z art. 154.
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Indywidualną kategorię przestępstw przeciwko życiu stanowią przestępstwa przeciwko życiu dziecka nienarodzonego: przerwanie ciąży za zgodą
kobiety wbrew przepisom ustawy, zagrożone karą pozbawienia wolności
do lat 3 z art. 152 par. 1, i surowiej karane (od 6 miesięcy do 8 lat) przerwanie
ciąży, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do życia poza organizmem
kobiety ciężarnej z art. 152 par. 3, a także przerwanie ciąży bez zgody kobiety
ciężarnej, przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu z art. 153
par. 1, (i w tym wypadku popełnienie tego czynu w momencie, gdy dziecko
osiągnęło już zdolność do życia poza organizmem matki zagrożony jest
wyższą karą– od roku do 10 lat pozbawienia wolności).
Zarówno problem penalizacji eutanazji, jak i aborcji, jako przestępstw
przeciwko życiu w prawie wewnętrznym nie jest rozstrzygnięty wiążąco
na bazie konwencji praw człowieka. Uznaje się, tak jak czyni to Europejska
Konwencja Praw Człowieka, że problemy te pozostają w obrębie margin of
appreciation państw-stron. Do zagadnień tych powrócę w dalszej części
pracy.
Polski Kodeks karny w art. 160 par. 1 penalizuje także narażenie życia
ludzkiego na niebezpieczeństwo. Penalizacja narażenia życia ujęta jest też
w przepisie art. 158 par. 1 (udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia). Przestępstwa
te podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.
W polskim porządku prawnym, a także w większości europejskich,
karalne jest także nieudzielenie pomocy osobie w przypadku zagrożenia
jej życia, gdy nie zachodzi prawdopodobieństwo narażenia przy tym siebie
lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu562. Obowiązek umieszczenia tego rodzaju środka prawnego
w krajowych systemach prawnych rozważany był, bez rozstrzygnięcia, przez
Europejską Komisję Praw Człowieka w roku 1986. Komisja, nie wykluczyła,
ani nie potwierdziła, iż obowiązek wprowadzania takich norm istnieje na
gruncie art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka563.
562 Polski Kodeks karny z 1997 r., art. 162; Prawny obowiązek niesienia pomocy istnieje
także w Holandii, Portugalii, Francji, Niemczech, Włoszech, Danii, Rosji, Norwegii, Rumunii,
Turcji i na Węgrzech. Nie jest obecny w prawie karnym Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, zob. J.L. Groniger, No duty to rescue. Can Americans really leave a victim lying in the
street? What is left of the American rule and will it survive unabated?, "Pepperdine Law Review"
1998, 26:353; zob. także: A. Ashworth, Principles of criminal law, Oxford 2006, s. 46–47.
563 Anna Hughes przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 11590/85, dec. EKPC z 18 lipca 1986,
DR 48, s. 258.
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3.1.2. Granice penalizacji pozbawienia życia – kontratypy
i okoliczności uchylające odpowiedzialność karną
We wszystkich porządkach prawnych funkcjonują wyłączenia odpowiedzialności karnej w odniesieniu do przestępstw przeciwko życiu ludzkiemu.
Dzielą się one na te wyłączające bezprawność czynu (takie jak kontratyp
obrony koniecznej) oraz te uchylające winę (np. niepoczytalność, stan
wyższej konieczności).
Kontratyp obrony koniecznej nazwać możemy na użytek niniejszej
rozprawy kontratypem w wymiarze horyzontalnym, w odróżnieniu od
kontratypów w wymiarze wertykalnym, które stanowiły przypadki legalnego
pozbawienia życia przez państwo (przypadek pozbawienia życia przez
funkcjonariusza przy użyciu siły absolutnie koniecznej oraz wykonanie
przez państwo wyroku śmierci). W odróżnieniu od kontratypów w wymiarze wertykalnym uregulowanych w dokumentach praw człowieka,
jako wyjątki ex definitione od ochrony prawa do życia, wyjątki od ochrony
prawa do życia w wymiarze horyzontalnym nie są umieszczone w obrębie
traktatowych gwarancji prawa do życia.
Wyjątkiem jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zgodnie z przekonaniem o horyzontalnym działaniu art. 2 Konwencji Europejskiej punkt a)
ust. 2 art. 2 („Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z niniejszym
artykułem, jeżeli wynika ono z użycia siły, które jest absolutnie konieczne
w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą”) można uznać
za normę prawa praw człowieka ustanawiającą kontratyp obrony koniecznej w płaszczyźnie horyzontalnej. Zwolennikiem tej koncepcji jest m.in.
P. Hofmański564.
Wyrażane są w literaturze przedmiotu również zdania przeciwne,
w myśl, których art. 2 nie może dotyczyć obrony koniecznej, bowiem reguluje jedynie stosunki wertykalne na linii państwo–osoba poddana jego
jurysdykcji. Takie opinie pojawiają się w cytowanym przez P. Hofmańskiego
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piśmiennictwie niemieckim565, a także polskim. Tu zwolennikami tej koncepcji są m.in. L. Gardocki566, A. Wąsek567 oraz M. Filar568.
Bardziej uzasadnione wydaje się jednak pierwsze stanowisko, chociażby
w związku ze sformułowaniem art. 2 ust. 1 Konwencji: „Prawo każdej osoby
do życia chronione jest ustawą”, a także w kontekście art. 1 Konwencji
zobowiązującego państwo do „zapewnienia każdemu podlegającemu jego
jurysdykcji ochrony praw i wolności określonych w Konwencji”. Państwo
ma więc obowiązek stworzenia takiej regulacji prawnej, która skutecznie
chroni prawo do życia w zakresie wytyczonym przez art. 2 Konwencji nie
tylko, jak już to była mowa przed zamachami ze strony funkcjonariuszy
państwa, ale także ze strony osób trzecich (przy założeniu że standardy
Konwencji są pewnym minimum ochrony, a państwo może tę poprzeczkę
jedynie podnieść, lecz nie obniżyć).
W odniesieniu do instytucji obrony koniecznej chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony życia napastnikowi,
przy jednoczesnym priorytecie ochrony życia ofiary zamachu. Konwencja
zezwala, bowiem na pozbawienie życia, nawet umyślne, osoby dopuszczającej się bezprawnej przemocy, nie pozostawia, więc wątpliwości, co do
wyższego stopnia ochrony życia ofiary przemocy. Zabicie napastnika musi
być w myśl Konwencji wynikiem absolutnie koniecznego użycia siły.
Standard absolutnej konieczności był analizowany w rozdziale V. Jego
trzon stanowi wymóg wyczerpania wszelkich innych nieśmiercionośnych
sposobów obrony przed bezprawną przemocą zanim podjęte zostanie działanie mogące zakończyć się pozbawieniem życia człowieka. W większości
porządków prawnych, również w polskim, instytucja obrony koniecznej
uregulowana jest wszakże zupełnie inaczej. Prawo do obrony koniecznej
ma charakter nie subsydiarny, lecz samoistny. Istotę zasady samoistności
obrony koniecznej wyraził Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 4 lutego 1972 r.,
w następującej formule: „osoba napadnięta nie ma obowiązku ani ratowania się ucieczką, ani ukrywania się przed napastnikiem w zamkniętym
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Tamże, s. 144.

566

L. Gardocki, Granice obrony koniecznej, „Palestra” 1993, nr 7–8, s. 50.

567

A. Wąsek, Stany konieczności w części ogólnej projektu prawa karnego z 1991 r.,
w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków
1993, s. 102–103 oraz Projekt kodeksu karnego a międzynarodowe standardy praw człowieka,
w: Problemy reformy prawa karnego, Lublin 1993.
568

M. Filar, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 73.
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pomieszczeniu, ani też znoszenia napaści ograniczającej jej swobodę,
lecz ma prawo odpierać zamach wszelkimi dostępnymi środkami, które
są konieczne do zmuszenia napastnika do odstąpienia od kontynuowania
zamachu”569. Również w orzeczeniu SN z 2002 r. potwierdzona została
zasada samoistności obrony koniecznej570. Pogląd o samoistności obrony
koniecznej dominuje także w literaturze prawniczej571.
Oznacza to, że odpierając bezprawną przemoc, ofiara ma prawo użyć
wszelkich środków w swojej obronie, również takich, które mogą skutkować
pozbawieniem życia napastnika. Nie musi przy tym salwować się ucieczką.
Działanie takie nie podlega późniejszej ocenie z punktu widzenia standardu
absolutnej konieczności.
Według orzecznictwa organów konwencyjnych, standard absolutnej
konieczności wymaga, by środki zastosowane w celu osiągnięcia jednego
z celów prawowitych wymienionych w ust. 2 art. 2 były ściśle proporcjonalne do osiągnięcia jednego z owych celów. W przypadku, gdy celem
działania jest obrona osoby przed bezprawną przemocą, a działanie może
skutkować pozbawieniem życia napastnika, musi więc zostać zachowana
proporcjonalność środków obrony do środków ataku. W przypadku obrony
koniecznej nie funkcjonuje zasada ścisłej proporcjonalności użytych
środków obrony do metody ataku. Obrona konieczna nie jest „rycerskim
pojedynkiem”, a osoba napadnięta ma prawo odpierać zamach wszelkimi
dostępnymi środkami koniecznymi do zmuszenia napastnika do odstąpienia od kontynuowania zamachu572. Ofiara bezprawnego zamachu nie
musi także ostrzegać napastnika o zamiarze podjęcia obrony za pomocą
potencjalnie śmiercionośnych środków. Zasada ostrzegania jest natomiast
jednym z podstawowych wymogów standardu użycia siły śmiercionośnej
przez funkcjonariusza państwowego, (choć współcześnie odstępuje się
od niej w przypadku potencjalnych zamachowców samobójców, co jest
przedmiotem kontrowersji).

569 IV KR 337/71, OSNKW 1972, z. 5, poz. 83; Zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia
9 kwietnia 2002 r., V KKN 266/00.
570

Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 2002 r., VKKN 266/00, Lex, nr 52942.

571

A. Marek, Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo, Warszawa 2008,
s. 96 i cytowana tam literatura.
572 Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lutego 1972 r., IV KR 33/71, cyt. za: Kodeks karny. Komentarz..., s. 73.
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Tym samym, regulacja instytucji obrony koniecznej w polskim porządku
prawnym nie odpowiada standardowi absolutnej konieczności wytyczonemu przez Konwencję i wypracowanemu przez Trybunał strasburski,
którego istotą jest dążenie do minimalizacji ryzyka utraty życia przez
napastnika (przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu ochrony życia
ofiary zamachu). Wydaje się, że regulacja kontratypu obrony koniecznej
w prawie wewnętrznym oparta na standardzie absolutnej konieczności
w postaci wypracowanej w orzecznictwie Trybunału mogłaby prowadzić
do nadmiernego ograniczenia prawa do obrony.
Taką interpretację instytucji obrony koniecznej w polskim porządku
prawnym opartą na konwencyjnym standardzie absolutnej konieczności
proponuje m.in. M. Szczepaniec.
Twierdzi ona, że zgodna z konwencyjnym standardem absolutnej
konieczności byłaby interpretacja art. 25 k.k., normującego instytucję
obrony koniecznej, w ten sposób, że gdy odpieranie zamachu polega na
umyślnym godzeniu w życie napastnika, to należy przyjąć subsydiarny charakter obrony koniecznej – konieczność obrony należy w takim wypadku
rozumieć jako brak innej racjonalnej możliwości uniknięcia zamachu.
Utrzymuje zarazem, że taka interpretacja polskiego Kodeksu karnego jest
konieczna w świetle art. 91 Konstytucji RP, który stanowi, że umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się
pogodzić z umową573.
Stanowisko to wydaje się uzasadnione z tego punktu widzenia, gdyż
faktycznie polski k.k. musi odpowiadać standardom wyrażonym w Konwencji.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że dotychczasowe orzecznictwo
Trybunału odnoszące się do standardu absolutnej konieczności dotyczyło
relacji wertykalnych, tj. pozbawienia życia osoby przez przedstawiciela
państwa, a nie horyzontalnych odnoszących się do sytuacji pozbawienia
życia przez osobę prywatną w sytuacji obrony koniecznej. Wydaje się, że
w odniesieniu do tych ostatnich standard absolutnie koniecznego użycia
siły wymagałby innej wykładni. Absolutna konieczność użycia siły, w przypadku zastosowania obrony koniecznej przez zwykłego człowieka, powodowanego w sytuacji zamachu na jego osobę strachem i niepewnością,
przy potencjalnej nieumiejętności posługiwania się przez niego bronią ma
573

M. Szczepaniec, Uregulowanie obrony koniecznej w Kodeksie karnym..., s. 128.
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zupełnie inny wymiar niż absolutna konieczność użycia siły w przypadku
interwencji wyszkolonego, przygotowanego na sytuacje odpierania bezprawnej przemocy, funkcjonariusza państwowego. W dotychczasowym
orzecznictwie Trybunału brak jest jednak wskazówek co do tego, jak miałaby
wyglądać taka wykładnia.
Wydaje się jednak, że zasada samoistności obrony koniecznej nie stoi
w sprzeczności z odpowiednio interpretowanym standardem absolutnej
konieczności zawartym w Konwencji, w odniesieniu do horyzontalnego
kontratypu obrony koniecznej. W związku z tym zbyt daleko idącym
postulatem jest postulat wprowadzenia zasady subsydiarności obrony
koniecznej (która sprowadzałaby się m.in. do obowiązku ucieczki ofiary
przed napastnikiem).
Wydaje się, że podstawową kwestią jeżeli chodzi o zgodność z Konwencją jest zasada proporcjonalności w odniesieniu do obrony koniecznej, rozumiana jako proporcjonalność dóbr – bronionego dobra ofiary
i poświęcanego dobra napastnika. Konwencja mówi bowiem wyraźnie
o dopuszczalności pozbawienia życia przy odpieraniu przemocy wobec
„osoby”. Mienie natomiast nie może być w żadnym wypadku uznane za
część osoby. Wyklucza to więc możliwość pozbawienia życia w obronie
przed zamachem na mienie.
Poglądy doktryny potwierdzają, że Konwencja nie dopuszcza zamierzonego pozbawienia życia w obronie mienia574. Notabene, przy ratyfikacji
Konwencji dwa państwa, Malta oraz Lichtenstein zastrzegły sobie aby
pozbawienie życia w obronie koniecznej mogło nastąpić również w obronie mienia, w warunkach określonych przez krajowe kodeksy karne575.
Wątpliwe jest jednak, czy takie zastrzeżenia są dopuszczalne. Wydają się
one niezgodne z celem i przedmiotem Konwencji. Czynienia zastrzeżeń
niezgodnych z celem i przedmiotem traktatu zakazuje art. 19 pkt c Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów576. Konwencja Europejska została zaś
ustanowiona z myślą o ochronie osoby ludzkiej, przede wszystkim dając
priorytet ochronie życia przed innymi prawnie chronionymi dobrami.
Organy konwencyjne określają art. 2 chroniący prawo do życia mianem

574

P. Hofmański, dz. cyt., s. 145 oraz literatura tam cytowana.

575

E. Zielińska Prawo do życia, w: Szkoła praw człowieka, Warszawa 1996, s. 182.

576

Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja
1969 r., Dz.U. z 1990 r. Nr 74 poz. 439.
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jednego z najbardziej fundamentalnych przepisów Konwencji577, który
powinien być interpretowany w zgodzie z celem i przedmiotem Konwencji.
Celem tym, jak konstatuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest ochrona
indywidualnych istot ludzkich: „The Court’s approach to the interpretation
of Article 2 must be guided by the fact that the object and purpose of the
Convention as an instrument for the protection of individual human beings
requires that its provisions be interpreted and applied so as to make its
safeguards practical and effective”578.
Dla omawianego zagadnienia istotne jest także, że pozbawienia życia
nie da się w świetle Konwencji usprawiedliwić, jeśli zamach bezprawny
nie nosi znamion przemocy fizycznej, np. gdy jest to zamach słowny na
czyjąś cześć579.
W polskim porządku prawnym nie ma natomiast explicite wyrażonego
wymogu zachowania proporcjonalności pomiędzy wartością dobra zaatakowanego przez napastnika, a dobra naruszonego w wyniku zastosowania
obrony koniecznej. W orzeczeniu z 1969 r. Sąd Najwyższy nawet stwierdził
wprost, że przy obronie koniecznej nie ma zastosowania zasada proporcjonalności dóbr580. Polski Kodeks karny z 1997 r. stanowi, że obroną konieczną
jest obrona przed zamachem na jakiekolwiek dobro chronione prawnie, nie
wyklucza więc formalnie dopuszczalności pozbawienia życia w obronie
mienia.
Jednak par. 2 art. 25 wprowadza wymóg „współmierności obrony do
niebezpieczeństwa zamachu”. Zasada ta służyć może za podstawę do wyinterpretowania zasady ograniczonej proporcjonalności dóbr. Jak słusznie
twierdzi K. Buchała, nie każdy sposób obrony jest dopuszczalny dla ratowania dóbr o mniejszej randze społecznej, bez względu na intensywność
zamachu581. W związku z tym zadanie śmierci w obronie mienia zawsze
oznacza przekroczenie granic obrony koniecznej, nawet wtedy, gdyby
nie było innego sposobu uratowania tego mienia przed zagarnięciem.
577 McCann i in. przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC z 5 września 1995 r.,
17/1994/464/545, par. 147.
578 Tamże, par. 146, a także: Soering przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC z 7 lipca
1989 r., Sk. nr 14038/88, par. 87; Loizidou przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 23 marca 1995 r., Sk.
nr 15318/89, par. 72.
579 F. Castberg, The European Convention on Human Rights, T. Opsahl, J. Outcherlony
(eds.), Leiden 1974, s. 82.
580

Wyrok SN z 3 lipca 1969 r., IV KR 118/69.

581

K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 258.
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Zwolennikiem zasady ograniczonej proporcjonalności dóbr jest również
L. Gardocki, który proponuje kazuistyczny wykaz sytuacji, w których możliwe jest pozbawienie życia w obronie koniecznej – w przypadku odpierania
zamachu na życie lub zdrowie, zmierzającego do gwałtu, pozbawienia
wolności lub dokonania rozboju582. Podobne stanowisko zajmuje A. Marek,
który twierdzi, że celowe godzenie w życie napastnika, gdy zamach nie
zawierał w swym przebiegu zagrożenia życia, zdrowia, czy wolności, ale
zagrażał dobrom mniejszej wartości (np. czci, mieniu), uznać należy za przekroczenie granic obrony koniecznej. Jednakże twierdzi zarazem, że niezamierzone spowodowanie śmierci napastnika w takiej sytuacji nie przesądza
o popełnieniu ekscesu (przekroczeniu granic obrony koniecznej)583.
Taką wykładnię przepisów Kodeksu karnego zdają się potwierdzać niektóre orzeczenia SN. W wyroku z 4 lutego 1972 r. SN stwierdził, iż wprawdzie
w obronie koniecznej, w przeciwieństwie do stanu wyższej konieczności,
zasada proporcjonalności dóbr nie obowiązuje, jednakże dla odparcia zamachu można stosować tylko takie środki, które w konkretnej sytuacji są
konieczne. W odniesieniu do przypadków obrony koniecznej zakończonej
pozbawieniem życia Sąd Najwyższy podkreślał, że ocena sytuacji powinna
obejmować rozważenie, czy w świadomości ofiary zamachu istniało przekonanie o zagrożeniu dóbr takich jak, życie i zdrowie584.
Wymóg współmierności obrony do niebezpieczeństwa zamachu wyklucza także w sposób oczywisty ewentualność pozbawienia życia w obronie
czci, gdy zamach nie stanowi przemocy fizycznej.
Taka interpretacja wymogu współmierności obrony do niebezpieczeństwa zamachu wprowadzająca do instytucji obrony koniecznej ograniczoną
zasadę proporcjonalności dóbr, sprawia, że polska regulacja instytucji
obrony koniecznej zgodna jest z literalnym brzmieniem art. 2, ust. 2, pkt
a) Konwencji dopuszczającego pozbawienie życia człowieka w obronie
osoby przed bezprawną przemocą.
Wszystkie sformułowane powyżej twierdzenia dotyczą oczywiście również obrony innej niż własna osoby przed bezprawną przemocą (obrona
konieczna nie jest ex definitione obroną własną).
582

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004, s. 112.

583

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 172 oraz tenże, Obrona konieczna w prawie
karnym. Teoria i orzecznictwo, Warszawa 2008, s. 133.
584 Wyrok SN z dnia 11 lutego 1982 r., IIKR 8/82 OSN KW 1982, nr 4–5, poz. 18, 14.06.1984,
IKR 123/84 OSNPG 1985, nr 4, poz. 51.
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Na zakończenie rozważań nad instytucją obrony koniecznej dodać
można, iż kontratyp obrony koniecznej nie kreuje samoistnego i pierwotnego „prawa do zabijania”. Dopuszczalność prawna pozbawienia życia w sytuacji kontratypowej (uchylenie bezprawności karnej) nie jest identyczna
z prawem do zabicia przez podmiot znajdujący się w tej sytuacji (w odróżnieniu od wertykalnego kontratypu kary śmierci, w którym istnieje prawo
do wykonania wyroku). W wypadku obrony koniecznej dopuszczalność
pozbawienia życia, (jako kontratyp) jest następstwem prawa podmiotowego
do obrony koniecznej585.
Prawo do zabicia agresora w obronie koniecznej można, więc nazwać
prawem konsekutywnym prawa do obrony koniecznej. Trzeba zaznaczyć,
że jest to prawo znacznie szersze niż w przypadku wertykalnego kontratypu
użycia siły absolutnie koniecznej przez funkcjonariusza państwowego
w obronie osoby przed bezprawną przemocą. Prawo do obrony koniecznej
jest, bowiem prawem samoistnym, a broniący się może użyć wszelkich
dostępnych mu środków w celu obrony życia swego lub osób trzecich,
podczas gdy kontratyp wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza opatrzony jest licznymi obostrzeniami uregulowanymi prawnie,
wynikającymi ze standardu absolutnej konieczności użycia siły586.
Stan wyższej konieczności jest sytuacją wyłączającą odpowiedzialność
karną o podwójnym charakterze, może stanowić kontratyp lub tylko
okoliczność uchylającą winę sprawcy. Istota stanu wyższej konieczności
polega na tym, że dobru chronionemu prawnie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, które może być odwrócone tylko przez poświęcenie innego
dobra podlegającego ochronie prawnej. W odróżnieniu od obrony koniecznej polegającej na odpieraniu bezprawnego zamachu, w stanie wyższej
konieczności w grę wchodzi niebezpieczeństwo, którego sprawcą może
być nie tylko człowiek, lecz także może ono wynikać z niebezpieczeństwa
stworzonego przez zwierzęta czy siły przyrody.
W polskim porządku prawnym stan wyższej konieczności jest okolicznością wyłączająca bezprawność (kontratypem) jedynie w odniesieniu do
sytuacji ratowania dobra o wartości wyższej od dobra poświęcanego (art.
585 Przyjmuje się, że prawo do obrony przed bezprawnym zamachem jest jednym z podstawowych praw podmiotowych człowieka. Tak twierdzą m.in. A. Marek, Prawo karne..., s. 165,
oraz M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys ujęcia systemowego, Warszawa 1994, s. 225.
586 Standard absolutnej konieczności użycia siły przez funkcjonariusza publicznego został
omówiony w rozdziale V, w punkcie. 1.4.
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26 par. 1 k. k). Życie człowieka należy do wartości cenionych najwyżej, stąd
pozbawienie życia człowieka w stanie wyższej konieczności może stanowić
jedynie sytuację ratowania dobra mniejszej lub równej wartości niż dobro
poświęcane. Tego rodzaju stan wyższej konieczności obejmuje norma
z art. 26 par. 2 Kodeksu karnego. Ta odmiana stanu wyższej konieczności
nie jest w doktrynie prawa polskiego uważana za kontratyp wyłączający
bezprawność, a jedynie za okoliczność uchylającą winę587. Oznacza to,
że pozbawienie życia człowieka w stanie wyższej konieczności nigdy nie
zostanie uznane za czyn zgodny z prawem, mimo że sprawca może uniknąć
odpowiedzialności karnej, ponieważ nie można przypisać mu winy. Stąd
wobec zamachu na życie ludzkie dokonanego w stanie wyższej konieczności wyłączającym winę nadal przysługuje prawo do obrony koniecznej,
(jako, że zamach dokonany w stanie wyższej konieczności nadal pozostaje
„bezprawny”).
Dodać należy, że stan wyższej konieczności zachodzi jedynie wtedy, gdy
niebezpieczeństwa dla dobra ratowanego nie można było inaczej uniknąć,
jak tylko poświęcając inne dobro prawem chronione. Zasada ta zwana
jest zasadą subsydiarności588. Funkcjonuje ona w przypadku instytucji
stanu wyższej konieczności odmiennie od instytucji obrony koniecznej,
gdzie obowiązuje zasada samoistności obrony koniecznej, wykluczająca
subsydiarność.
Na stan wyższej konieczności uchylający winę nie mogą powoływać się
osoby, które mają szczególny prawny obowiązek ochrony pewnego dobra,
nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste (np. funkcjonariusze Policji, straży pożarnej, lekarze)589. Obowiązek prawny ochrony życia
ludzkiego nie ma jednakże w przypadku tych osób charakteru absolutnego
(np. strażak nie ma obowiązku ratowania ofiary pożaru w sytuacji, gdy
zakończyłoby się to jego niechybną śmiercią)590.
Jednocześnie niemożliwe jest uznanie stanu wyższej konieczności
tam, gdzie szczególny przepis prawa jednoznacznie zabrania określonych
sposobów działań (np. lekarz nie może przeprowadzić operacji bez zgody
587 Stan wyższej konieczności regulowany w polskim Kodeksie karnym w art. 26. Na temat
stanu wyższej konieczności: A. Marek, Prawo karne…, s. 163, J. Lachowski, Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym, Warszawa 2005.
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Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 81.

589

Kodeks karny, art. 26 par. 4.

590

Kodeks karny. Komentarz…, s. 81.

Część III. Horyzontalny wymiar ochrony prawa do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

pacjenta nawet wtedy, gdy ratowałaby ona życie pacjenta, gdyż art. 34
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zabrania tego wprost)591.
Stan wyższej konieczności istnieje również w przypadku tzw. kolizji
obowiązków przewidzianej w art. 26 par. 5 k.k. Przykładem jest sytuacja,
gdy osoba, na której ciąży obowiązek ratowania życia (np. lekarz, ratownik
medyczny) ma obowiązek ratowania dwóch osób jednocześnie, co jest niemożliwe do wykonania. Występującą tutaj kolizję obowiązków ustawodawca
zrównuje ze stanem wyższej konieczności, co oznacza, że przy ocenie działań sprawcy będą miały zastosowanie warunki związane za stanem wyższej
konieczności592. Oznacza to, że przy jednoczesnym obowiązku ratowania
życia dwóch osób lekarz postawiony w sytuacji, gdy może uratować tylko
jedną z nich, nie popełnia przestępstwa (tu byłoby to przestępstwo skutkowe
zabójstwa poprzez zaniechanie593). W tym przypadku, mimo że dobra są
równowartościowe, kolizja obowiązków powinna być rozumiana, jako
wyłączenie bezprawności, nie zaś jedynie uchylenie winy594. W przeciwnym
wypadku wobec ratownika niepodejmującego czynności ratowniczych
wobec jednej z osób, pomiędzy którymi musiał dokonać wyboru, osobie
trzeciej przysługiwałoby prawo do obrony koniecznej tej osoby, poprzez
zmuszenie go do ratowania jej.
Warto zauważyć, że kolizja obowiązków w stanie wyższej konieczności
może zachodzić również w przypadku, gdy chodzi o realizowanie dwóch
obowiązków prawnych w stosunku do tej samej osoby. Sytuacja taka zachodzi np. w przypadku eutanazji. Obowiązkiem lekarza jest przynoszenie ulgi
w cierpieniu i ratowanie życia zarazem. U pacjentów w stanach terminalnych, u których żadne środki przeciwbólowe nie skutkują poza tymi, które
jednocześnie skracają życie, lekarz podając takie środki działa realizując
jeden obowiązek (przynoszenia ulgi w cierpieniu) kosztem drugiego obowiązku (ratowania życia), spełniając tym samym przesłanki stanu wyższej
konieczności przy kolizji dóbr. Obecnie jednak w polskim porządku prawnym czyn taki kwalifikowany jest, jako zabójstwo eutanatyczne, stanowiące

591 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. z 1997 r. Nr 28
poz. 152.
592

A. Marek, dz. cyt., s. 164.

593

Zgodnie z art. 2 k.k. zabójstwo poprzez zaniechanie popełnia ten, na kim ciąży szczególny obowiązek zapobiegania skutkowi.
594 Zob. A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna z komentarzem, Kraków 1998, s. 245; J. Lachowski, dz. cyt., s. 258.
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uprzywilejowany typ zabójstwa (art. 150 k.k.), zagrożony karą pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Według tej kwalifikacji lekarz popełnia
przestępstwo i zostaje uznany za winnego, mimo niskiego wymiaru kary,
a także możliwości odstąpienia od wymierzenia kary w „wyjątkowych sytuacjach” (par. 2 art. 150). W przypadku natomiast, gdyby czyn taki uznany
został za popełniony w stanie wyższej konieczności, lekarzowi nie groziłyby
tak niechybnie sankcje karne. W przypadku zastosowania tu konstrukcji
zabójstwa popełnionego w stanie wyższej konieczności lub zabójstwa na żądanie popełnionego w stanie wyższej konieczności, nastąpiłoby uchylenie
winy lekarza, w przypadku zaś konstrukcji kolizji obowiązków – uchylenie
bezprawności jego czynu595. Do kwestii związanych z problemem eutanazji
powrócę w dalszej części rozprawy.
Klasycznym przykładem sytuacji kolizji interesów i działania w stanie wyższej konieczności w celu ratowania życia była brytyjska sprawa
chirurgicznego rozdzielenia bliźniąt syjamskich, podczas, gdy wiadomo
było, że zabieg ten zakończy się śmiercią jednego z nich (bez operacji oba
niemowlęta umarłyby w ciągu 6 miesięcy). W sprawie re A zastosowana została instytucja necessity odpowiadająca w angielskim porządku prawnym
stanowi wyższej konieczności596. Podczas, gdy zasadniczo prawo angielskie
odrzuca możliwość świadomego poświęcenia jednego życia ludzkiego
dla ratowania innego597, tu uczyniono wyjątek pozwalając na uratowanie
dziewczynki poprzez operację zadającą śmierć jej siostrze.

595 Konstrukcję wyłączenia odpowiedzialności karnej lekarza w przypadku dokonania
przez niego czynu eutanatycznego na postawie stanu wyższej konieczności przyjmowały
sądy holenderskie przed przyjęciem ustawy o pozbawieniu życia na żądanie i wspomaganym
samobójstwie z dnia 28 listopada 2000 dekryminalizującej eutanazję, zob. P. Gensikowski, Eutanazja i wspomagane samobójstwo w Holandii (w obliczu zmian), „Prokuratura i Prawo”
2002, nr 4.
596 Re A(Children) (Conjoined Twins: Surgical Separation) [2000] 4 All ER, cyt. za: A. Ash
worth, Principles of criminal law, Oxford 2006, s. 154.
597 Precedens w sprawie Dudley and Stevens [1884]14 QRD 273, cyt. za: tamże, s. 152,
W sprawie tej dwóch rozbitków dryfujących na tratwie po zatopieniu statku zabiło i zjadło
trzeciego w celu ratowania się przed śmiercią z głodu i pragnienia. Obaj oskarżeni zostali
skazani za zabójstwo, jednakże wymierzono im tylko karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności, co świadczy o uznaniu zaistniałej sytuacji za okoliczność łagodzącą. Stanowisko to zostało później nieco zmodyfikowane. W przypadku zatonięcia statku Herald of Free Enterprise,
w 1987 r. mężczyzna został zepchnięty z drabiny do morza i utonął, ponieważ w wyniku ataku
strachu blokował drogę ucieczki dla pozostałych rozbitków. Postanowiono nie wszczynać postępowania przeciwko sprawcy powołując się na argument stanu wyższej konieczności (necessity) w tym wypadku.
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Innym jeszcze przypadkiem wyłączenia odpowiedzialności karnej
w stosunku do działań, które doprowadziły do pozbawienia człowieka
życia, jest kontratyp eksperymentu (w polskim porządku prawnym zwany
kontratypem dopuszczalnego ryzyka nowatorstwa, regulowany w art. 27
par. 1 k.k.). Działanie objęte tym kontratypem polega na narażeniu na ryzyko spowodowania śmierci, nie wchodzi tu więc w rachubę pozbawienie
życia z zamiarem bezpośrednim. Uczestnik eksperymentu, którego życie
narażone jest na ryzyko, musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie eksperymentu będąc wcześniej należycie poinformowanym o spodziewanych
korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie
ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym etapie (art. 27 par. 2 k.k.). Ponadto spodziewana korzyść
z eksperymentu musi mieć istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub
gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy
(art. 27 par. 1).
Wprawdzie ustawa nie wprowadza wprost wymagania proporcjonalności spodziewanej w wyniku udanego eksperymentu korzyści w relacji
do potencjalnych strat powstałych w związku z jego niepowodzeniem, konieczność jej zachowania wynika z samej istoty konstrukcji kontratypu. Nie
będzie można go przyjąć, gdy spodziewana korzyść była wprawdzie istotna,
istniało jednak ryzyko poważnych strat, które w efekcie nastąpiły598.
Eksperyment może mieć charakter poznawczy, medyczny, techniczny
lub ekonomiczny. Najbliżej związany z ryzykiem dla życia ludzkiego wydaje
się być eksperyment medyczny, (choć może go stwarzać również eksperyment techniczny, np. próba nowego pojazdu kosmicznego). Warunki
kontratypu eksperymentu medycznego normowane są przez przepisy art.
21–29 ustawy o zawodach lekarza i dentysty stanowiące lex specialis wobec
art. 27 k.k.
Eksperymenty medyczne przeprowadzane na ludziach dzielą się według ustawy o zawodach lekarza i dentysty na eksperymenty lecznicze,
polegające na wprowadzeniu przez lekarza nowych lub tylko częściowo
wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej
(art. 21 ust. 1) oraz eksperymenty badawcze, które mają na celu przede
598

Kodeks karny. Komentarz..., s. 87.
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wszystkim poszerzenie wiedzy medycznej (art. 21 ust. 2). Przeprowadzenie
eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo
w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie
pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego
eksperymentu. Ujęcie granic dopuszczalności ryzyka w eksperymencie
badawczym wskazuje na to, że wykluczone są eksperymenty opatrzone
znaczącym ryzykiem utraty życia. Według A. Zolla eksperyment badawczy
nie może więc w ogóle stanowić kontratypu. „Eksperyment badawczy wtedy
jest okolicznością wyłączającą bezprawność czynu, gdy jego przeprowadzenie prowadzi przynajmniej do narażenia człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
(art. 160 k.k.). Taki eksperyment na gruncie ustawy o zawodzie lekarza jest
w ogóle zabroniony, gdyż, jak to wynika z definicji zawartej w art. 21 ust. 3,
»przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas,
gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest
niewielkie«. Ryzyko, które jest niewielkie, nie pozwala na przyjęcie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. […]”599
Polski ustawodawca, jako granicę legalności zabiegu badawczego przyjął
więc brak ryzyka dla osoby uczestniczącej w eksperymencie, albo ryzyko
dla takiej osoby niewielkie. Tym samym, nie można na gruncie polskiego
prawa karnego mówić o eksperymencie badawczym w zakresie medycyny,
jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu pozbawienia życia.
Szerzej zakreślone zostały granice dopuszczalnego ryzyka w przypadku
eksperymentu leczniczego. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas
stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność
nie jest wystarczająca (art. 21 par. 2 ustawy o zawodach lekarza i dentysty). Przepis dotyczący eksperymentu leczniczego w ogóle nie wspomina
o ryzyku, co oznacza, że dopuszczalne będą nawet eksperymenty o dużym
stopniu ryzyka dla życia człowieka. W sytuacji, gdy spodziewaną korzyścią
eksperymentu leczniczego jest uratowanie życia chorego, a eksperyment
daje na to jedyną szansę, to dozwolone wydaje się być nawet wysokie ryzyko
zagrożenia życia podczas eksperymentu, ponieważ niezależnie od stopnia
ryzyka pozostaje ono proporcjonalne do spodziewanej korzyści – uratowania życia. W takim wypadku w sytuacji, gdy zastosowanie nowej metody
599
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leczenia spowoduje śmierć chorego kontratyp eksperymentu leczniczego
z art. 21 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i dentysty, stanowiący szczególną
postać kontratypu z art. 27 k.k., znajduje zastosowanie.
Warunki dopuszczalności eksperymentów medycznych reguluje
w płaszczyźnie prawa międzynarodowego praw człowieka Europejska Konwencja Bioetyczna (Rozdział V art. 15–18)600 oraz Protokół dodatkowy do niej
dotyczący badań naukowych na polu biomedycyny601. Obydwa dokumenty
wprowadzają zasadę proporcjonalności ryzyka badań na człowieku do
potencjalnych korzyści z nich uzyskanych. Art. 6 Protokołu dodatkowego
do Konwencji zawiera również zasadę, iż w przypadku eksperymentów
o naturze czysto badawczej, (gdy eksperyment nie ma na celu przyniesienia
bezpośredniej korzyści dla zdrowia uczestnika) badania mogą być podjęte
tylko, jeżeli niosą ze sobą akceptowalne ryzyko i dolegliwości dla uczestnika (acceptable risk and acceptable burden for the research participant).
Wyłącza to, podobnie jak w prawie polskim, możliwość przeprowadzania
eksperymentów badawczych z narażeniem życia człowieka.
Zgodnie, więc z prawem międzynarodowym oraz polskim porządkiem
prawnym poświęcenie życia ludzkiego w imię postępu medycyny (nawet
w imię poczynienia odkrycia mogącego potencjalnie uratować wiele istnień
ludzkich), nawet przy założeniu świadomej zgody uczestnika eksperymentu
nie będzie możliwe, i nie może w związku z tym stanowić kontratypu
w przypadku spowodowania śmierci wskutek takiego eksperymentu (zgodnie z zasadą prymatu istoty ludzkiej nad interesem społeczeństwa i nauki
z art. 2 EKB).
Konkluzje
Podsumowując, należy zauważyć, że prawo przewiduje wyłączenia
odpowiedzialności za umyślne pozbawienie życia człowieka wyłącznie
w wypadkach, gdy czyn ten został popełniony w szeroko rozumianej
obronie ludzkiego życia (obrona konieczna, stan wyższej konieczności),
a w przypadku, gdy jest to obrona przed bezprawnym zamachem (obrona
600 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna), Oviedo, 4 IV 1997, Internet, http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/
html164.htm [dostęp 26.08.2020].
601 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Biomedical Research Strasbourg, 25 I 2005, tekst dostępny na stronie internetowej: http://
conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/195.htm [dostęp: 26.08.2020].
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konieczna) także takich dóbr jak, godność, integralność cielesna oraz wolność. Poza tym prawo karne przewiduje wyłączenia odpowiedzialności za
pozbawienie życia człowieka, gdy oskarżonemu nie sposób jest przypisać
winy z powodu niepoczytalności lub błędu, co podyktowane jest zasadą
humanitaryzmu prawa karnego i ogólnymi zasadami sprawiedliwości.
Okolicznością wyłączają całkowicie odpowiedzialność karną jest we
wszystkich porządkach prawnych pozbawienie życia kombatanta sił przeciwnych przez żołnierza na rozkaz w trakcie konfliktu zbrojnego. Art. 15
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ustanawiający „zgodne z prawem
akty wojenne” wyjątkiem od zakazu derogacji prawa do życia, zdaje się
pośrednio warunkować i usprawiedliwiać to wyłączenie. Zagadnienie to
znajduje się jednak poza ramami wyznaczonymi dla tej pracy.

3.2. Obowiązek przeprowadzenia skutecznego śledztwa
w przypadku pozbawienia życia człowieka
Ze zobowiązania państwa do ustawowej ochrony życia wynika obowiązek
proceduralny państwa do przeprowadzenia efektywnego postępowania
wyjaśniającego w przypadku śmierci człowieka. Jest to obowiązek o fundamentalnym znaczeniu, gdyż bez odpowiedniej procedury umożliwiającej
wyjaśnienie okoliczności pozbawienia życia oraz osądzenie winnego,
przepisy materialne penalizujące zamachy na życie ludzkie pozostałyby
martwą literą.
Takie stanowisko w odniesieniu do art. 2 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka zajmuje Europejska Komisja Praw Człowieka i Trybunał strasburski. Orzecznictwo Trybunału i Komisji dotyczące standardu skutecznego
śledztwa kształtowało się głównie na bazie spraw dotyczących pozbawienia życia przez funkcjonariuszy państwa, stąd wynikać może wniosek, że
według orzecznictwa Trybunału zobowiązanie państwa do proceduralnej
ochrony życia ogranicza się tylko do przypadków pozbawienia życia przez
agenta państwa. Jednakże niewątpliwe jest, że ów standard obowiązuje
również w odniesieniu do ochrony prawa do życia w płaszczyźnie horyzontalnej.
Po pierwsze, zobowiązuje do tego państwo ogólna formuła ustawowej
ochrony życia (art. 2 ust. 1 EKPC). W wielce znaczącym dla interpretacji art.
2 Konwencji wyroku McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
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Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że obowiązek ochrony
prawa do życia na podstawie art. 2 Konwencji, odczytywany wespół z ogólnym obowiązkiem państwa na podstawie art. 1 Konwencji do „zapewnienia
każdemu podlegającemu jego jurysdykcji praw i wolności określonych
w Konwencji”, wymaga również w sposób dorozumiany, by wchodziła
w grę pewna forma skutecznego śledztwa z urzędu, gdy jednostki zostają
zabite w rezultacie użycia siły, inter alios przez funkcjonariuszy państwa602.
W orzeczeniu tym chodziło o pozbawienie życia przez funkcjonariuszy
państwa, jednak powyższe sformułowanie nakładające na państwo obowiązek przeprowadzenia efektywnego dochodzenia w każdym wypadku
pozbawienia życia, w tym przez funkcjonariuszy państwa, rozwiewa
wszelkie wątpliwości.
W swoim dalszym orzecznictwie Trybunał potwierdził, że zobowiązanie
państwa wynikające z art. 2 Konwencji do przeprowadzenia adekwatnego
i skutecznego śledztwa nie jest ograniczone do przypadków, gdy ustalone
zostało, że śmierć spowodowana została przez funkcjonariusza państwa603,
a zasadniczym celem takiego śledztwa jest skuteczna implementacja prawa
krajowego chroniącego prawo do życia604.
W orzecznictwie Europejskiej Komisji Praw Człowieka znajdujemy też
orzeczenie, które odnosi standard skutecznego śledztwa wprost do ochrony
życia w płaszczyźnie horyzontalnej. W sprawie Rodziny Taylor, Crampton,
Gibson i King przeciwko Zjednoczonemu Królestwu wnioskodawcy oskarżyli państwo o niedostateczną ochronę życia dzieci, które zostały uśmiercone w szpitalu przez chorą umysłowo pielęgniarkę. Komisja stwierdziła,
że w tym przypadku proceduralne obowiązki państwa wynikające z prawa
do życia zostały spełnione, gdyż odbyło się postępowanie karne przeciwko
sprawczyni, zakończone jej skazaniem i uwięzieniem605.
Również z orzecznictwa Między-Amerykańskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, iż gwarancja ustawowej ochrony życia z art. 4 Amerykań602 McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok ETPC z dnia 27 września
1995 r., A 324, 17/1994/464/545, par. 161.
603 Ergi przeciwko Turcji, Sk. nr 23818/94, wyrok ETPC z 28 lipca 1998 r., par. 82; Yaşa przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 2 września 1998 r., Sk. nr 63/1997/847/1054, pkt 100; tekst wyroku
dostępny w: „Human Rights Law Journal” 1998, Vol. 20, No. 1–3, s. 24–37.
604 Kelly i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Sk. nr 30054/96, wyrok ETPC z 4 maja
2001 r., par. 46.
605 Rodziny Taylor, Crampton, Gibson i King przeciwko Zjednoczonemu Królestwu,
Sk. nr 23412/94, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 30 sierpnia 1994 r.
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skiej Konwencji Praw Człowieka pociąga za sobą proceduralny obowiązek
państwa do przeprowadzenia efektywnego śledztwa, w każdym wypadku
pozbawienia życia. Mimo że, podobnie jak w przypadku orzecznictwa ETPC,
orzeczenia formułujące tę zasadę dotyczą w głównej mierze przypadków,
gdy za pozbawienie życia odpowiedzialne są władze państwowe, zobowiązanie do przeprowadzenia efektywnego śledztwa nie ogranicza się tylko do
tych przypadków. W wyroku Velasquez Rodrigez przeciwko Hondurasowi
znajdujemy stwierdzenie, że jeżeli państwo nie przeprowadza odpowiedniego śledztwa w sprawach dotyczących aktów pozbawienia życia przez
jednostki prywatne, jednostki te otrzymują w ten sposób wsparcie od rządu
w swoich działaniach, co czyni państwo odpowiedzialnym na płaszczyźnie
międzynarodowej:
(… ) The State is obligated to investigate every situation involving a violation
of the rights protected by the Convention. If the State apparatus acts in such
a way that the violation goes unpunished and the victim’s full enjoyment of
such rights is not restored as soon as possible, the State has failed to comply
with its duty to ensure the free and full exercise of those rights to the persons within its jurisdiction. The same is true when the State allows private
persons or groups to act freely and with impunity to the detriment of the
rights recognized by the Convention. (… ) Where the acts of private parties
that violate the Convention are not seriously investigated, those parties are
aided in a sense by the government, thereby making the State responsible
on the international plane606.

Podobne wnioski wynikają z orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka
w materii naruszeń prawa do życia. Mimo że są to sprawy dotyczące pozbawienia życia przez funkcjonariuszy państwa, oraz zaginięć lub śmierci osób,
o których spowodowanie podejrzewane są władze państwowe, obowiązek
proceduralny państwa w zakresie prawa do życia wywodzony z art. 6 ust.
1, zd. 2 („Prawo do życia będzie chronione ustawą”) oraz art. 2 ust. 3 (prawo
do skutecznego środka ochrony prawnej) jest obowiązkiem o naturze
ogólnej. W sprawie Bautista przeciwko Kolumbii, Komitet badał sprawę
kontrowersyjnej śmierci działaczki Ruchu 19 Kwietnia (M-19). Przy okazji
606 Velásquez – Rodríguez przeciwko Hondurasowi, wyrok Między-Amerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, z dnia 27 lipca 1988 r., par. 176–177, Internet, http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.doc [dostęp 26.08.2020].
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tej sprawy Komitet stwierdził, że pomimo iż Pakt nie zapewnia jednostkom
prawa do wymagania od państwa prowadzenia postępowania karnego
wobec innych osób, państwo ma obowiązek przeprowadzenia wnikliwego
dochodzenia w sprawach naruszeń prawa do życia. Państwo ma obowiązek
ścigać, osądzać i karać winnych tych naruszeń607.
Międzynarodowe organy jurysdykcji w sprawach naruszeń praw
człowieka podjęły również próby określenia minimalnych standardów,
jakie powinno spełniać śledztwo w sprawie pozbawienia życia. W sposób
najbardziej szczegółowy standard skutecznego śledztwa sformułowany
został w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
W orzeczeniu McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Trybunał stwierdza, że oprócz cech urzędowości i skuteczności, dochodzenie
takie powinno być wnikliwe, bezstronne i uważne (thorough, impartial
and careful)608. Inne konieczne kryteria, jakie powinno spełniać efektywne
postępowanie wyjaśniające w sprawach pozbawienia życia Trybunał
dopracował w swym dalszym orzecznictwie. Szczegółowe omówienie
standardu skutecznego śledztwa dokonane zostało w punkcie 3 rozdziału
IV niniejszej rozprawy w odniesieniu do sytuacji pozbawienia życia przez
funkcjonariusza państwowego. W tym miejscu przypomnę najważniejsze
elementy tego standardu.
Są to:
1) urzędowość (śledztwo musi być prowadzone z urzędu w każdej
sprawie zgonu z przyczyn poza naturalnych; władze muszą działać
z urzędu, gdy tylko powezmą wiedzę o zaistniałym zdarzeniu, nie
mogą one pozostawiać inicjatywie bliskich ani wniesienia formalnej
skargi, ani przejęcia odpowiedzialności za przebieg postępowania
wyjaśniającego);
2) efektywność (śledztwo musi być prowadzone w sposób stwarzający
realną możliwość ustalenia faktów oraz osób odpowiedzialnych,
władze muszą podjąć wszelkie racjonalnie możliwe i pozostające
w ich dyspozycji kroki dla zabezpieczenia dowodów dotyczących
zdarzenia, w tym zeznań świadków, ustaleń lekarskich oraz – gdy jest
to potrzebne – wyników sekcji zwłok, dającej kompletny i rzetelny
607 Bautista przeciwko Kolumbii, Decyzja Komitetu Praw Człowieka z 27 października
1995 r. w odpowiedzi na Komunikat Nr 563/1993, „Human Rights Law Journal” 1996, Vol. 17,
No. 1–2, s. 24.
608

McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 163.
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obraz obrażeń oraz obiektywną analizę ustaleń klinicznych, zwłaszcza
w kwestii przyczyny zgonu609);
3) bezstronność (niezależność instytucjonalna i faktyczna osób prowadzących śledztwo od osób podejrzanych o popełnienie czynu);
4) szybkość;
5) kontrola czynnika publicznego nad śledztwem i dostęp rodziny ofiary
do śledztwa.
Są to minimalne elementy standardu efektywnego śledztwa podług
Trybunału, jednakże, jak to zostało stwierdzone w orzeczeniu Velikowa
przeciwko Bułgarii minimalny standard efektywności śledztwa zależy od
okoliczności danej sprawy i musi być oceniany na podstawie faktów i warunków przeprowadzania śledztwa. Nie jest możliwe ustalenie z góry listy
czynności śledczych, które spełniają minimalny standard efektywności
śledztwa610. Pojęcie minimalnego standardu efektywności śledztwa jest,
więc pojęciem otwartym i ocena, czy został on w danej sytuacji spełniony
należy do Trybunału.
Jak to zostało ustalone powyżej, standard skutecznego śledztwa odnosi
się w pełni również do sytuacji zwykłego śledztwa kryminalnego w sprawach pozbawienia życia, mimo iż został wypracowany w odniesieniu
do spraw pozbawienia życia przez funkcjonariusza państwa, a niektóre
jego elementy odnoszą się w szczególności do tych sytuacji – np. wymóg
bezstronności oraz niezależności osób prowadzących śledztwo od osób
związanych z jego przedmiotem. W wypadku niedochowania standardów
efektywnego śledztwa w sprawach dotyczących pozbawienia życia, przy
braku odpowiedzialności czynników państwowych, państwo nadal odpowiada za naruszenie standardów ochrony prawa do życia611. Trybunał
strasburski uznał także istnienie ciążącego na państwie obowiązku stworzenia na tyle skutecznego systemu sądowego, aby pozwalał on na ustalenie

609 Salman przeciwko Turcji, 1999, par. 106; Tanrikulu przeciwko Turcji, 1999, par. 19; Gül
przeciwko Turcji, par 89; Finucane przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 69.
610

Velikowa przeciwko Bułgarii, wyrok z 18 maja 2000 r., par. 80.

611

Menson i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Sk. nr 47916/99, decyzja o dopuszczalności z 6 maja 2003 r. – mimo że sprawa ta dotyczyła zabójstwa przez osoby prywatne
i wykluczała udział czynnika państwowego, Trybunał stwierdził, że braki w dochodzeniu stanowić mogą w tym przypadku naruszenie zobowiązań z art. 2 (ostatecznie naruszenia nie
stwierdzono, gdyż zabójcy zostali skazani).
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przyczyny zgonu, który nastąpił w szpitalu oraz ustalenie ewentualnej
odpowiedzialności lekarzy, którzy brali udział w leczeniu612.
Podsumowując, wypada jeszcze raz podkreślić, że proceduralne zobowiązanie państwa do przeprowadzenia efektywnego śledztwa w przypadku
pozbawienia życia człowieka uznane zostało za centralną część zobowiązania państwa do ustawowej ochrony życia. Proceduralny obowiązek państwa
rozciąga się także na przeprowadzenie zgodnego z wymogami fair trial
procesu karnego i skazanie osoby odpowiedzialnej za pozbawienie życia
człowieka na odpowiednią karę. Ze zobowiązania państwa do ustawowej ochrony życia wynika również obowiązek faktycznego ukarania tej
osoby.
Na temat obowiązku państwa faktycznego karania skazanych morderców wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku
Dujardin przeciwko Francji, rozważając, czy ustanowienie przez państwo
amnestii dla osób skazanych za morderstwo nie jest sprzeczne z art. 2
Konwencji. Trybunał uznał, że sprzeczność taka nie zachodzi, jeżeli zachowana jest równowaga pomiędzy interesem państwa w okolicznościach
ogłaszania takiej amnestii i ogólną potrzebą egzekucji prawa chroniącego
prawo do życia613. Orzeczenie wskazuje niemniej na uznanie przez Trybunał
faktycznej egzekucji wyroków skazujących za przestępstwo pozbawienia
życia człowieka za nieodłączny element efektywnej ustawowej ochrony
prawa do życia.

3.3. Obowiązek zapobiegania zamachom na życie
ludzkie
Ochrona prawa do życia przez państwo nie jest jedynie ochroną prawną,
przybiera także formę praktycznych działań. Prócz ustanowienia odpowiednich przepisów w prawie wewnętrznym, państwo ustanawia więc
odpowiednie organy stosujące prawo i podejmujące faktyczne działania
je realizujące, o których była mowa powyżej. Oprócz jednak działań post
factum, w reakcji na zaistniałe naruszenie prawa do życia w postaci po-

612

Zoggia i inni przeciwko Włochom, Decyzja ETPC z dnia 20 kwietnia 1999 r., Sk. nr 44973/98.

613

Dujardin przeciwko Francji, App. 16734/90(1991), cyt. za: D. Harris, The right to life under
the European Convention on Human Rights, „Maastricht Journal” 1994, Vol. 1, No. 2, s. 124.
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zbawienia życia człowieka organy ochrony prawa mają także obowiązek
podjęcia działań prewencyjnych, mających na celu niedopuszczenie do
zamachu na życie ludzkie. Z punktu widzenia pojęcia ochrony życia jest
to obowiązek bardziej oczywisty i niezbędny, niż obowiązek działań podejmowanych post factum, gdy przedmiot ochrony – życie ludzkie – już
uległo zniszczeniu.
Najszerzej i najprecyzyjniej obowiązek zapobiegania zamachom na
życie ludzkie, jako obowiązek państwa wynikający z ogólnego obowiązku
ustawowej ochrony prawa do życia, sformułowany został w europejskim
systemie ochrony praw człowieka, na drodze orzecznictwa Europejskiej
Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
W swoim wczesnym orzecznictwie organy konwencyjne zaprzeczały
istnieniu obowiązku państwa zapobiegania przemocy skutkującej pozbawieniem życia. W jednym ze swych orzeczeń Europejska Komisja Praw
Człowieka stwierdza wprost, że, co prawda, z art. 2 wynikają dla państwa
także zobowiązania pozytywne, nie należy do nich jednak zobowiązanie do
wykluczenia wszelkiej możliwej przemocy przeciwko osobie614. Podobnie
wcześniej, w 1973 r., w sprawie irlandzkiej Komisja rozważała przypadek
osoby, która w następstwie zamachu na jej życie ze strony IRA przez kilka
lat znajdowała się w Republice Irlandii pod ochroną. Jej roszczenie o dalszą
ochronę osobistą opierane na art. 2 Konwencji, uznane zostało przez Komisję za niedopuszczalne, z uwagi na to, iż, według Komisji, art. 2 nie może
być interpretowany, jako nakładający na Państwo obowiązek ochrony na
nieograniczony okres czasu615. Jednocześnie w tym ostatnim orzeczeniu
Komisja nie zaprzeczyła istnieniu obowiązku państwa do jakiejkolwiek
ochrony przed zamachem, wykluczyła jedynie możliwość ochrony bezterminowej.
Po raz pierwszy istnienie obowiązku państwa do zapobiegania zamachom na życie ludzkie wynikającego z art. 2 Konwencji stwierdził explicite
Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu Osman przeciwko
Zjednoczonemu Królestwu z 1998 r. 616
W sprawie tej wnioskodawcy twierdzili, że policja londyńska nie wypełniła obowiązku ochrony życia pana Osmana i jego syna Ahmeta wyma614

W. przeciwko Wielkiej Brytanii, 9348/81, decyzja EKPC z 28 lutego 1983, DR 32, s. 190

i nast.
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X. przeciwko Republice Irlandii, 6040/73, decyzja EKPC, Collection 44, s. 122.
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Osman przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok ETPC z 28 października 1998 r.
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ganej przez art. 2 Konwencji. Pan Osman został zastrzelony przez byłego
nauczyciela Ahmeta, który miał obsesję na punkcie chłopca. Nauczyciel
zranił również dyrektora szkoły i zabił jego syna. Na długo przed wydarzeniami policja była informowana o niebezpiecznej obsesji nauczyciela i jego
atakach na dom rodziny Osman, jednak żadne kroki nie zostały podjęte,
a rozwiązanie problemu pozostawiono władzom szkoły. Nauczyciel został
po badaniu psychiatrycznym uznany za niezdolnego do dalszej pracy.
W kwestii obowiązku ochrony życia osób podległych jurysdykcji państwa
Trybunał przypomniał orzeczenie w sprawie L.C.B. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 1998 r., w którym stwierdził, że: „art. 2 ust. 1 nakłada
na państwo obowiązek nie tylko do powstrzymania się od zamierzonego
i nielegalnego pozbawiania życia, ale także do ochrony życia osób, które
znajdują się pod władzą tego państwa”617. Dalej stwierdził, że zobowiązanie
to wykracza poza ustanowienie norm prawa karnego wyznaczających
sankcję za przestępstwa przeciwko życiu oraz zespołu organów ochrony
prawa służących do ścigania i osądzania winnych naruszenia tych norm.
Art. 2 Konwencji implikuje w pewnych okolicznościach również obowiązek
władz do podjęcia działań zapobiegawczych dla ochrony osoby, której życie
jest zagrożone atakiem ze strony innych osób618.
Jednocześnie Trybunał orzekł, że przepisy konwencyjne nie mogą
nakładać na państwo obowiązków niemożliwych do wykonania, biorąc
pod uwagę nieprzewidywalność ludzkich zachowań oraz konieczność
podejmowania przez państwo decyzji w sferze priorytetów i środków na
ich realizację. Nie każde zgłoszenie zagrożenia życia pociąga zatem za
sobą konwencyjny obowiązek władz do podjęcia środków zapobiegających
zmaterializowaniu się owego ryzyka. Zarzut niedopełnienia obowiązku
zapobiegania zamachom na życie ludzkie powstaje wtedy, gdy władze
wiedziały lub powinny były wiedzieć o aktualnie istniejącym rzeczywistym
i bezpośrednim zagrożeniu dla życia określonych osób ze strony osób
trzecich i nie podjęły działań pozostających w zakresie ich kompetencji,
które byłyby w stanie zapobiec zmaterializowaniu się tego zagrożenia. Przez
wzgląd na naturę prawa chronionego art. 2, jako prawa fundamentalnego
na tle całości Konwencji, wystarczające jest wykazanie, że władze nie zrobiły
617 L.C.B. przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 23413/94, wyrok ETPC z 9 czerwca 1998 r.,
par. 36; Zob. też: L. Garlicki, Prawo do życia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. 12, s. 62.
618

Osman przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 115.
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wszystkiego, czego w rozsądny sposób można było od nich oczekiwać by
zapobiec rzeczywistemu i bezpośredniemu zagrożeniu życia, o którym
wiedziały lub powinny były wiedzieć. Kwestia ta powinna być rozpatrywana
w kontekście okoliczności każdej poszczególnej sprawy619.
W tej konkretnej sprawie Trybunał uznał, że wnioskodawcy nie udowodnili, że policja na jakimkolwiek wcześniejszym etapie wydarzeń wiedziała
lub powinna była wiedzieć o zagrożeniu stwarzanym przez byłego nauczyciela dla rodziny Osman. W związku z tym nie orzeczono o naruszeniu
Konwencji.
Ostrożne podejście Trybunału do kwestii obowiązku podejmowania
działań zapobiegawczych powodowane jest, oprócz chęci uniknięcia nakładania nierealistycznych obowiązków na państwa, kwestią praw habeas
corpus gwarantowanych przez Konwencję w art. 5, które mogą uniemożliwiać dłuższe zatrzymanie osób podejrzanych o stwarzanie zagrożenia.
Orzeczenie w sprawie Osman, mimo że formułuje pewne wymagania
wobec państwa w zakresie prewencyjnej ochrony życia ludzkiego, dalekie
jest od obarczania państwa obowiązkiem skutecznego zapobiegania wszelkim zamachom na ludzkie życie ze strony osób trzecich.
Zasady wypracowane w sprawie Osman znalazły zastosowanie m.in.
w sprawach tureckich Mahmut Kaya przeciwko Turcji oraz Akkoc przeciwko Turcji. W pierwszej sprawie, stosując test ze sprawy Osman Trybunał
orzekł, że władze tureckie nie zapewniły wystarczającej ochrony prawa do
życia bratu wnioskodawcy zamordowanemu przez pozarządowe jednostki
walczące z rebeliantami kurdyjskimi. W sprawie tej odpowiedzialność państwa za brak ochrony graniczyła z podejrzeniem czynników państwowych
o współudział w popełnieniu tej zbrodni620. Podobne orzeczenie zapadło
w sprawie Akkoc, gdzie władze nie podjęły żadnych kroków zapobiegawczych mimo wcześniejszego zawiadomienia przez ofiarę prokuratury
o otrzymywanych pogróżkach621. Obydwie sprawy dotyczyły specyficznej
sytuacji, która wytworzyła się w regionie Południowo-Wschodniej Turcji
w latach 90., w której życie osób powiązanych z kurdyjskim ruchem niepodległościowym pozostawało w szczególnym zagrożeniu, czego władze
tureckie były w pełni świadome.
619

Tamże, par. 116.

620

Mahmut Kaya przeciwko Turcji, wyrok ETPC z 10 października 2000 r.

621

Akkoc przeciwko Turcji, Sk. nr 22947/93 i 22948/93, wyrok ETPC z 10 października
2000 r., Sk. nr 22947/93 i 22948/93.
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W innych wypadkach, dotyczących aktów kryminalnych zamachów na
życie dokonanych przez osoby trzecie w warunkach normalnych (tzn. nie
w kontekście stanu nadzwyczajnego ani walk narodowowyzwoleńczych),
Trybunał okazywał niechęć do orzekania o niedopełnieniu przez państwo
obowiązku ochrony obywatela, którego życie było zagrożone622.
Jednakże postawa Trybunału uległa znaczącej zmianie w 2007 r.
w sprawie Kontrova przeciwko Słowacji. Była to skarga o naruszenie art.
2 w kontekście przemocy domowej i jej tragicznych konsekwencji. ETPC
zbadał sprawę, w której mąż skarżącej, po uprzednich groźbach wobec
niej, zastrzelił dzieci i siebie. W tej sprawie ETPC odwołał się do orzeczenia
Osman i przypomniał, że pierwsze zdanie art. 2 wymaga od państwa podjęcia odpowiednich kroków, mających na celu ochronę osób podlegających
jego jurysdykcji. ETPC zwrócił uwagę, że policja znała sytuację przemocy
w domu skarżącej, wiedziała o groźbach jej męża i o posiadaniu przez
niego broni, a mimo to nie podjęła działania ani nie reagowała na prośby
skarżącej o interwencję. W tej sprawie Trybunał stwierdził naruszenie
art. 2623.
Obowiązek ochrony tzw. uczciwych obywateli przed kryminalnymi
zamachami na ich życie ma nie tylko wymiar działania w celu zapobieżenia indywidualnemu zamachowi na życie, jest to obowiązek państwa
do zwalczania przestępczości i efektywnej izolacji jednostek potencjalnie
niebezpiecznych od reszty społeczeństwa. Jednak i w tym wypadku odpowiedzialność państwa ma swoje ograniczenia. Działając zgodnie z prawem
i procedurą karną państwo kara przestępców i izoluje ich w zakładach
zamkniętych, jednakże nie może być uznane za winne w wypadku, gdy
więzień po odbyciu kary lub w trakcie zwolnienia warunkowego popełni
przestępstwo przeciwko życiu, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi
proceduralne do jego powrotu na wolność, a wymogi te są zarazem sadzone
w prawie dostatecznie wyważającym zasadę prewencji indywidualnej i zasadę resocjalizacji. Wyrok w takim przedmiocie wydał Europejski Trybunał
Praw Człowieka w sprawie Mastromatteo przeciwko Włochom, w której
wnioskodawca obarczał państwo odpowiedzialnością za morderstwo jego
622 Np. Denizci i inni przeciwko Cyprowi, wyrok ETPC z 23 maja 2003 r.; zob. A. Mowbray,
The Development of positive obligations under the European Convention on Human rights by
the European Court of Human Rights, Oxford 2004, s. 20.
623 Kontrova przeciwko Słowacji, wyrok ETPC z 31 maja 2007 r., Sk. nr 7510/04, § 49–55,
J. Czepkowski, dz. cyt., s. 81.
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syna popełnione przez dwóch przestępców wypuszczonych uprzednio na
zwolnienie warunkowe624.
Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadkach, gdy na państwie ciąży
szczególny obowiązek ochrony życia danej osoby, tak jak w przypadku osoby
pozbawionej wolności. W sprawie Paul and Aundrey Edwards przeciwko
Zjednoczonemu Królestwu625, w której skarga dotyczyła zamordowania
aresztanta przez niebezpiecznego psychicznie zaburzonego współwięźnia,
Trybunał powołał się na zasady sformułowane w sprawie Osman dodatkowo stwierdzając, że w kontekście więźniów Trybunał miał wcześniej już
okazję podkreślać (np. w orzeczeniu Salman przeciwko Turcji626), że osoby
pozostające w detencji, są szczególnie podatne na naruszenia ich praw,
a władze mają w związku z tym szczególny obowiązek ich ochrony627.
W tym kontekście władze więzienne powinny były wiedzieć o potencjalnym zagrożeniu, jakie mógł stwarzać agresywny współwięzień. Trybunał
orzekł o naruszeniu zobowiązania do ochrony życia z art. 2 Konwencji.
Podobnie orzekł Trybunał w sytuacji, gdy zagrożenie dla życia pochodziło
od samego więźnia. W sprawie Keenan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu potwierdził szczególny obowiązek ochrony przez władze więzienne
osób z problemami psychiatrycznymi, mogących stwarzać zagrożenie dla
własnego życia628.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że sytuacja, w której państwo ma
szczególny obowiązek ochrony życia osoby nie ogranicza się do sytuacji
detencji. Ma ona miejsce m.in. również w przypadku zastosowania, obecnej
w porządkach prawnych wielu państw europejskich oraz USA, instytucji
świadka koronnego. Jest to instytucja przewidziana również w polskim
prawodawstwie. Zgodnie z art. 14. par 1. ustawy z dnia 25 czerwca 1997
o świadku koronnym, w razie zagrożenia życia lub zdrowia świadka ko-

624

Mastromatteo przeciwko Włochom, Sk. nr 37703/97, 24 października 2002 r.

625

Paul and Aundrey Edwards przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z 14 marca
2002 r.
626

Sk. Nr 21986/93, § 99, ECHR 2000-VII.

627

Tamże, par. 56: “In the context of prisoners, the Court has had previous occasion to
emphasise that persons in custody are in a vulnerable position and that the authorities are
under a duty to protect them. It is incumbent on the State to account for any injuries suffered
in custody, which obligation is particularly stringent where that individual dies (see, for example, Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, § 99, ECHR 2000-VII).”
628 Keenan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Sk. nr 27229/95, wyrok ETPC z 3 kwietnia 2001 r.
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ronnego lub osoby dla niego najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu
Karnego, mogą być oni objęci ochroną osobistą, a także uzyskać pomoc
w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia, a w szczególnie
uzasadnionych wypadkach można wydać im dokumenty umożliwiające
używanie innych niż własne danych osobowych, w tym uprawniające
do przekroczenia granicy państwowej, jak również mogą uzyskać inną
formę pomocy, a zwłaszcza przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego
usuwającego charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej629. Zasada obowiązku państwa szczególnej ochrony życia świadka ma
zastosowanie nie tylko w przypadku instytucji świadka koronnego, ale
odnosi się do świadków w ogóle. Tak stanowi ogólna zasada sformułowana
w Rekomendacji Komitetu Ministrów RE z 1997 r. zobowiązująca władze
do podjęcia środków w celu ochrony życia i bezpieczeństwa osobistego
świadków, ich rodzin i osób im bliskich przed, w trakcie i po procesie, jeżeli
zachodzi taka potrzeba630.
Obowiązek zapobiegania zagrożeniom dla ludzkiego życia pojawia
się nie tylko w kontekście zamachów kryminalnych na życie, ale także
wtedy, gdy zagrożenie wynika z innych, zasadniczo legalnych, działań,
takich jak np. przeprowadzanie testów militarnych631, działalność fabryki
emitującej trujące gazy632, lub składowanie odpadów633. Na państwie spoczywa obowiązek zapewnienia skutecznego systemu regulacji, nadzoru
i kontroli, umożliwiającego identyfikację i naprawę wszelkich stwarzających zagrożenie niedociągnięć takich przedsięwzięć. Państwo ma także
obowiązek ostrzeżenia ludzi, których życie może być zagrożone przez
takie przedsięwzięcia, niezależnie od tego czy podejmowane są one przez
państwo, czy też przez jednostki prywatne. Do wniosków tych doszedł
Trybunał przy okazji rozpatrywania sprawy Öneryildiz przeciwko Turcji,

629 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, Dz.U.07.36.232 a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz.U. z dnia 8 listopada 2006 r.),
Dz.U.06.201.1480.
630 Recommendation No. R (97) 13, of the Committee of Ministers to Member States Concerning Intimidation of Witnesses and the Rights of the Defence, 10.09.1997, pkt II, 2.
631 Zob. sprawa L.C.B. przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 23413/94, wyrok ETPC z 9 czerwca
1998 r.
632

Zob. sprawa Guerra przeciwko Włochom, Sk. nr 14967/89, wyrok z 19 lutego 1998 r.

633

Zob. sprawa Öneryildiz przeciwko Turcji, Sk. nr 48939/99, wyrok ETPC z 30 listopada
2004 r.
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dotyczącej wybuchu metanu na wysypisku śmieci, wskutek którego utracili
życie mieszkańcy pobliskich slumsów634. Państwo odpowiada również do
pewnego stopnia za zagrożenia dla życia ludzkiego związane z transportem
publicznym. Odpowiedzialność ta ma jednak ustalone granice. W sprawie
Bone przeciwko Francji Trybunał strasburski stwierdził na przykład, że
państwo nie odpowiada za śmierć nieostrożnego pasażera na skutek wypadnięcia z pociągu635.
Obowiązek zapobiegania zamachom na życie i zagrożeniom dla życia
ludzkiego w systemie MPPOiP nie został sformułowany tak szczegółowo,
jak w systemie europejskim. Komitet Praw Człowieka mówi wprawdzie
o zapobieganiu działaniom kryminalnym skutkującym pozbawieniem
życia w Uwagach Ogólnych, jednak mowa tu bardziej o prewencji ogólnej, o polityce walki z przestępczością, niż o zapobieganiu konkretnym
zamachom. Przy okazji rozpatrywania spraw indywidualnych Komitet miał
okazję poruszyć to zagadnienie w nielicznych sprawach, m.in. w sprawie
Vaca przeciwko Kolumbii. W sprawie tej autor skargi otrzymywał liczne
pogróżki, a następnie dokonano zamachu na jego życie, z którego wyszedł
cało. Władze, mimo iż były poinformowane o pogróżkach nie podjęły w tej
sprawie śledztwa, ani nie zapewniły ochrony autorowi skargi. Komitet
stwierdził, że miały one w tym wypadku taki obowiązek, wywodząc go
z art. 2 par. 3 Paktu (prawo do skutecznego środka ochrony prawnej), art.
6 par. 1, gwarantującego prawo do życia oraz art. 9 par. 1, gwarantującego
prawo do bezpieczeństwa osobistego636.
Podobnie sprawy się mają w amerykańskim systemie praw człowieka.
Wprawdzie Między-Amerykański Trybunał Praw Człowieka potwierdza
obowiązek zapobiegania przez państwo z należytą starannością naruszeniom prawa do życia, czyni to jednak przy okazji spraw, w których samo
państwo jest współodpowiedzialne za naruszenia lub nie spełnia bardziej
elementarnych obowiązków wynikających z gwarancji prawa do życia,
takich jak przeprowadzenie skutecznego śledztwa. Przykładem takiej sprawy

634

Tamże, par. 89–90.

635

Bone przeciwko Francji, Sk nr 69869/, wyrok ETPC z 1 marca 2005 r.

636

Human Rights Committee, Jiménez Vaca v. Colombia, Communication No. 859/1999
25 March 2002 CCPR/C/74/D/859/1999, par. 7.1–7.3, Internet, http://www.bayefsky.com/
html/colombia_t5_iccpr_859_1999.php [dostęp 26.08.2020]. Zob. także: A. Conte, S. Davidson,
R. Burchill, Defining Civil and Political Rights. The jurisprudence of the United Nations Human
Rights Committee, Ashgate Publishing Ltd. 2004, United Nations, s. 86.
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jest cytowane już orzeczenie w sprawie wymuszonych zaginięć w Hondurasie (Velásquez Rodríguez przeciwko Hondurasowi)637. Problem zapobiegania naruszeniom prawa do życia w odniesieniu do więźnia pojawił się
w sprawie Gangaram Panday przeciwko Surinamowi. W sprawie tej więzień
prawdopodobnie powiesił się w celi, stwierdzono przy tym nielegalność
zatrzymania. Mimo że nie orzeczono w tej sprawie o naruszeniu artykułu
gwarantującego prawo do życia, w zbiorowej opinii mniejszości sędziów
wyrażono pogląd, iż „międzynarodowa ochrona praw człowieka, w tym
art. 4 par. 1 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka ma swój wymiar
prewencyjny, w którym zobowiązanie do działania z należytą starannością ma poważniejsze implikacje, gdy w grę wchodzi nielegalna detencja.
Należyta staranność nakłada na państwa zobowiązanie do zapobiegania,
w granicach rozsądku sytuacjom, które, jak w powyższej sprawie, mogą
prowadzić, nawet przez zaniechanie, do podważenia nienaruszalności
prawa do życia”638. Mowa tu jednak jedynie o sytuacji nielegalnej detencji,
nie zaś o sytuacji detencji w ogóle, jak to miało miejsce w orzeczeniach
europejskiego Trybunału, zobowiązanie do działań prewencyjnych sformułowane jest natomiast bardzo ogólnie.
Na bazie powyżej cytowanych orzeczeń nie można mówić o sprecyzowaniu w orzecznictwie Amerykańskiego Trybunału Praw Człowieka
obowiązku zapobiegania zamachom na życie ludzkie na gruncie art. 4
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zapobieganie zamachom na życie ludzkie przez państwo może być
także rozumiane szerzej niż tylko jako działania organów ścigania związane
z udaremnieniem przestępstw przeciwko życiu. Można je także rozumieć,
jako działania państwa polegające na zapobieganiu sytuacjom stanowiącym
społeczne przyczyny zamachów na życie ludzkie. Takimi przyczynami
mogą być skrajne nierówności społeczne, upośledzenie pewnych grup

637 Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgement of July 29, 1988, par. 172: In effect, “an illegal act which violates human rights and which is initially not directly imputable to a State (for
example, because it is the act of a private person or because the person responsible has not
been identified) can lead to international responsibility of the State, not because of the act itself,
but because of the lack of due diligence to prevent the violation or to respond to it as required
by the Convention.”(podkreślenie od. Aut.).
638 Gangaram Panday v. Surinam I/A Court H.R. Series C No.16(1994), Dissenting Opinion
of Judges Picado-Sotela, Aguiar-Aranguren, Cançado Trindade, par. 4, cyt. za: The Inter-American System of Human Rights, D.J. Harris, S. Livingstone (eds.), Oksford 1998, s. 215, (tłumaczenie od Aut.).
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społecznych. Pytaniem otwartym jest problem, w jakim stopniu ten rodzaj
ochrony życia należy do zakresu obowiązku ustawowej ochrony życia
przez państwo. Powiązane jest ono także w pewnym stopniu z szerszym
zagadnieniem pozytywnych obowiązków państwa w zakresie ochrony
prawa do życia, o których mowa będzie w kolejnym paragrafie.

3.4. Inne pozytywne obowiązki państwa w zakresie
ochrony życia
Obowiązki państwa w obrębie horyzontalnego wymiaru ochrony prawa
do życia i zakazu pozbawienia życia omówione powyżej (obowiązek
penalizacji zamachów na życie ludzkie, obowiązek przeprowadzenia
skutecznego śledztwa w przypadku pozbawienia życia człowieka oraz
obowiązek zapobiegania zamachom na życie ludzkie) nazywane są również w doktrynie obowiązkami pozytywnymi państwa wypływającymi
z prawa do życia.
Pojęcie pozytywnych obowiązków państwa w zakresie prawa do życia
występuje jednak również w doktrynie międzynarodowego prawa praw
człowieka w znaczeniu znacznie szerszym. Oznacza także obowiązek działań wykraczających poza kontekst karania i ścigania przestępstw przeciwko
życiu oraz zapobiegania zamachom na życie ludzkie, działań, mających na
celu szeroko rozumianemu zapobieganiu utraty życia.
Dla odróżnienia nazwę obowiązki pozytywne państwa w tym znaczeniu pozytywnymi obowiązkami państwa sensu largo. Życie ludzkie jest
zagrożone także przez zdarzenia i okoliczności powodujące przedwczesną
śmierć człowieka, nie mające związku z przestępstwami przeciwko życiu.
Do zdarzeń takich należą np. choroby zagrażające życiu oraz nieszczęśliwe
wypadki. Do zakresu obowiązku ochrony życia przez państwo należy,
więc także zapewnienie ratownictwa medycznego oraz bezpłatnej opieki
lekarskiej w wypadku chorób bezpośrednio zagrażających życiu. Do tego
zakresu wydaje się należeć także zapewnienie minimum bezpieczeństwa
na drogach publicznych. Życie ludzkie zagrożone jest także przez pozostające poniżej poziomu przetrwania warunki życiowe. Do pozytywnych
obowiązków państwa w tym ujęciu należy, więc także zobowiązanie do
zapewnienia minimalnego standardu opieki medycznej oraz minimum
socjalnego na poziomie przetrwania. Prawo do życia rozciąga, więc, jak
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pisze T. Jasudowicz, „parasol ochronny” nad prawami II generacji (prawami
socjalnymi)639. Współcześnie mówi się o objęciu owym „parasolem” również praw III generacji (prawo do pokoju, prawo do niezanieczyszczonego
środowiska naturalnego)640.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie znajdujemy jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii, czy obowiązek ochrony
prawa do życia implikuje zobowiązanie państwa do podejmowania pozytywnych działań dla wykluczenia możliwości utraty życia przez obywatela
poprzez zapewnienie mu odpowiednich warunków życiowych.
Organy konwencyjne miały okazje wypowiedzieć się na ten temat
tylko w kontekście prawa do opieki zdrowotnej. Europejska Komisja Praw
Człowieka zajęła w tej sprawie niezwykle istotne stanowisko w decyzji
X przeciwko Irlandii641. Sprawa dotyczyła pomocy państwa w zakresie
opieki medycznej, niezbędnej dla utrzymania przy życiu chorej córki
skarżącego. EKPC stwierdziła, że przyznanie karty medycznej i – co za tym
idzie – bezpłatnej opieki medycznej zależy przede wszystkim od sytuacji
materialnej i dochodów głowy rodziny. I chociaż Komisja podjęła decyzję
o niedopuszczalności skargi, należy domniemywać, że gdyby w tej sytuacji
stwierdzono brak możliwości finansowych rodziny, wówczas prawo do
życia mogłoby roztoczyć „parasol ochronny” nad prawami socjalnymi. Jeśli
bowiem założymy, że w sytuacji gdyby skarżący wykazali brak możliwości
finansowych i otrzymali opiekę medyczną, to Trybunał musiałby zastosować tego rodzaju interpretację prawa do życia również w zakresie ochrony
prawa do godnego poziomu życia642.
W świetle orzecznictwa Trybunału ochrona życia obywateli rozciąga
się jednak na obowiązek państwa do zapewnienia efektywnego systemu
opieki medycznej (czyli działań mających na celu przedłużenie życia). Za
naruszenie art. 2 Konwencji mogą tu być uznane błędy występujące w tym
systemie, a skutkujące śmiercią pacjenta643. Służby medyczne ani też władze

639

T. Jasudowicz, Prawo do życia, w: Prawa człowieka i..., s. 248.

640

Zagadnienie to zostało poruszone w punkcie 3 rozdziału I pracy.

641

Decyzja EKmPC w sprawie X. przeciwko Irlandii z dn. 4.10.1976, Sk. nr 6639/74.

642

J. Czepek, dz. cyt., s. 91.

643

“(…) The court accepts that it cannot be excluded that, the acts and omissions of the
authorities in the field of health care policy may in certain circumstances engage their responsibility under the positive limb of Article 2.”, Powell v. United Kingdom, decyzja EKPC z dn.
4.05.2000, Sk. nr 45305/99, The Law, pkt 1.
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państwowe nie odpowiadają jednak oczywiście w każdym wypadku nieudanego zapobieżenia śmierci644. Nie są też zobowiązane do pokrywania
kosztów wszystkich leków ratujących życie645. Trybunał podkreślił jednak, że
obowiązek pozytywny państwa odnosi się także do sfery opieki medycznej.
Państwa mają pozytywny obowiązek stworzenia regulacji zmuszających
szpitale, zarówno publiczne, jak prywatne, do podjęcia odpowiednich
środków dla ochrony życia pacjentów. Wymaga to również skutecznego
i niezależnego systemu sądowego, którego zadaniem jest stwierdzenie, czy
przyczyna śmierci pacjentów znajdujących się pod opieką służby medycznej zarówno publicznej, jak prywatnej, może zostać stwierdzona, a osoby
winne pociągnięte do odpowiedzialności646.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że sui generis europejskim systemem
regionalnym ochrony praw człowieka, który zawiera gwarancje prawa do
życia, a jednocześnie podejmuje aktywne działania na rzecz przedłużenia
ludzkiego życia i ochrony zdrowia jest Unia Europejska.
W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej prawo do życia stanowi przedmiot art. 2 części I poświęconej godności osoby ludzkiej647.
W rozdziale IV zatytułowanym „Solidarność” sformułowane jest prawo do
ochrony zdrowia. Prawo do ochrony zdrowia zostało tam zdefiniowane jako
prawo dostępu do profilaktycznej opieki medycznej i prawa do korzystania
z leczenia na warunkach ustalonych w ustawach i praktyce krajowej. Przepis
ten został oparty o art. 152 TWE i art. 11 Europejskiej Karty Społecznej. Już
od lat 70. ubiegłego wieku Wspólnota Europejska poprzez prawo wtórne
realizowała cele związane z ochroną zdrowia, a w latach 90. XX w. zapo644 Tavares przeciwko Francji, 1991, cyt. za: A. Redelbach, Prawa naturalne, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości, Toruń 2000, s. 180.
645

Komisja: Benedetti przeciwko Włochom, 31228/96, 1 VII 1998, pkt 59 a.

646

Wyrok ETPC w sprawie Byrzykowski przeciwko Polsce z 27 czerwca 2006 r., nr skargi
11562/05, § 7 i nn. W tej sprawie Trybunał zbadał sprawę mężczyzny, którego żona zmarła na
skutek błędu lekarskiego podczas porodu. Kluczowy jest fakt, że pomimo upływu 6 lat od zdarzenia, w dalszym ciągu toczyły się trzy postępowania (karne, dyscyplinarne przeciwko lekarzowi oraz odszkodowawcze) dotyczące sprawy. Trybunał uznał, że bardziej ogólne względy
wzywają do szybkiego badania spraw dotyczących śmierci w szpitalu. Znajomość faktów
i ewentualnych błędów popełnionych w toku sprawowania opieki medycznej powinna być
uzyskiwana szybko, aby zapobiegać powtarzaniu się tych samych błędów, popełnianych
przez personel medyczny danej instytucji, a tym samym przyczyniać się do bezpieczeństwa
osób korzystających z usług medycznych. W konsekwencji ETPC uznał, że doszło do proceduralnego naruszenia art. 2 Konwencji w tym zakresie, cyt. za: J. Czepkowski, dz. cyt., s. 80.
647 Karta Praw Podstawowych UE, Charter Of Fundamental Rights Of The European Union
2012/C 326/02, Official Journal of the European Union C 326/391.
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czątkowała serię programów w dziedzinie zdrowia publicznego mających
na celu m.in. zwalczanie raka, AIDS, chorób zakaźnych, zapobieganie
narkomanii, monitorowanie stanu zdrowia.
Szczególną sytuacją w kontekście prawa do opieki medycznej i ochrony
zdrowia, jako konsekwencji gwarancji prawa do życia jest sytuacja detencji.
Wszystkie zresztą zobowiązania państwa w odniesieniu do osoby przebywającej w przymusowej detencji (w więzieniu, areszcie, izbie wytrzeźwień,
zakładzie psychiatrycznym w ramach zastosowania środka zabezpieczającego, zakładzie poprawczym itp.) nabierają szczególnej mocy – to państwo
jest odpowiedzialne za osobę w detencji, za jej zdrowie i życie.
Tak, więc zasadniczo ten problem plasuje się w obrębie relacji wertykalnych jednostka – państwo w kontekście ochrony prawa do życia.
Stąd wynikają opisane wyżej szczególne wymagania dotyczące śledztwa
w przypadku śmierci w więzieniu. Z gwarancji ochrony prawa do życia
wynika także szczególny obowiązek państwa zapobiegania zamachom na
życie osób osadzonych również samobójstwom i samouszkodzeniom. Taka
ochrona powinna być praktyczna i skuteczna, włączając w to odpowiednie
szkolenia i instrukcje przekazywane funkcjonariuszom państwa, którzy
mogą zetknąć się sytuacjami pozbawienia życia, łącznie z przypadkami
umyślnego samouszkodzenia więźnia.
Na państwie spoczywa wreszcie szczególna odpowiedzialność za stan
zdrowia osób przebywających w detencji. Dotyczy to, jak to zostało wyżej
wspomniane, nie tylko osób przebywających w więzieniach, ale także tych,
którzy znajdują w warunkach detencji w innych instytucjach np. osób, które
zmarły w izbie wytrzeźwień. Sytuacja taka miała miejsce choćby w sprawie
Mojsiejew przeciwko Polsce, w której zatrzymany na izbie wytrzeźwień
młody człowiek został zbyt mocno skrępowany pasami w celu unieruchomienia go, wskutek czego udusił się, a jego stan nie był odpowiednio
monitorowany przez funkcjonariuszy648.
W niektórych sytuacjach realizacja obowiązku ochrony prawa do życia
wymaga, aby państwo podjęło działania o charakterze pozytywnym, zwłaszcza dla ratowania życia osoby znajdującej się w warunkach detencji. Może to
polegać na przymusowym odżywianiu głodującego więźnia649. Ważne jest,
aby takie działania były rzeczywiście konieczne dla ochrony prawa do życia,
648

Wyrok ETPC w sprawie Mojsiejew przeciwko Polsce z 24 marca 2009 r., Sk. nr 11818/02.

649

Decyzja EKmPC w sprawie X przeciwko Niemcom z 9 maja 1984 r., Sk. nr 10565/83, s. 8.
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w przeciwnym wypadku mogą, bowiem rodzić podejrzenia o naruszenie
art. 3 Konwencji.
Pozytywny obowiązek ochrony prawa do życia osoby zatrzymanej wymaga także odpowiedniej ochrony zdrowia i stosownej opieki lekarskiej.
W sprawie Kudła przeciwko Polsce ETPC uznał, że zgodnie z art. 3 państwo
musi zapewnić, by osoba aresztowana przebywała w warunkach, które są
zgodne z poszanowaniem jej godności ludzkiej oraz by rodzaj i sposób
wykonywania tego środka nie poddawał jej cierpieniu lub trudowi, przekraczającemu nieunikniony poziom związany z aresztowaniem; biorąc pod
uwagę praktyczne wymagania pozbawienia wolności, należy zadbać, aby
jej zdrowie i dobre samopoczucie były odpowiednio zabezpieczone, przez
między innymi zapewnienie koniecznej opieki lekarskiej650. Obowiązek
wyrażony w cytowanym orzeczeniu nie odnosi się jednak wyłącznie do
art. 3 Konwencji. Jak podkreślił sędzia Costa, art. 2 i 3 Konwencji wspólnie
wyrażają najbardziej fundamentalne wartości ludzkiej cywilizacji, a w tym
konkretnym przypadku tworzą wspólny standard zapewnienia należytej
opieki lekarskiej w warunkach detencji.
Sytuacja detencji jest jednak sytuacją szczególną dotyczy, bowiem
bezpośrednio także negatywnego zobowiązania państwa do powstrzymania się od arbitralnego pozbawienia życia, z którego wynika pozytywny
obowiązek ochrony zdrowia osoby pozbawionej wolności i zapewnienia
jej odpowiedniej opieki medycznej.
Natomiast rozwój pozytywnego obowiązku państwa sensu largo w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia odpowiedniego poziomu usług medycznych plasuje się już raczej w sferze praw socjalnych (praw II generacji)
i związany jest z upowszechnianiem się modelu panstwa opiekuńczego.
Pozytywne obowiązki państwa sensu largo w zakresie ochrony prawa do
życia polegające na zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług medycznych, odpowiedniej polityce socjalnej wobec osób podległych jurysdykcji
państwa, tworzeniu prawnych regulacji mających chronić życie ludzkie
(np. przepisy ruchu drogowego), prowadzeniu propokojowej polityki międzynarodowej i działaniach na rzecz zachowania bezpiecznego dla życia
ludzkiego środowiska naturalnego plasują się w zasadzie w obszarze wertykalnych relacji jednostka –państwo, a nie w obszarze relacji horyzontalnych

650

Wyrok ETPC w sprawie Kudła przeciwko Polsce z 26 października 2000 r., Sk. nr 30210/96,

§ 94.
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jednostka –jednostka. Sygnalizuję tę problematykę w tym miejscu pracy ze
względu na przywołane przy okazji omawiania horyzontalnego wymiaru
prawa do życia pojęcie pozytywnych obowiązków państwa w zakresie
ochrony prawa do życia.
Jak zaznaczyłam we wstępie do niniejszej rozprawy, problematykę szeroko rozumianych obowiązków pozytywnych państw wynikających z rozciągnięcia przez gwarancje ochrony prawa do życia „parasola ochronnego”
nad prawami socjalnymi II i III generacji, pozostawiam poza zakresem
szczegółowych rozważań, ponieważ w moim przekonaniu jest to temat
zasługujący na odrębną monografię. Poprzestanę, więc w tym miejscu na
tych, bardzo ogólnikowych, uwagach.
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ludzkiego

VII

1. Spory wokół kwestii początku życia
ludzkiego i statusu płodu ludzkiego
W większej części niniejszej pracy zajmowałam się zagadnieniem ochrony
prawa do życia i zakazu pozbawienia życia człowieka w odniesieniu do
podstawowego (paradygmatycznego) znaczenia pojęcia „człowiek”, jakim
jest człowiek od urodzenia do śmierci mózgowej. Dziecko poczęte, czyli
używając bardziej naukowego określenia – płód ludzki – nie należy do
jądra znaczeniowego pojęcia „człowiek”, znajduje się w obszarze cienia
semantycznego tego pojęcia. Pojawia się pytanie, czy uśmiercenie płodu
ludzkiego jest pozbawieniem życia człowieka, czyli innymi słowy, czy i od
jakiego momentu rozwoju płód ludzki jest człowiekiem i czy do niego
w równym stopniu odnosi się moralny i prawny zakaz pozbawienia życia.
Jest to, inaczej rzecz ujmując pytanie o status moralny płodu, a zarazem
o początkową granicę życia ludzkiego.
Jak wskazuje A. Przyłuska-Fisher, pojęcie „człowiek” występuje w języku
w dwóch znaczeniach: deskryptywnym (opisowym) oraz normatywnym.
W znaczeniu opisowym jest to każda istota należąca w sensie biologicznym
do gatunku Homo Sapiens, posiadająca charakterystyczny dla tego gatunku
kod genetyczny. Człowiek w znaczeniu normatywnym, wartościującym
oznacza natomiast członka wspólnoty moralnej, istotę posiadającą prawa
moralne, do których należy przede wszystkim prawo do życia651. Płód
ludzki począwszy od zapłodnienia jest niewątpliwie człowiekiem w sensie deskryptywnym, posiada, bowiem ludzki genom. Spór toczony przez
zwolenników i przeciwników legalizacji przerywania ciąży ogniskuje się
między innymi wokół kwestii, czy jest on również człowiekiem w sensie
normatywnym.

651

A. Przyłuska-Fisher, Aspekty etyczne sporu o przerywanie ciąży, Warszawa 1997, s. 33.
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Kluczową kwestią jest tu relacja pomiędzy klasą istot zaliczanych do
desygnatów pojęcia „człowiek” w znaczeniu deskryptywnym, a klasą istot
będących desygnatami tego pojęcia w sensie normatywnym. Czy klasy te
pokrywają się? Czy przynależność do gatunku ludzkiego w sensie biologicznym jest wystarczająca do przyznania danej istocie prawa do życia?
Czy może to posiadanie przez człowieka pewnych właściwości takich,
jak racjonalność, samoświadomość (cechy osobowe) albo fakt odczuwania
bólu i cierpienia mają decydujące znaczenie dla przyznania mu prawa do
życia?
To pytanie wiąże się z zagadnieniem uzasadnienia etycznego zakazu
zabijania istot żywych w ogóle, którym zajmowałam się w rozdziale
poświęconym analizie normy zakazującej zabijania. Zagadnienie to, jak
widzieliśmy, rozmaicie bywało ujmowane w świetle różnych doktryn
religijnych (chrześcijańska doktryna świętości życia ludzkiego, buddyjska
zasada poszanowania wszelkiego życia) i filozoficznych (zakaz pozbawiania życia istot zdolnych do posiadania interesów652, zakaz zabijania ludzi
ze względu na poszanowanie ich autonomii (I. Kant), zakaz pozbawiania
życia osób ze względu na prawo do życia przysługujące wyłącznie osobie
(M. Tooley)653, przy czym ta ostatnia koncepcja nie czyni znaku równości
pomiędzy zakresem pojęcia osoba a zakresem pojęcia człowiek).
Trzeba zaznaczyć, że pojęcie „osoba”, podobnie jak pojęcie „człowiek”
występuje w języku również w dwóch znaczeniach. W sensie deskryptywnym jest to istota posiadająca cechy samoświadomości, racjonalności,
zdolności wolnego wyboru i działań moralnych654. Dodatkowymi kryteriami
bycia osobą pojawiającymi się w literaturze filozoficznej, są zdolność rozpoznawania innych, jako osób655, zdolność komunikacji656 oraz organizowania
swoich doświadczeń w autobiografię657.
652 Jest to inaczej kryterium posiadania świadomości w jakimkolwiek nawet najmniejszym wymiarze, jako warunku wstępnego do posiadania interesu w dalszej egzystencji –
J. Feinberg, R. Dworkin, B. Steinbock, L.W. Sumner.
653 M.Tooley, Abortion and infanticide, "Philosophy and public affairs" 1972, t. 2, tekst opublikowany także w: H. Kuhse, P. Singer, Bioethics. An Anthology, John Wiley & Sons 2006.
654

H.T. Engelhardt, The foundations of bioethics, New York 1996, s. 139.

655

J. Rawls, Theory of justice, Cambridge 1971; T. Nagel, War and Massacre, "Philosophy
and Public Affairs" 1972, t. 1, s. 123–144.
656 D. Dennet, Conditions of Personhood, w: Brainstorms, philosophical essays on mind
and psychology, MIT Press 1978, s. 267–285.
657
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M. Schechtman, The constitution of selves, New York 1996.
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W sensie normatywnym natomiast może być to każda istota, której
w sposób racjonalny możemy przypisać status moralny. Normatywne
pojęcie człowieka zawiera się w normatywnym pojęciu osoby, lecz go nie
wyczerpuje. Jak ujmuje to J. Feinberg, jeśli przez pojęcie osoby rozumieć
będziemy istotę, której można przypisać obowiązki lub prawa bez popadania
w pojęciowy absurd, to zakres tego pojęcia nie musi być z konieczności
ograniczony do istot ludzkich.
Jasnym jest, że ani komórka zygoty ani płód ludzki na dalszym etapie
rozwoju nie posiada żadnej wyżej wymienionych cech uważanych przez
filozofów za konieczne, aby daną istotę móc uznać za osobę w sensie
deskryptywnym. Z punktu widzenia naszego tematu najistotniejsza jest
jednak odpowiedź na pytanie, czy płód może być uznany za osobę w sensie
normatywnym.
Niektórzy zwolennicy całkowitego zakazu przerywania ciąży powołują
się na współczesną naukę, według której bezsprzecznie embrion ludzki
należy do gatunku Homo Sapiens, a więc, według nich, jest osobą. Stawiają,
więc oni znak równości pomiędzy deskryptywnym, a normatywnym znaczeniem pojęcia „człowiek”. Jest to jednak błędne podejście.
Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie na gruncie nauk empirycznych nie jest, bowiem możliwe, ponieważ w grę wchodzą właśnie
normatywne pojęcia człowieka i osoby. Empirycznie można jedynie
stwierdzić posiadanie przez daną istotę pewnych cech wyczerpujących
definicję deskryptywną jakiegoś pojęcia, definicja normatywna zaś zależy
od przyjętego stanowiska etycznego. Przypisanie statusu moralnego jest
więc decyzją moralną wyłonioną z dyskursu etycznego, a nie efektem badań
empirycznych nad faktami. Jednocześnie nie jest to decyzja arbitralna
i faktów tych nie lekceważy.
Takie stanowisko podziela także Deklaracja o przerywaniu ciąży ogłoszona przez Świętą Kongregację do Spraw Wiary 18 listopada 1974 r., gdzie
stwierdza się, że „nie jest sprawą nauki orzekać o kwestiach, które należą
do filozofii i etyki, takich jak ukształtowanie osoby ludzkiej lub prawo do
aborcji”658.
Postaram się nakreślić kilka podstawowych stanowisk etycznych zajmowanych w kwestii statusu moralnego płodu ludzkiego.

658 Deklaracja o przerywaniu ciąży ogłoszona przez Świętą Kongregację do Spraw Wiary,
Watykan 1974, tekst polski wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1997.
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Wspomniani wyżej zwolennicy tzw. kryterium genetycznego, powołując
się na przynależność gatunkową embrionu do rasy ludzkiej, przyznają mu
status moralny od poczęcia równy z ludźmi urodzonymi, przypisują więc
normatywny status osoby istotom, które nie spełniają kryteriów osoby
w sensie deskryptywnym (np. zarodkowi ludzkiemu, płodowi). Teza, że już
w stadium zygoty płód ludzki jest osobą jest silnie promowana przez Kościół
katolicki i myślicieli z nim związanych659. Dzieje się tak pomimo faktu, że
w Biblii obecne jest wyraźne rozgraniczenie pomiędzy zabójstwem człowieka i spowodowaniem śmierci płodu, a za ten ostatni czyn przewidziane
jest w starotestamentowym prawie jedynie materialne zadośćuczynienie660.
Również Jezus w Nowym Testamencie nie wspomina nigdzie o problemie
aborcji ani prawach płodu ludzkiego.
Warto także zaznaczyć, że stanowisko kościelne zmieniało się w czasie
i nie zawsze broniło ochrony życia ludzkiego od poczęcia. Pod wpływem św.
Augustyna, a następnie św. Tomasza z Akwinu, który dokonał interpretacji
teologicznej starożytnej koncepcji Arystotelesa, dotyczącej rozwoju płodu
ludzkiego661, Kościół przez dłuższy czas przyjmował tzw. teorię opóźnionego
uczłowieczenia, która głosiła, że dusza wstępuje w zarodek dopiero w jakiś
czas po zapłodnieniu, tak więc przerwanie ciąży przed tym momentem nie
jest równoznaczne z zabójstwem człowieka662. W wieku XIX Kościół powrócił

659 Warto jednak zaznaczyć, że to stanowisko tradycyjnie kojarzone z Kościołem katolickim podziela również buddyzm, który zakazuje przerwania życia w którymkolwiek jego momencie od poczęcia, które jest właściwym początkiem nowego człowieka (według doktryny
reinkarnacji mentalne kontinuum wstępuje w materię ciała już przy połączeniu spermy
i ovum); Zob. Ngawang Jampa Thaye, Krąg ochrony dla nienarodzonych. Buddyjski pogląd na
powstawanie życia, Internet, http://www.mahajana.net/teksty/lama_jampathaye_krag_
ochrony.html [dostęp: 26.08.2020].
660 Księga Wyjścia 21:12: „Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być
śmiercią ukarany.”, Księga Wyjścia 21:22: „Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to [winny] zostanie ukarany
grzywną, jaką nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych”,
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Internet, https://biblia.deon.
pl/ [dostęp: 26.08.2020].
661 Arystoteles twierdził, że płód męski staje się człowiekiem w 40. dniu ciąży, a płód żeński w 90.
662 Na temat rozwoju postawy Kościoła katolickiego wobec aborcji zob. m.in. J. Hurst, Historia aborcji w Kościele katolickim, Warszawa 1991 oraz E. Zielińska, Przerywanie ciąży. Warunki legalności w Polsce i na świecie, Warszawa 1990, s. 12–29; Koncepcję opóźnionej animacji, która następuje w 120. dniu od zapłodnienia przyjmuje również prawo muzułmańskie,
mimo to traktuje aborcję nie wynikającą z konieczności (zagrożenie życia matki, jak również
ciężkie uszkodzenia genetyczne płodu) jak zabójstwo; ocena moralna przerwania ciąży przed
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jednak do teorii uczłowieczenia w momencie poczęcia, potępiając aborcję
w każdym stadium ciąży i we wszelkich okolicznościach (Encyklika Piusa
IX z 1869 r.) Tę linię ideologiczną utrzymał po czasy nam współczesne, co
znalazło swój wyraz m.in. w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.663, choć
Kodeks nie identyfikuje przerywania ciąży z zabójstwem, w Katechizmie
Kościoła katolickiego z 1992 r.664 oraz w kolejnych encyklikach papieskich,
na czele z Encykliką Evangelium Vitae Jana Pawła II665.
Wspomniana wyżej Deklaracja Kongregacji do Spraw Wiary zbacza
nieznacznie z owej linii przyjmując stanowisko, iż wobec niemożności
ostatecznego rozstrzygnięcia problemu osobowego statusu płodu, należy
przyjąć, iż embrion jest domniemaną osobą ludzką, czyli że samo podejrzenie, że mógłby być osobą od poczęcia, przemawia za moralnym zakazem
przerywania ciąży.
Koncepcja osoby ludzkiej przyjmowana przez Kościół katolicki, oprócz
uzasadnienia metafizycznego, do którego nie sposób odnosić się na gruncie
naukowego dyskursu etycznego (jest ono, bowiem kwestią wiary, a nie
rozumu), daje się także uzasadnić racjonalnie i tego rodzaju argumenty
mogą uczestniczyć w dyskusji o statusie płodu i przerywaniu ciąży.
W obrębie genetycznej koncepcji osoby ludzkiej wyłoniło się również
stanowisko, według którego początek osoby nie następuje w chwili zapłodnienia, ale pewien czas po tym fakcie, gdy wyeliminowana zostanie
możliwość podzielenia się zygoty na dwa bliźniacze organizmy. Teza ta
przedstawiona została w pracy teologa katolickiego N. Forda pt. Kiedy powstałem?, w której w wywodzie opartym o dane z zakresu ebmriogenezy
człowieka, próbuje on ustalić moment powstania jednostki ludzkiej. Ford
stwierdza, że nie może być osoby przed ukształtowaniem się jednostki
ludzkiej, której początkiem jest trwałe i odrębne jednostkowe embrionalne
ciało ludzkie666. Niesłuszne jest tym samym, według niego, uznawanie za

nahch-al.-ruh („tchnienie duszy”) i po tym czasie jest odmienna w różnych szkołach prawnych Islamu. Zob. W. Pachman, Aborcja w prawie muzułmańskim, „Przegląd Orientalistyczny”
2003, nr 3/4.
663

Jest to przestępstwo umieszczone w osobnym kanonie nr 1398.

664

Katechizm Kościoła katolickiego z 1992 r., cyt. za: W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach,
Warszawa 1997, s. 171.
665

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, Evangelium vitae, Poznań 1995.

666

N.M. Ford, Kiedy powstałem?, Warszawa 1995; Zob. także: E. Klimowicz, Kiedy powstaje
człowiek? „Edukacja Filozoficzna” 1996, nr 21 – krytyka koncepcji N.M. Forda; analogiczny do
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ten moment momentu zapłodnienia ze względu na to, iż zygota nie jest
tożsama z powstałym z niej płodem w sensie ontologicznym.
W procesie rozwoju zygota dzieli się na komórki wewnętrzne, z których
powstaje zarodek i na trofektodermę, z której powstaje błona płodowa i łożysko – środowisko życia płodu. Co ważniejsze, aż do 16.–17. (najwcześniej zaś
do 14.) dnia po zapłodnieniu może nastąpić podział zarodka i oddzielenie
się identycznych bliźniąt – dwóch odrębnych ontologicznie bytów. Według N. Forda powstanie jednostki ludzkiej datować można najwcześniej
na 3. tydzień od zapłodnienia667. Pogląd ten podzielają również niektórzy
teologowie katoliccy, uznając, że animacja (wstąpienie duszy w człowieka)
następuje dopiero w fazie po idywiduacji, gdy niemożliwy jest podział na
dwie jednostki ludzkie (tzw. teoria animacji sukcesywnej)668. Niezależnie
od tego Ford nadal uważa za moralnie naganne niszczenie preembrionów
mimo iż nie są to byty osobowe i proponuje rozróżnienie dwóch rodzajów
przerywania ciąży. W przypadku gdy jest ona skierowana do zygoty przed
14. dniem od zapłodnienia, byłaby to non-homocidal abortion podlegająca
innej kwalifikacji moralnej niż aborcja w fazie późniejszej, która stanowi
czyn moralnie równoznaczny z zabójstwem człowieka (homocidal abortion). Nie sądzę jednak, aby ta argumentacja była aż tak istotna moralnie
z punktu widzenia ochrony życia ludzkiego, przy założeniu genetycznej
koncepcji osoby, z uwagi na fakt, że pozbawienie życia dwóch lub więcej
istot ludzkich (pozostających chwilowo w niewyodrębnionym stanie potencji) jest większym lub co najmniej takim samym złem, co pozbawienie
życia jednej takiej istoty.
Jak wskazuje M. Evans, empiryczne stwierdzenie totipotencjalności
zygoty nie przesądza jeszcze o słuszności sądu jakoby zniszczenie jej in
lub ex utero (również w kontekście praktyki sztucznego zapłodnienia i eksperymentów na embrionach ludzkich) było moralnie usprawiedliwione
(morally justifiable)669.

Forda pogląd wyraża A. McLaren, Prelude to embryogenesis, Human embryo research Yes or
No, London 1996, s. 5–23.
667 N.M. Ford, Kiedy powstałem...; Zob. także: E. Klimowicz, Kiedy powstaje człowiek?,
„Edukacja Filozoficzna” 1996, t. 21 – krytyka koncepcji N.M. Forda; analogiczny do Forda pogląd wyraża A. McLaren, Prelude to...
668

T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988.

669

Jednocześnie Evans nie przedstawia swych argumentów jako racji mających uzasadnić osobowy status płodu od zapłodnienia, zob. M. Evans, Human individuation and moral
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Ważkim argumentem wysuwanym przeciwko koncepcji „życia od poczęcia” jest tzw. argument statystyczny, który przesuwa granicę moralnego
statusu płodu na moment implantacji (około 14. dzień od zapłodnienia).
Krytycy koncepcji powstania osoby ludzkiej w momencie zapłodnienia
wskazują, że co drugi niezaimplantowany embrion jest w sposób naturalny
wydalany z ciała kobiety, w związku z tym przypisywanie statusu osoby
zygocie od zapłodnienia jest nieracjonalne670.
Oprócz powyższej cezury implantacji, pojawiały się propozycje innych
momentów w rozwoju płodu mających stanowić początek istnienia osoby
ludzkiej.
Jak twierdzą niektórzy autorzy, dla określenia definicji pojęć „człowiek”
i „życie ludzkie” istotna jest spójność pomiędzy określeniem początków
życia człowieka i jego kresu. Jeżeli w definicji śmierci uznamy, że utrata
pewnych esencjalnych cech powoduje zmianę statusu człowieka z żywego
na zmarłego i wraz z tym zmianę jego statusu moralnego, to pojawienie
się tych samych cech u początku życia powinno warunkować przyznanie
owego statusu, który wiąże się z przyznaniem praw671.
Przy takim założeniu uznanie ustalonego jednostkowo kodu genetycznego za wystarczający komponent konstytuujący osobę ludzką pociągałoby
za sobą twierdzenie, że śmierć następuje wraz ze zniszczeniem jednostki
o tym kodzie. Nikt jednak nie przyjmuje takiej definicji śmierci, a to z tej
przyczyny, że tkanki człowieka, obdarzone jego DNA, w normalnych warunkach żyją jeszcze długo po jego śmierci.
Przyjmując za podstawę rozumowania tradycyjną krążeniowo-oddechową definicję śmierci z kolei wypadałoby natomiast uznać, ze życie
człowieka zaczyna się wraz wykształceniem się u płodu układu krążenia
i serca, co następuje około 12. tygodnia ciąży, bądź około 24. tygodnia,
gdy płód jest już wyposażony w organ oddechowy, bądź w końcu wraz
z przyjściem na świat, gdy dziecko bierze pierwszy oddech.

justification, w: Conceiving the embryo: ethics, law and practice in human embryology,
D. Evans (ed.), Hague 1996, s. 75–84.
670 Prawne problemy ludzkiej prokreacji, W. Lang (red.), Toruń 2000, s. 31 oraz A. Mauron,
The human embryo and the relativity of biological individuality, w: Conceiving the Embryo...,
s. 67.
671 R.M. Veatch, Definitions of life and death: Should there be a consistency?, w: Defining
human life, medical, legal and ethical implications, M.W. Shaw, A.E. Doudera (eds.), Washington 1983, s. 99–113.
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Według obecnie powszechnie przyjętego kryterium śmierci mózgowej,
człowiek żyje dopóty, dopóki funkcjonuje zintegrowany centralny system
nerwowy. Ta cecha pojawia się u płodu około 24. tygodnia od zapłodnienia,
jest to też moment, od którego może on przeżyć samodzielnie poza organizmem matki. System nerwowy płodu jest wtedy w pełni wykształcony,
ale aktywny jest tylko rdzeń kręgowy i pień mózgu integrujący funkcje
wegetatywne organizmu. Płód znajduje się wtedy w kondycji podobnej do
osób znajdujących się w stanie trwale wegetatywnym (PVS), prymitywna
świadomość związana z początkiem aktywności neo-cortexu pojawia się
dopiero pomiędzy 32. a 36. tygodniem życia płodu672.
Przeciwnikiem koncepcji wyznaczania początku życia ludzkiego według kryterium aktywności mózgu opartym na definicji śmierci jest m.in.
M. Piechowiak, który argumentuje, że kryterium śmierci polegające na
ustaniu funkcji mózgowych odnosi się tylko do tych osobników, u których
taka aktywność została podjęta, nie przesądza natomiast o początku życia
ludzkiego673.
Kryterium aktywności mózgu można by jednakże uzasadnić jeszcze
inaczej. Mózg, a ściślej kora mózgowa jest, bowiem siedliskiem tych cech,
które czynią nas osobami, które konstytuują istnienie świadomości i „ja”.
Stąd np. za punkt graniczny powstania osoby ludzkiej H.J. Morowitz oraz
J.S. Trefil w swej pracy Jak powstaje człowiek uznali moment wykształcenia
się połączeń neuronalnych w korze mózgowej, argumentując, że bez tej
to części mózgu istota ludzka nigdy nie nabyłaby cech osoby w sensie
deskryptywnym – świadomości i woli. Momentem uzyskania przez płód
człowieczości, według określenia autorów, jest, więc czas pomiędzy 25.
a 32. tygodniem ciąży674.
Termin ten zbiega się w zasadzie w czasie z kolejną proponowaną cezurą
– tzw. viability – czyli momentem, gdy płód jest już w stanie funkcjonować
poza organizmem matki.
672

Zob. A. Gessel, The embryology of human behavior, Connecticut 1971.

673

M. Piechowiak, Filozoficzne aspekty regulacji prawnych dotyczących życia ludzkiego, w:
Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, T. Smyczyński, Poznań 1996, s. 74.
674 H.J. Morowitz, J.S. Trefil, Jak powstaje człowiek. Nauka i spór o aborcję, Warszawa 1995,
s. 125; Argumenty na rzecz uznania za początek życia człowieka czas pojawienia się aktywności mózgu lub biologicznych podstaw jej zaistnienia, przyjmujące za podstawę medyczne kryterium śmierci mózgowej przyjmuje także E. Zielińska w: Z problematyki wykładni przepisów
karnych dotyczących ochrony płodu ludzkiego, „Państwo i Prawo” 1995, z. 2 oraz J. Kis w:
Aborcja, Warszawa 1993, s. 163.
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Argumentem przeciwko przyjmowaniu owych punktów granicznych za
moralnie istotne, wysuwanym m.in. przez myślicieli z nurtu katolickiego,
jest ich płynność i niedookreśloność. Zarówno bowiem moment implantacji, jak i inne postulowane cezury są trudne do czasowej identyfikacji, a jej
dokładność zależy od stopnia rozwoju technik medycznych. Tak samo jest
w przypadku kryterium viability, gdyż jest to cecha zmienna, zależna od
aktualnego w danym czasie i miejscu stopnia rozwoju technik medycznych
służących do utrzymywania przy życiu płodu ludzkiego poza organizmem
kobiety.
Jednak trzeba zauważyć, że brak możliwości jednoznacznego ustalenia
momentu przełomowego w rozwoju płodu ludzkiego, w którym staje się
on osobą ludzką nie wyklucza z jednej strony moralnej relewantności
tych momentów dla sposobu traktowania płodu ludzkiego, a z drugiej nie
oznacza wcale konieczności akceptacji genetycznej koncepcji osoby „od
poczęcia”, jak sugerują jej zwolennicy675.
Wobec genetycznej koncepcji osoby ludzkiej formułowanych jest w dyskursie etycznym szereg innych jeszcze zarzutów676.
Jednym z nich jest wspominany już w tej pracy zarzut speciecyzmu
formułowany m.in. przez P. Singera677 oraz innych filozofów o orientacji
utylitarystycznej i konsekwencjalistycznej (J. Harris678, J. Glover679). Zadają
oni pytanie, dlaczego status osoby, dający moralne prawo do życia przyznawany jest jedynie na bazie genetycznej przynależności do gatunku
ludzkiego, wskazując jednocześnie, iż jest to forma dyskryminacji wobec
innych gatunków żywych istot (podobna do dyskryminacji ze względu na
kolor skóry wśród ludzi), niemająca żadnego racjonalnego uzasadnienia.
Jest to zarzut odwołujący się do szerszego i pierwotnego problemu
statusu moralnego istot żywych i określenia, wobec których z nich istnieje
moralny zakaz pozbawiania życia. Filozofowie z tego kręgu wskazują na
kryterium odczuwania i świadomości, jako kryterium relewantne dla za-

675 Zob. m.in. J. Gula, Problem człowieczeństwa człowieka nienarodzonego, w: W imieniu
dziecka poczętego, J. Gałkowski, J. Gula, Rzym–Lublin 1991.
676 W zwięzły sposób argumenty za i przeciw przyjęciu tej koncepcji osoby ludzkiej, które
pojawiają się w literaturze polskiej i światowej ujęte są w pracy: Prawne problemy ludzkiej prokreacji, W. Lang (red.), Toruń 2000, s. 30–40.
677

P. Singer, Etyka praktyczna...

678

J. Harris, The value of life, London–New York 1977.

679

J. Glover, Causing death and saving lives, Pengiun Books 1977.
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kazu pozbawiania życia. Tylko istoty czujące mogą, bowiem, według nich
posiadać jakikolwiek interes w dalszej egzystencji.
Złem jest bowiem, z punktu widzenia tego odłamu filozofii utylitarystycznej (zwanego także utylitaryzmem preferencji), redukowanie odczuwanej
przez istoty przyjemności oraz odbieranie im życia wbrew manifestowanej
przez nie w jakikolwiek sposób woli istnienia. Zakaz pozbawienia życia
musiałby, z tego punktu widzenia, obejmować swoim zakresem, na równi
z istotami należącymi do gatunku ludzkiego, również zwierzęta przyznając
im status osób w sensie normatywnym wraz z prawem do życia.
Zastosowanie owego kryterium odczuwania w odniesieniu do płodu
ludzkiego przyznawałoby mu ochronę życia dopiero od momentu wykształcenia się zintegrowanego systemu nerwowego, a więc na dość późnym
etapie ciąży. Na pewno zaś zastosowanie tego kryterium wyklucza odnoszenie zakazu pozbawienia życia do dopiero co zapłodnionej zygoty.
Filozofowie z wspomnianego nurtu (m.in. P. Singer, M. Tooley) uznają
jednocześnie za o wiele większe zło pozbawienie życia istot, które oprócz
kryterium „odczuwania” spełniają jeszcze warunki bycia osobą (w sensie
deskryptywnym). Tylko tym istotom, w ich mniemaniu przysługuje prawo
do życia w pełnym tego słowa znaczeniu680. W odniesieniu do istot ludzkich
twierdzą oni, że życie ludzkie rozpoczyna się w momencie rozwinięcia
tych funkcji organizmu, które czynią nas osobami w sensie deskryptywnym, przede wszystkim zaś funkcji samoświadomości. Organizm ludzki
pozbawiony cech osoby w sensie deskryptywnym nie zasługuje według
nich na równy z osobami status moralny (w związku z tym statusu tego nie
powinny mieć również niemowlęta, osoby głęboko upośledzone, znajdujące
się w nieodwracalnej śpiączce oraz noworodki bezmózgowe)681.

680

Zob. M. Tooley, Abortion and…

681

Kryterium posiadania interesu, jako podstawę posiadania praw w tym prawa do życia
przyjmuje także R. Dworkin. Według niego istota nie zdolna do posiadania interesów, nie
może mieć praw chroniących te interesy. Do posiadania interesów niezbędna jest zaś jakakolwiek forma świadomości. Dla posiadania prawa do życia nie wystarczy zdolność do odczuwania bólu, wtedy bowiem powstaje jedynie interes nieodczuwania bólu i istotę taką można bezboleśnie uśmiercić. Dla posiadania prawa do życia konieczne jest więc, by byt ludzki miał
interes w kontynuowaniu swojej egzystencji (a więc wyczerpywał w minimalnym choć stopniu kryteria bycia osobą w znaczeniu deskryptywnym). Byty ludzkie, które nie posiadają takich cech, nie posiadają także prawa do życia, a jeżeli ich życie chronimy, to tylko dlatego, że
uważamy, że życie ludzkie jest wartościowe samo w sobie. R. Dworkin w: Life’s Dominion,
New York 1993, s. 16–19.
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Koncepcja ta krytykowana jest z pozycji powszechnych intuicji moralnych, które wzbraniają nam wyłączać noworodki oraz osoby głęboko
upośledzone i trwale nieprzytomne z kręgu wspólnoty moralnej. Często
przywoływany jest tutaj również argument „równi pochyłej” podkreślający
niebezpieczeństwo różnicowania praw ludzkich w zależności od posiadanych przez człowieka atrybutów (zdolności intelektualnych, poznawczych,
itp. ). Według przeciwników tych koncepcji przyjmowanie jakichkolwiek
innych kryteriów człowieczeństwa niż przynależność biologiczna do
gatunku Homo Sapiens, kryteriów, które są zarazem podstawą uznania
godności i praw ludzkich są wysoce niebezpieczne682.
Intuicja moralna, która nie pozwala do końca zgodzić się ze słusznymi
skądinąd argumentami dotyczących zależności pomiędzy posiadaniem
interesów i posiadaniem praw w odniesieniu do płodów i noworodków
zasadza się, jak się zdaje, na koncepcji potencjalnej osoby ludzkiej. Jest to
koncepcja, według której płód ludzki (a także noworodek), co prawda, nie
posiada aktualnie cech osoby w sensie deskryptywnym (a więc nie posiada
również praw przysługujących osobie), ale posiada je w potencji, innymi
słowy, posiada potencję, by rozwinąć się w osobę, dlatego jego status moralny powinien być taki sam lub zbliżony do osób urodzonych. Koncepcja
ta była wielokrotnie w doktrynie filozoficznej analizowana i poddawana
krytyce (szczególnie ze strony myślicieli katolickich)683. Jest ona jednakże,
mimo różnych jej mankamentów, najbliższa moim przekonaniom, mimo
że nie jestem skłonna zrównać statusu moralnego osób aktualnych (posiadających aktualnie prawa i interesy) ze statusem osób potencjalnych,
(których zdolność do posiadania praw i interesów może zaktualizować
się dopiero w przyszłości). Jestem skłonna zgodzić się w tym zakresie
z S. Holmem, który twierdzi, że ze względu na argument potencjalności
należy płodowi przyznać prima facie prawo do życia. Prawo to nie posiada,
według niego jednak równej mocy z prawem do życia ludzi aktualnych
(osób ludzkich)684.

682 Zob. m.in.: M. Piechowiak, Filozoficzne aspekty regulacji prawnych dotyczących życia
ludzkiego, w: Wspomagana prokreacja..., s. 77.
683 W polskiej literaturze szczegółową analizę owej koncepcji spotkamy u A. Przyłuskiej-Fisher, Aspekty etyczne..., s. 95–115.
684 S. Holm, The moral status of the pre-personal human being. The argument from potential reconsidered, w: Conceiving the embryo..., s. 216.
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Spośród przedstawionych powyżej koncepcji trudno tak naprawdę
wybrać taką, wobec której nie można by już postawić żadnych zarzutów.
Dlatego właśnie problem statusu moralnego płodu i przerywania ciąży jest
jednym z tzw. hard cases w etyce.
Trzeba jednak pamiętać, że dyskurs etyczny tym różni się od prawnego,
że może pozostać nierozstrzygnięty, podczas gdy dyskurs prawny musi
prowadzić do przyjęcia konkretnych rozwiązań prawnych, które oprócz
uzasadnienia w etyce, muszą jeszcze spełniać inne kryteria, aby być dobrym
prawem. Muszą mianowicie wziąć pod uwagę konsekwencje społeczne
wprowadzania określonych norm prawnych, a także mieścić się w granicach zasad demokratycznego państwa prawa. Muszą być także swego
rodzaju kompromisem w pluralistycznym etycznie społeczeństwie.
Przyjęcie twierdzenia, że płód ludzki jest od momentu poczęcia osobą
ludzką w sensie normatywnym uzasadniałoby moralny zakaz pozbawienia
życia wobec niego oraz przyznanie mu prawa do życia. Nie implikowałoby
to jednak bezwzględnej ochrony życia płodu. Oprócz prawa do życia płodu
wchodzą tu, bowiem w grę także prawa kobiety, w której organizmie płód
się rozwija, takie jak jej prawo do życia i prawo do integralności cielesnej.
Odrzucenie koncepcji osobowego statusu płodu od poczęcia wymagałoby przyjęcia jakiejś innej cezury czasowej (np. jednej z analizowanych
powyżej) dla początku ochrony jego życia. I w tym wypadku jednakże
ochrona ta nie mogłaby być bezwzględna z uwagi na prawa kobiety, przynajmniej do czasu, gdy płód osiągnie zdolność do życia poza organizmem
matki.
Przyjęcie momentu urodzenia za początek moralnego statusu osobowego człowieka, znosiłoby natomiast w ogóle zakaz pozbawienia życia
w stosunku do płodu ludzkiego, rozumiany, jako zakaz płynący z prawa
do życia przysługującego ludziom urodzonym. Niezależnie od jego osobowego statusu, płód może być bowiem objęty ochroną prawną jako byt
o szczególnym statusie prawnym (podobnym do statusu zwłok ludzkich,
organów ciała ludzkiego) chroniony ze względu na szacunek dla godności
życia ludzkiego685, a także na fakt bycia „osobą potencjalną”.

685 Tezę o takim właśnie szczególnym statusie płodu formułuje T. Smyczyński w: Pojęcie
i status prawny ludzkiej istoty poczętej, w: T. Smyczyński, dz. cyt., s. 23.
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Niezależnie od terminu czasowego, który uznamy za początek osobowego statusu człowieka prawo do życia dziecka nienarodzonego jest
zawsze ściśle powiązane z prawami kobiety ciężarnej, w której organizmie
się rozwija.

2. Ochrona prawa do życia a ochrona życia
płodu ludzkiego w świetle międzynarodowych
standardów praw człowieka
Zagadnienie, czy postanowienia międzynarodowych dokumentów praw
człowieka wprowadzające obowiązek ustawowej ochrony życia ludzkiego
i nakładające na państwo obowiązek penalizacji aktów pozbawienia życia
w płaszczyźnie horyzontalnej podmiotowo odnoszą się również do dziecka
nienarodzonego (płodu ludzkiego, nasciturusa) było i jest przedmiotem
kontrowersji w doktrynie prawa międzynarodowego praw człowieka.
Związane jest to zagadnienie głównie z dwoma problemami: kwestia
kryminalizacji przerywania ciąży686 i innych działań przeciwko życiu nasciturusa począwszy od stadium zygoty (destrukcja embrionu ex utero).
Dokonam teraz przeglądu formuł ochronnych w systemie uniwersalnym
i systemach regionalnych ochrony praw człowieka pod tym kątem.
Prawa do życia nasciturusa nie da się wywieść z uniwersalnych dokumentów praw człowieka. Nie wynika ono z treści art. 3 Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka dotyczącego prawa do życia, w którym określenie „każda osoba” odnosi się, według literalnej interpretacji zalecanej
przez Konwencję Wiedeńską o Prawie Traktatów, do ludzi urodzonych. Jak
wskazuje B. Gronowska, przy wykorzystaniu przewidzianego przez Konwencję Wiedeńską dodatkowego środka interpretacyjnego w postaci prac
przygotowawczych do traktatu, można by pokusić się o taką interpretację
na podstawie propozycji delegacji Chile i Libanu rozciągnięcia zakresu art.
3 Powszechnej Deklaracji na życie poczęte. Nie jestem jednak o zasadno-

686 Przerwanie ciąży (inaczej sztuczne poronienie, aborcja) polega na sztucznym odłączeniu płodu od organizmu kobiety, w większości przypadków skutkuje ono uśmierceniem
płodu. Przerwanie ciąży w okresie, gdy płód jest zdolny do życia poza organizmem kobiety
ciężarnej nie musi powodować śmierci płodu, jakkolwiek stanowi poważne narażenie płodu
na śmierć.
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ści takiego kroku przekonana, podobnie jak nie wydaje się być do niego
przekonana cytowana autorka, szczególnie, że propozycje Chile i Libanu
zostały przez większość członków Komisji Praw Człowieka pracujących nad
Deklaracją odrzucone687.
Przepis art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. poświęcony prawu do życia odnosi się natomiast do
„każdej istoty ludzkiej”. W czasie prac nad kształtem artykułu pojawiały się
propozycje wyraźnego rozszerzenia gwarancji ochrony prawa do życia na
dziecko nienarodzone „od momentu poczęcia”, oraz zawarcia w Pakcie
formuły „życie ludzkie jest święte”, jednak nie zostały one zaakceptowane.
Propozycje takie zgłaszane były przez reprezentanta Libanu podczas drugiej
(2–17 grudnia 1947 r.) i szóstej sesji (27 marca–19 maja 1950 r.) obrad Komisji
Praw Człowieka; zostały one jednakże odrzucone. Także w trakcie obrad
Trzeciego Komitetu nad ostatecznym kształtem Paktu (13–26 listopada
1957 r.) trwały debaty nad kwestią prawa do życia nienarodzonych. Propozycja poprawki wprowadzającej zmiany do artykułu chroniącego prawo do
życia dotyczącej rozciągnięcia tej ochrony na życie ludzkie „od poczęcia”
padła również ze strony Belgii, Brazylii, Salwadoru, Meksyku i Maroka;
została jednakże odrzucona w głosowaniu (31 głosów przeciw, 20 za, 17
wstrzymujących się)688.
W doktrynie pojawiła się opinia, że oznacza to, że ochrona prawa do
życia podług postanowień Paktu mogłaby się rozpocząć w momencie,
gdy dziecko stanie się zdolne do życia poza organizmem matki. Takiego
zdania jest Yoram Distein689. Spośród polskich przedstawicieli doktryny
pogląd ten podziela M. Nowak, który komentując art. 6 MPPOiP, doszedł do
wniosku, że fakt, iż ochrona prawa do życia nie zaczyna się od momentu
poczęcia, nie daje jeszcze podstawy do stwierdzenia, że płód ludzki nie jest
w żaden sposób chroniony przez art. 6 MPPOiP. Jego zdaniem, mając na
uwadze orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (m.in.
sprawę Roe v. Wade z dnia 22 stycznia 1973 r., 410 U.S. 113 (1973)), można
uznać za słuszne twierdzenie, że ochrona, oferowana przez art. 6 MPPOiP,

687 B. Gronowska, Problem aborcji w świetle międzynarodowych standardów ochrony
praw człowieka, „Państwo i Prawo” 1993, z. 6, s. 67–75; zob. także: P.W. Smits, The right to life of
the unborn child in international documents, Leiden 1992, s. 11.
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Zob. P.W. Smits, dz. cyt., s. 17–27.

689

Y. Dinstein, dz. cyt., s. 122.
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rozpoczyna się w momencie, gdy płód jest samodzielnie zdolny do życia
(the foetus is able to survive on its own). Jednak poglądy te, jak słusznie
wykazuje J. Kondratiewa-Bryzik nie są dostatecznie uzasadnione (z jakiej
racji interpretacja orzecznictwa Sądu Najwyższego USA miałaby być obowiązująca wykładnią MPPOiP?)690. Wnioski powyższych autorów wydają się
jednak w sposób oczywisty słuszne na tle powszechnej praktyki porządków
prawnych państw, w której pozbawienie życia dziecka nienarodzonego,
które osiągnęło stadium viability jest przez prawo karne penalizowane
(ochrona ta jednakże z nielicznymi wyjątkami nie jest równa z ochroną
życia ludzi urodzonych, a czyn ten nie jest kwalifikowany jako zabójstwo,
o czym będzie mowa dalej).
Komitet Praw Człowieka, jako organ uprawniony do interpretacji traktatu także nie odniósł się jednoznacznie do kwestii objęcia zakresem art. 6
Paktu życia nienarodzonego691. Szczególne światło na stosunek Komitetu
do tej problematyki rzuca jednak decyzja zapadła na 85. sesji Komitetu,
że w określonych warunkach odmowa przerwania ciąży oznacza szereg
naruszeń praw człowieka, w tym jest źródłem cierpień (w tym przypadku
przede wszystkim psychicznych) mogących kwalifikować się jako nieludzkie i okrutne traktowanie zakazane przez art. 7 Paktu. Decyzja była
odpowiedzią na skargę indywidualną w imieniu młodej dziewczyny, która
poprzez odmowę dokonania zabiegu aborcyjnego została zmuszona do
urodzenia dziecka dotkniętego bezmózgowiem692.
Podobną postawę przejawił Komitet we wnioskach dotyczących okresowych raportów dotyczących przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. Na przykład przy rozpatrzeniu sprawozdań Boliwii z 1997 r.,
Kolumbii z 1997 r., Senegalu z 1997 r., Sudanu z 1997 r. i Kenii z 2005 r.
Komitet zauważył, że skutkiem ustaw kryminalizujących aborcję jest
podziemie aborcyjne i wysoki poziom śmiertelności matek, w większości
spowodowany nielegalnymi zabiegami. Zdaniem Komitetu, uciekanie się

690 Odsyłam w tym miejscu do pracy Jeleny Kondratiewej-Bryzik, Początek ochrony prawnej życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
691

B. Gronowska, dz. cyt., s. 68.

692

Decyzja Komitetu Praw Człowieka z 24 października 2005 r., Sk. nr 1153/2003 Sprawa
1153/2003, K.L. v. Peru (opinia z dnia 22 listopada 2005 r.). Informacja o tej precedensowej decyzji Komitetu Praw Człowieka ukazała się również w polskiej literaturze prawniczej. Zob.
K. Sękowska, Odmowa aborcji naraża na zbyt wielkie cierpienia, „Rzeczpospolita” 16 stycznia
2006, nr 13.
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przez kobiety do nielegalnej aborcji stwarza ryzyko dla życia kobiety, co
może doprowadzić do naruszenia art. 6 MPPOiP693.
Do podobnych wniosków doszedł Komitet w Uwagach końcowych do
raportów w Polsce (w 1999 r., w 2004 r. oraz w ostatnich Uwagach w 2016 r. ).
Komitet wyraził swoje zaniepokojenie faktem, iż surowe przepisy regulujące
dopuszczalność aborcji prowadzą do dużej liczby „podziemnych aborcji”,
które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia kobiet oraz tym także, że nawet
w przypadkach, w których prawo dopuszcza aborcję (np. w przypadkach
ciąż będących skutkiem gwałtu) w wyniku niedoinformowania kobiet i tzw.
sprzeciwu sumienia lekarzy dostępność do legalnych zabiegów aborcyjnych
jest niska694. Wynika stąd, że interpretacja art. 6 nie idzie w stronę objęcia
ochroną prawną życia ludzkiego „od poczęcia”.
Spośród innych dokumentów praw człowieka o zasięgu uniwersalnym
szczególną uwagę w kontekście problemu istnienia prawa do życia nasciturusa należy zwrócić na Konwencję Praw Dziecka z 1989 r. Już w preambule
poprzedzającej Konwencję Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. znajduje się
zapis: „Dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną i umysłową wymaga
szczególnej opieki i troski a zwłaszcza ochrony prawnej zarówno przed
jak i po urodzeniu”695. Formuła ta została powtórzona w preambule do
Konwencji Praw Dziecka z 1989 r. 696
Art. 6 Konwencji gwarantujący prawo każdego dziecka do życia mógłby
być w związku z tym interpretowany zgodnie z duchem preambuły i obejmować swoim zakresem podmiotowym zarówno dzieci narodzone, jak
i nienarodzone697. Na ten temat zajmowane są w doktrynie różne stanowiska. M. Piechowiak twierdzi na przykład, że podług Konwencji z dzieckiem,
a zatem i człowiekiem mającym przyrodzone prawa, mamy do czynienia
693

J. Kondratiewa-Bryzik, dz. cyt., s. 64.

694

Concluding Observations of the Human Rights Committee: Poland. 29/07/99. CCPR/C/79/
Add. 110, Concluding observations of the Human Rights Committee: Poland. 02/12/2004.
CCPR/CO/82/POL. (Concluding Observations/Comments), teksty dostępne na stronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, Internet, https://www.
ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/plindex.aspx [dostęp: 26.08.2020].
695 Declaration of the Rights of the Child, Proclaimed by General Assembly resolution
1386(XIV) of 20 November 1959, Internet, http://www.vilp.de [dostęp: 26.08.2020].
696 Ust. 9 preambuły do Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ 20 XI 1989, Konwencja ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r., Dz.U. Nr 120 poz.
527.
697 Art. 31 ust. 2 Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. stanowi, iż preambuła
traktatu jest elementem kontekstu interpretacji aktu prawnego.
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zarówno po, jak i przed urodzeniem. Opowiada się jednocześnie przeciwko
neutralności Konwencji w sprawie uznania dziecka poczętego za człowieka,
któremu przysługuje pełnia praw698.
Również polski Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczeniu
z 28 maja 1997 r., argumentując na rzecz tezy, że konstytucyjna ochrona
przyrodzonego prawa do życia obejmuje również fazę prenatalną powołał
się m.in. na preambułę Konwencji Praw Dziecka, (jako na dokument międzynarodowy przez Polskę ratyfikowany i tym samym implementowany do
krajowego porządku prawnego) stwierdzając, że formuła dotycząca ochrony
prawnej „zarówno przed jak i po urodzeniu” musi prowadzić do wniosku,
iż zawarte w Konwencji gwarancje odnoszą się również do prenatalnej fazy
ludzkiego życia699.
Spotkać się można również w doktrynie z poglądem, że zasadniczo
cała treść Konwencji ukierunkowana jest na promocję i ochronę praw
dziecka narodzonego, a ochrona dziecka przed narodzeniem jest w świetle
Konwencji tematem otwartym700.
Prima facie cytowany zapis preambuły rzeczywiście przyznaje równy
status prawny dzieciom urodzonym i nienarodzonym (a więc teoretycznie
wszystkim dzieciom od momentu poczęcia). Zdaje się jednak przeczyć temu
art. 1. Konwencji. W myśl tego artykułu „dziecko oznacza każdą istotę ludzką
w wieku poniżej lat osiemnastu, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym
się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość”. Wiek ludzi liczy się
od urodzenia, stąd zwrot „w wieku poniżej lat osiemnastu” nie obejmuje
prenatalnego okresu życia jednostki ludzkiej. Zachodzi, zatem niezgodność
w pojmowaniu terminu „dziecko” w zapisie Preambuły i art. 1 Konwencji.
Można by, co prawda, argumentować, że art. 1 mówi o „każdej istocie
ludzkiej”, a termin „istota” implikuje interpretację podmiotową szerszą niż
termin „osoba”, nie ma, bowiem wątpliwości, że dziecko nienarodzone
jest istotą ludzką (istotą należącą do gatunku ludzkiego), podczas gdy wątpliwości takie pojawiają się w odniesieniu do terminu „osoba”. Jednakże
698 M. Piechowiak, Preambuła, w: Konwencja o Prawach Dziecka – analiza i wykładnia,
T. Smyczyński (red.), Poznań 1999; Ars boni et aequi…, s. 29, a także: M. Piechowiak, Status
dziecka poczętego. Czy Konwencja o Prawach Dziecka jest neutralna w sprawie prawa do
życia nienarodzonych?, w: Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych, T. Jasudowicz (red.), Toruń 1999, s. 253–265.
699 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., K26/96, ZU 1997, nr 2,
poz. 19, uzasadnienie, s. 3.
700

Zob. A. Łopatka, Konwencja Praw Dziecka, „Państwo i Prawo” 1993, z. 3, s. 10.
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należy zwrócić uwagę, że również art. 6 MPPOiP stanowi o prawie do
życia „każdej istoty ludzkiej”, co jak to powyżej zostało stwierdzone, nie
oznacza automatycznego rozciągnięcia gwarancji z art. 6 na nasciturusa
od momentu poczęcia.
Jeżeliby nawet pominąć tę niezgodność, treść cytowanego zapisu preambuły nie wydaje odnosić się do prawnej dopuszczalności przerywania
ciąży. Wymóg szczególnej opieki i troski w stosunku do dziecka w prenatalnym okresie jego życia nie jest identyczny z przyznaniem dziecku
poczętemu pełnej podmiotowości prawnej i prawa do ochrony życia.
Obowiązek ten spoczywa na rodzicach dziecka poczętego niezależnie od
prawnej dopuszczalności przerywania ciąży. Dopuszczalność przerywania
ciąży nie uchyla tego obowiązku.
Wymóg „właściwej ochrony prawnej” skierowany do państwa również
nie jest równoznaczny z przyznaniem przez Konwencję dziecku nienarodzonemu prawa do życia równego z prawem dzieci urodzonych.
Wydaje się, bowiem, że zgodnie z art. 30 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie
Traktatów interpretacja traktatu międzynarodowego powinna być dokonywana zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisać użytym
w traktacie słowom. Zwykłym znaczeniem jest niewątpliwie znaczenie
potoczne i niebudzące wątpliwości. W języku polskim literalne znaczenie
terminu „dziecko” znajdujemy w słowniku języka polskiego, oznacza on
„niedorosłą istotę ludzką od urodzenia do wieku młodzieńczego”. W związku
z tym, a także z faktem, że w trakcie prac przygotowawczych do Konwencji
Praw Dziecka propozycje by przyznać dziecku nienarodzonemu bezwarunkowe prawo do życia były odrzucane701, należałoby uznać, że znajdujące
się w Preambule zobowiązanie państw do zapewnienia „właściwej ochrony
prawnej” należy interpretować tak, że zakres tej ochrony zależny jest od
konkretnego ustawodawcy702. „Właściwa ochrona prawna” może, więc także
oznaczać ochronę życia przyznaną dziecku „przed urodzeniem”, lecz nie
od samego momentu poczęcia. Wydaje się, że stopniowo rosnąca ochrona
701 W oryginalnym projekcie Konwencji zaproponowanym przez rząd polski preambuła
miała identyczny kształt jak ta w Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r., jednakże następnie formuła
dotycząca ochrony „przed i po urodzeniu” została usunięta, by ponownie zostać poddaną pod
debatę. Reprezentanci niektórych państw, m.in. Stanów Zjednoczonych wyrażali pogląd, że
ponowne przyjęcie tej formuły zniweczy neutralność Konwencji w kwestii aborcji, neutralność ta jest zaś konieczna w obliczu różnorodności uregulowań aborcyjnych.
702 Taki pogląd wyraża B. Gronowska w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach
dziecka, Toruń 1994.
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życia dziecka nienarodzonego wraz z upływem czasu od poczęcia, która
osiąga poziom porównywalny z ochroną życia ludzi narodzonych w momencie osiągnięcia przez dziecko zdolności do życia poza organizmem
matki, przyjęta w wielu porządkach prawnych nie może zostać uznana
za sprzeczną z art. 6 Konwencji w jego interpretacji zgodnej z duchem
preambuły.
Znaczący jest również fakt, że Komitet Praw Dziecka, organ traktatowy
powołany m.in. do interpretacji traktatu wielokrotnie wyrażał troskę o dostęp
małoletnich dziewcząt do usług medycznych związanych z ochroną zdrowia w sferze prokreacji, w tym również do bezpiecznej aborcji, wskazując
na wysoką śmiertelność wśród młodocianych poddających się nielegalnej
aborcji. Wynika stąd, że Komitet odchodzi raczej od interpretacji Konwencji
w duchu cytowanego ust. 9 preambuły dając pierwszeństwo prawom dzieci
urodzonych.
Ponadto, jak wskazuje B. Gronowska rozbieżność oświadczeń państw-stron złożonych w odniesieniu do owego zapisu wskazuje na niejednoznaczność stanowiska autorów Konwencji, co z kolei nakazuje przyjąć, że
Konwencja nie kreuje zakazu przerywania ciąży703.
Szczególny z punktu widzenia problemu zakazu pozbawienia życia
wobec nienarodzonych zapis znajduje się w innym dokumencie praw
człowieka obowiązującym na szczeblu regionalnym – w Amerykańskiej
Konwencji Praw Człowieka z 1969 r. Konwencja ta w art. 4 przyznaje każdej
osobie prawo do ustawowej ochrony jej życia „w zasadzie od momentu
poczęcia”704. Według interpretacji Między-Amerykańskiej Komisji Praw
Człowieka zwrot „w zasadzie” oznacza jednakże, że ustawowa ochrona
życia od poczęcia nie jest w rozumieniu Konwencji ochroną absolutną
i pozostawia państwom możliwość odchodzenia od generalnej reguły
ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia, nie wyklucza, zatem dopuszczalności przerywania ciąży w określonych prawnie w poszczególnych
krajowych porządkach prawnych okolicznościach. 705 Także w literaturze
prawa międzynarodowego podkreśla się istnienie zwrotu „w zasadzie” w art.
703

B. Gronowska, Problem aborcji..., s. 69.

704

Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, San Jose, 22 XI 1969, art. 4 ust. 1 w: Prawa
człowieka. Dokumenty międzynarodowe..., s. 386.
705 Taką interpretację przyjęła Między-Amerykańska Komisja Praw Człowieka przy okazji
rozpoznawania sprawy „Baby boy” z 1981 r. Por. The Inter-American Commission on Human
Rights, Resolution nr 23/81, Case 2141(United States) March 6, 1981.
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4 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Jego wprowadzenie, jak się
wskazuje miało na celu dopuszczenie wyjątków od ochrony prawa do życia
nasciturusa, które jeszcze przez uchwaleniem Konwencji obowiązywały
w wielu krajach706. Zwrot „w zasadzie od momentu poczęcia” ma zatem wyrażać pewną pożądaną tendencję, nie może być jednak interpretowany, jako
nakładający na państwa strony obowiązek prawno-międzynarodowy707.
Przechodząc zaś do europejskiego systemu ochrony praw człowieka –
art. 2. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi: „Prawo każdej osoby
do życia chronione jest ustawą”. Kluczowe znaczenie dla analizowanej
przeze mnie kwestii ma oczywiście odpowiedź na pytanie czy termin „każda
osoba” oznacza wyłącznie istotę ludzką od urodzenia czy istotę ludzką od
poczęcia (dziecko poczęte).
Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka w żadnym ze swoich
orzeczeń nie rozstrzygnął statusu płodu ludzkiego w świetle art. 2 Konwencji. Swoistej rekapitulacji swojej wcześniejszej działalności orzeczniczej w tej
materii oraz wkładu Europejskiej Komisji Praw Człowieka dokonał Trybunał
w wyroku Vo przeciwko Francji z 2004 r. 708
W sprawie tej chodziło o zarzut niedostatecznej ochrony przez prawo
karne życia dziecka narodzonego poprzez brak penalizacji nieumyślnego
spowodowania jego śmierci (powódka straciła dziecko w szóstym miesiącu
ciąży przez błąd lekarza). Trybunał stwierdził, że Europejska Konwencja Praw
Człowieka nie zakreśla temporalnego zakresu obowiązywania prawa do
życia gwarantowanego przez art. 2. , nie podając znaczenia terminu „każda
osoba” (everyone) użytego w przepisie709. W wyroku Trybunał przywołał
wcześniejsze orzecznictwo Komisji Praw Człowieka dotyczące problemu
przerywania ciąży, w którym Komisja odnosiła się do problemu podmiotowego zakresu obowiązywania art. 2.
W sprawie X przeciwko Wielkiej Brytanii710 Komisja stwierdziła na przykład, że poza rzadkimi przypadkami zastosowania terminu „każda osoba”
prenatalnie, (np. w odniesieniu do art. 6 par. 1 Konwencji, jak w orzeczeniu
706

P.W. Smits, dz. cyt., s. 59.

707

A. Michalska, Prawo do życia w traktatach międzynarodowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1984, Rok XLVI, z. 3, s. 76.
708

Vo przeciwko Francji, Sk. nr 53924/00, wyrok ETPC z 8 lipca 2004 r.

709

Vo przeciwko Francji, par. 75.

710

X przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 8416/79, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 13 maja 1980 r.
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Reeve przeciwko Wielkiej Brytanii711) art. 2 nie odnosi się do dziecka nienarodzonego712. Komisja stwierdziła, że wskazuje na to kontekst, w jakim ten
wyraz stosuje się w innych przepisach Konwencji, jak również sama treść
art. 2 określającego wyjątki od zakazu, które ze swej natury mogą odnosić
się wyłącznie do urodzonego człowieka713.
W swoich dalszych rozważaniach w tej sprawie Komisja podjęła próbę
analizy trzech możliwości: po pierwsze, że gwarancja prawa do życia z art.
2 Konwencji w ogóle nie stosuje się do płodu ludzkiego, po drugie, że gwarancja ta obejmuje prawo do życia płodu z pewnymi implicite zawartymi
ograniczeniami, po trzecie, że jest to gwarancja absolutnego prawa do
życia płodu. Komisja nie wypowiedziała się kategorycznie na temat dwóch
pierwszych możliwości, lecz zdecydowanie wykluczyła tę ostatnią. Życie
płodu jest, bowiem nieodłącznie związane z życiem matki. Gdyby, bowiem
przyznać płodowi ochronę absolutną, trzeba byłoby uznać zakaz przerwania
ciąży także w wypadku zagrożenia życia kobiety, czyli de facto uznać, że
życie płodu ma wyższą wartość niż życie matki714.
Również w decyzji H. przeciwko Norwegii Komisja wstrzymała się przed
rozstrzygającą opinią w kwestii, czy płód objęty jest ochroną w świetle art.
2, lecz zarazem nie wykluczyła takiej możliwości w obliczu różnorodności
poglądów w państwach-stronach Konwencji w przedmiocie statusu płodu
ludzkiego715.
Trybunał dokonując podsumowania orzecznictwa w tych kwestiach
przywołał także swoje orzeczenie w sprawie Open Door and Dublin Well
Woman przeciwko Irlandii, w której także wstrzymał się przed wydaniem
rozstrzygającej opinii, czy płód ludzki objęty jest ochroną z tytułu art. 2
Konwencji”716. Podobnie postąpił także w orzeczeniu Boso przeciwko
Włochom717.
711 Reeve przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 24844/94, decyzja Europejskiej Komisji Praw
Człowieka z 30 listopada 1994 r.
712

X przeciwko Wielkiej Brytanii, The Law, par. 7.

713

Tamże, par. 8 i 9.

714

Tamże, par. 17–19.

715

H. przeciwko Norwegii, Sk. nr 17004/90, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka
z 19 maja 1992 r.
716 Open Door and Dublin Well Woman przeciwko Irlandii, Sk. nr 14234/88; 14235/88,
par. 66.
717 Boso przeciwko Włochom, Sk. nr 50490/99, Decyzja ETPC o odrzuceniu skargi, 5 wrześ
nia 2002 r.
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Ani Komisja ani Trybunał, nie rozstrzygnęły, więc ostatecznie, czy termin
„życie” należy odnosić do życia poczętego i pozostawiły tę kwestię otwartą,
nie wykluczając jednak zarazem możliwości rozciągnięcia w niektórych
wypadkach ochrony z tytułu art. 2 na dziecko poczęte, ewidentnie jednak za
nieprzekraczalną granicę stawiając w tym przypadku wartość życia zdrowia
i fizycznego oraz psychicznego dobrostanu kobiety.
Podsumowując przywołane orzecznictwo Trybunał stwierdził, że
w świetle analizowanych przez organy konwencyjne do tej pory okoliczności, (do których należą różne regulacje dotyczące aborcji przyjęte
przez państwa-strony) dziecko nienarodzone nie jest uznawane za „osobę”
bezpośrednio chronioną gwarancją z art. 2 i jeżeli dziecko nienarodzone
ma jakieś „prawo do życia”, to jest ono ograniczone prawami i interesami
matki. Organy konwencyjne nie wykluczyły jednakże, że gwarancje te
mogą być w pewnych okolicznościach rozszerzone na dziecko nienarodzone718. Tu Trybunał wskazał na wczesne orzeczenie Europejskiej Komisji
Praw Człowieka w sprawie aborcji (Brüggemann i Scheuten przeciwko
RFN z 1975 r.), gdzie podkreśliła ona wyraźnie, że nie można rozpatrywać
problemu przerywania ciąży wyłącznie w kontekście prawa do prywatności
matki, a więc należy także brać pod uwagę, w ograniczonym zakresie, prawo
do życia dziecka nienarodzonego719.
Trybunał stwierdził ponadto, że rozstrzygnięcie zagadnienia temporalnego zakresu obowiązywania prawa do życia pozostaje w zakresie margin
of appreciation (margines oceny państw), choć nie wykluczył jednocześnie
ewentualnej ewolucji interpretacji Konwencji, zgodnie z przyjętą zasadą,
że Konwencja stanowi „living instrument” – interpretacja jej postanowień
może ulegać dynamicznym zmianom dostosowanym do zmieniających się

718 Vo przeciwko Francji, par. 80: "It follows from this recapitulation of the case-law that
in the circumstances examined to date by the Convention institutions – that is, in the various
laws on abortion – the unborn child is not regarded as a »person« directly protected by Article 2 of the Convention and that if the unborn do have a »right« to »life«, it is implicitly limited by the mother’s rights and interests. The Convention institutions have not, however,
ruled out the possibility that in certain circumstances safeguards may be extended to the
unborn child".
719 "Pregnancy cannot be said to pertain uniquely to the sphere of private life. Whenever
a woman is pregnant her private life becomes closely connected with the developing foetus",
Brüggemann i Scheuten przeciwko RFN, Sk. nr 6959/75, decyzja Europejskiej Komisji Praw
Człowieka z 19 maja 1976, par. 59.
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czasów i okoliczności720. W związku z powyższym Trybunał nie stwierdził
naruszenia art. 2 w tej sprawie.
W omawianym wyroku Vo przeciwko Francji Trybunał nie uznał, co
prawda, dającego się wywieść z art. 2 Konwencji prawa do życia dziecka poczętego, stwierdził natomiast, że ze względu na to, że płód jest potencjalną
istotą ludzką wymaga on ochrony prawnej w imię godności ludzkiej721.
Ani Trybunał ani Komisja nigdy też nie orzekły o niezgodności z Konwencją przepisów dopuszczających przerywanie ciąży, co wynika logicznie
z braku rozstrzygnięcia przez organy strasburskie możliwości objęcia zakresem art. 2 Konwencji dziecka poczętego.
Jak stwierdziła Komisja w powoływanej wyżej decyzji X przeciwko
Wielkiej Brytanii, aborcja nie stanowi, co prawda, jednego z wyjątków ex
definitione od prawa do życia wymienionych w ust. 2 art. 2, ale jest zgodna
ze zdaniem pierwszym ust. 1 art. 2, w tym, że chroni zdrowie i życie matki,
ponieważ nawet jeśli można założyć, że prawo do życia odnosi się do dziecka poczętego na początku ciąży, to prawo to ograniczone jest z założenia
koniecznością ochrony życia i zdrowia matki722.
Organy strasburskie nie uznały także, aby dopuszczalność aborcji
z przyczyn społecznych była sprzeczna z art. 2 EKPC. W powoływanej
wyżej sprawie H. przeciwko Norwegii z 1992 r. Komisja odrzuciła skargę
nie stwierdzając naruszenia art. 2, trzymając się raz obranej interpretacji
tego artykułu, która nie pozwala na objęcie ogólną ochroną prawa do życia
płodu na równi z człowiekiem urodzonym723.
W literaturze przedmiotu spotkać można nawet pogląd jakoby Trybunał znajdował się na drodze w kierunku uznania prawa do życia dziecka
poczętego724. Jednakże orzeczenia Trybunału nie wydają się potwierdzać
tej tendencji. W 2005 r. Trybunał odrzucił dwie skargi dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci płodu, stwierdzając, że przypadki takie nie

720 Vo przeciwko Francji, par. 82, zob. także: Tyrer przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC
z 25 kwietnia 1978 r., par. 31.
721

Vo przeciwko Francji, par. 84.

722

X przeciwko Wielkiej Brytanii,par. 23.

723

H. przeciwko Norwegii, The Law, pkt 2: "The Commission does not find that the respondent State has gone beyond its discretion which the Commission considers it has in this
sensitive area of abortion".
724 Taki pogląd wyraża T. Jasudowicz, Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją Projektu
Ustawy o Świadomym Rodzicielstwie, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6 (65), s. 132.

Rozdział VII. Dylematy ochrony prawa do życia związane z początkiem życia

289

Marta Lang

podpadają przedmiotowo pod regulację art. 2 Konwencji725. W obydwu
orzeczeniach Trybunał odwołał się do uzasadnienia przytaczanego wyżej
wyroku Vo przeciwko Francji.
O braku takiej tendencji świadczy także rozstrzygnięcie w sprawie polskiej przed Trybunałem. W wyroku Tysiąc przeciwko Polsce z 2007 r. Trybunał stanął na stanowisku, że jeżeli przepisy prawa wewnętrznego zezwalają
na aborcję z przesłanek terapeutycznych, ze względu na zdrowie matki, to
kobieta w takiej sytuacji ma prawo do skutecznego wyegzekwowania tych
przepisów i dokonania aborcji. Jak widać, nie stwierdził tym samym, że
stoi temu na przeszkodzie prawo do życia dziecka nienarodzonego726.
W kolejnej sprawie przeciwko Polsce, z 2011 r. (RR przeciwko Polsce) Trybunał jeszcze silniej podkreślił prawo kobiety do legalnej aborcji wynikające
w przesłanek ustawowych (tym razem przesłanek embriopatologicznych),
a odmowę dostępu do badań prenatalnych i uniemożliwienie podjęcia
decyzji o aborcji uznał za naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego
traktowania727.
Na temat statusu prawnego embrionu ludzkiego wypowiada się także
Europejska Konwencja Bioetyczna Rady Europy z 1997 r. 728, uznając, że
istocie ludzkiej nienarodzonej przysługuje ochrona prawna, ale w węższym
zakresie niż ochrona praw i wolności osoby już urodzonej. Szerzej na temat
postanowień tej Konwencji w dalszej części pracy.
Jeżeli chodzi o stanowisko Unii Europejskiej w sprawie aborcji to wyraża
je ona dość dosadnie już od lat 90. XX w., głównie na forum Parlamentu
Europejskiego. Należałoby tu wspomnieć w szczególności rezolucję
Parlamentu Europejskiego z 12 marca 1990 r. „Dozwolone przerywanie
ciąży we Wspólnocie Europejskiej”729, idącą w stronę liberalizacji w sferze praktyk aborcyjnych. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2001 r.
z kolei, oprócz wezwania wszystkich państw członkowskich do popierania
725 Christodoulou przeciwko Grecji, Sk. nr 74166/01, Decyzja ETPC o niedopuszczalności
skargi, 13 stycznia 2005 r.; Adelaide i in. przeciwko Francji, Sk. nr 78/02, decyzja ETPC o niedopuszczalności skargi, 6 stycznia 2005 r.
726

Tysiąc przeciwko Polsce, Sk. nr 5410/03, wyrok ETPC z 20 marca 2007 r.

727

R.R. przeciwko Polsce, Sk. nr 27617/04, ETPC 2011.

728

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna) z dnia 4 IV 1997, w: Europejskie standardy bioetyczne, T. Jasudowicz
(oprac.), Toruń 1998.
729
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Resolution on Abortion, Official Journal C 096, 17/04/1990 P/0019.
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rozwoju edukacji seksualnej i antykoncepcji, stwierdza wyraźnie: „w celu
ochrony zdrowia prokreacyjnego kobiet i ich praw, aborcja powinna stać się
legalna, bezpieczna i dostępna powszechnie”730. Zasadniczo jednak, do tej
pory harmonizacja uregulowań aborcyjnych pozostaje poza kompetencją
legislacyjną Unii. Potwierdziła to Komisja Europejska w odpowiedzi na
zapytanie czy planuje zaproponować dyrektywę zalecającą państwom
członkowskim wprowadzenie ochrony życia od poczęcia731. Ponadto art.
2 Karty Praw Podstawowych UE chroniący ma prawo do życia, również nie
wskazuje momentu początku życia ludzkiego, pozostawiając tę kwestię
ustawodawstwu krajowemu.
Zatem zakaz pozbawienia życia oraz prawo do życia w ujęciu europejskich standardów ochrony praw człowieka dotyczy więc zasadniczo życia
ludzi urodzonych. Zakaz ten nie jest więc zakazem pozbawienia życia płodu
ludzkiego, a więc nie jest też zakazem dokonywania aborcji.
Problemem ściśle związanym z zagadnieniem ochrony życia nienarodzonych, bliskim tematyce aborcyjnej jest kwestia stosunku prawa międzynarodowego do przypadków innych poza aborcyjnych działań umyślne
powodujących śmierć nasciturusa, a właściwie istoty ludzkiej w stadium
rozwoju wcześniejszym niż płód – zarodka (preembrionu). Jako takie
zakwalifikować można uśmiercanie niezaimplantowanych embrionów
ludzkich znajdujących się poza organizmem kobiety (chodzi tu o zapłodnione poza organizmem kobiety zarodki do 14. dnia od zapłodnienia). Zagadnienie to wiąże się z dopuszczalnością prawną sztucznego zapłodnienia
in vitro, dokonywania eksperymentów naukowych na embrionach oraz
klonowania. Wszystkie te działania związane są z umyślnym uśmiercaniem
embrionów.
Na kanwie prawa międzynarodowego praw człowieka do problemów
tych odnosi się Europejska Konwencja Bioetyczna z 1997 r. oraz uzupełniające ją protokoły dodatkowe. Zawarte w tych aktach standardy są wiążące
dla stron Konwencji. Podmiotowo Konwencja odnosi się do „istot ludzkich”.
W Sprawozdaniu Wyjaśniającym do Konwencji znajdujemy natomiast

730 "(…) in order to safeguard women’s reproductive health and rights, abortion should be
made legal, safe and accessible to all", Report on sexual and reproductive health and rights
(2001/2128 (INI)) Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities, Rapporteur: Anne
E.M. van Lancke.
731 Written Question E–3208/01 by Adriana Poli Bortone (UEN) and Elizabeth Montfort (NI)
to the Commission. Right to life. Official Journal C 147 E, 20/06/2002 P. 0131 – 0131.
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stwierdzenie zasady poszanowania godności istoty ludzkiej oraz tożsamości
gatunku ludzkiego od zapoczątkowania życia. Z tego wynika, że zarówno
embrion ex utero jak in utero zaliczane są tu do kategorii „istota ludzka”732.
Nie da się jednak wywnioskować z powyższego bezpośrednio prawa embrionu ludzkiego do życia. Konwencja wprowadza ochronę embrionu in
vitro w osobnym artykule. Art. 18, który reguluje kwestię eksperymentów
naukowych na embrionach postuluje, aby w krajach, w których prawo
dopuszcza takie eksperymenty, zapewniona była embrionom odpowiednia
ochrona733. Art. 18 Konwencji ustanawia, więc obowiązek ochrony embrionów przeciwko dowolnemu eksperymentowaniu nie zaś ochronę życia
embrionów.
Standardy tego rodzaju sformułowane zostały również w rekomendacjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nie są one jednak
wiążące dla państw członkowskich Rady Europy. Dokumenty te, mające
charakter standardów zalecanych, wprowadzają prawną ochronę embrionu,
nie formułując jednak jego prawa do życia. Rekomendacja 1046 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1986 r. „Wykorzystanie embrionów
i płodów ludzkich w celach diagnostycznych, terapeutycznych, naukowych,
przemysłowych i handlowych”734 oraz opinie Komitetu Ekspertów ad hoc do
spraw postępu w naukach biomedycznych735, stawiając nacisk na ochronę
przed dowolnymi eksperymentami na embrionach, nie formułują prawa
do ochrony życia embrionu. Rekomendacja RE z 1986 r., wprost przeciwnie, formułuje nakaz „nieutrzymywania przy życiu embrionów in vitro
po upływie 14 dni od zapłodnienia (po dodaniu czasu niezbędnego do
ewentualnego zamrożenia)”736.
Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1352 z 2003 r.
dotycząca badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi, w punkcie 10
Preambuły zawiera następujące sformułowanie „Destrukcja istot ludzkich
732 Sprawozdanie wyjaśniające do Konwencji o ochronie praw człowieka i godności ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny w: T. Jasudowicz (oprac.), Europejskie standardy bioetyczne, s. 21.
733 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna) z dnia 4 IV 1997, art. 18, w: T. Jasudowicz (oprac.), Europejskie standardy...,
s. 18.
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734

Tamże, s. 98.

735

Tamże, s. 103–106.

736

Rekomendacja 1046 (1986), pkt 14 A iv. in fine, tamże, s. 99.
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dla celów naukowych jest naruszeniem prawa każdego człowieka do życia
oraz moralnego zakazu jakiejkolwiek instrumentalizacji człowieka”737.
Tworzenie linii komórkowych potrzebnych do badań nad zarodkowymi
komórkami macierzystymi wiąże się, bowiem nieuchronnie z destrukcją
embrionów. Rekomendacja uznaje, więc embrion za istotę ludzką i zakazuje
zabijania embrionów. Pozbawianie życia embrionów nazywa jednak nie
„zabijaniem”, lecz „destrukcją”.
Jednocześnie ani Europejska Konwencja Bioetyczna ani standardy
zalecane Rady Europy nie zakazują stosowania sztucznego zapłodnienia
in vitro i klonowania w celach terapeutycznych, nie zakazują, więc tym
samym wytwarzania embrionów ponadliczbowych, z których większość
jest po upływie pewnego okresu czasu legalnie uśmiercana. Wydaje się,
że te akty prawne stoją na straży poszanowania godności embrionu, jako
zaczątku życia ludzkiego i zakazu przedmiotowego go traktowania, nie
zawierają jednak norm zakazujących uśmiercania embrionów.
Zakazu zabijania niezaimplantowanych embrionów nie formułują również akty prawne organów Unii Europejskiej dotyczące praw człowieka
wobec zastosowań inżynierii genetycznej738. Z powyższych rozważań
dotyczących regulacji prawnych odnoszących się embrionu in vitro oraz
także faktu, że międzynarodowe standardy praw człowieka podmiotowo nie
obejmują zasadniczo ochroną prawa do życia zarodka, embrionu ani płodu
ludzkiego wynika, że prawna gwarancja ochrony życia i zakaz pozbawienia
życia nie odnoszą się do niezaimplantowanych embrionów.
Z tego przeglądu dokumentów prawa międzynarodowego praw człowieka wynika, że zasadniczo ograniczają one prawo do ochrony życia do
urodzonych istot ludzkich. Nie wyklucza to jednak krajowych uregulowań
stron konwencji, które wprowadzają konstytucyjne zapisy o ochronie życia
ludzkiego od poczęcia i ustawowe ograniczenia dopuszczalności aborcji.
Konwencje międzynarodowe określają, bowiem minimalny zakres ochrony
praw człowieka, nie wykluczają regulacji krajowych gwarantujących te
prawa w szerszym zakresie, (czyli rozszerzających podmiotowo pojęcie

737 Resolution 1352 (2003) Human stem cell research, Internet, http://assembly.coe.int [dostęp: 26.08.2020].
738 Np. Rezolucja Parlamentu Europejskiego O etycznych i prawnych problemach inżynierii genetycznej z 17 kwietnia 1989 r., Deklaracja o zakazie klonowania ludzi UE z 1997 r., dyrektywa o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych z 1998 r., w której zakazuje się
wykorzystywania embrionów do celów przemysłowych i handlowych.
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„człowiek”, czy „osoba”). Z drugiej strony przepisy zakazujące przerwanie
ciąży zagrażającej zdrowiu lub życiu kobiety stanowiłby już z pewnością
w świetle traktatów naruszenie prawa do ochrony życia, a kryminalizacja
aborcji w sytuacji, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub w sytuacji ciężkiego
upośledzenia płodu także mogłaby stanowić nieludzkie i poniżające traktowanie (wynika to m.in. z wyżej przedstawionych opinii Komitetu Praw
Człowieka ONZ).
Większość tradycyjnych konwencji praw człowieka nie odnosi się wprost
do aborcji, nie wykluczają one zatem dopuszczalności aborcji w prawie
krajowym, w tym również aborcji na żądanie kobiety ciężarnej, ale nie
formułują też wprost prawa do aborcji.
Prawo do aborcji „ na życzenie” nie wynika także z prawa do planowania
rodziny, którego gwarancja znajduje się w każdym z powyżej powoływanych dokumentów739. Jak sugeruje A. Michalska740, z przepisów tych
wynikać mogłoby również prawo do jej niezakładania lub do ustalania
rozmiarów rodziny. Potwierdzenie tej tezy widzi ona w art. 4 Deklaracji
o Postępie Społecznym i Rozwoju, który stanowi, że „Rodzice mają wyłączne prawo do swobodnego i w poczuciu odpowiedzialności określania
liczby swych dzieci i rozmiarów urodzeń”741. Postanowienie to może być
według tej autorki traktowane jako wykładnia autentyczna MPPOiP. Jest
jednakże wątpliwe, czy w obliczu kolizji tego prawa z ochroną życia dziecka
poczętego, oraz zważywszy na kontrowersje wokół zagadnienia jego prawa
do życia taka rozszerzona interpretacja prawa do założenia rodziny może
być wzięta pod uwagę. Wątpliwość taką zdawała się również podzielać
A. Michalska.
Konwencja ONZ o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
z 1979 r. ratyfikowana przez Polskę w 1980 r. 742 także uznaje szeroko prawo
do planowania rodziny (w art. 11, 12 par. 1 i 2, art. 16 par. 1 pkt e), nie wspomina jednak o tym by prawo to obejmowało prawo kobiety do decydowania
o przerwaniu ciąży, choć już w latach 80-tych pojawiały się opinie, że takie

739 Art. 16 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 23 ust. 2 MPPOiP, art. 12 EKPC,
art. 17 ust. 2.
740

A. Michalska, dz. cyt., s. 78.

741

Declaration on Social Progress and Development Proclaimed by General Assembly resolution 2542 (XXIV) on 11 December 1969, Internet, www.ohchr.org [dostęp: 26.08.2020].
742 Konwencja ONZ o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U. z 1982 r. Nr 10
poz. 71.
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prawo powinno zostać na gruncie tej Konwencji uznane, w odniesieniu do
sytuacji, gdy ciąża jest wynikiem niepowodzenia w stosowaniu środków
antykoncepcyjnych743.
Pierwszym dokumentem międzynarodowym praw człowieka formułującym explicite prawo do aborcji jest Protokół do Afrykańskiej Karty
Praw Człowieka i Ludów z 1986 r. dotyczący praw kobiet w Afryce przyjęty
11 lipca 2003 w Maputo w Mozambiku przez Unię Afrykańską i obowiązek
państw podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby chronić prawa reprodukcyjne kobiet poprzez legalizację aborcji ze wskazań medycznych,
przerywania ciąż powstałych w wyniku wykorzystywania seksualnego,
gwałtu lub kazirodztwa, lub w przypadku, gdy kontynuacja ciąży zagraża
fizycznemu lub psychicznemu zdrowiu matki744.
Wydaje się, że uzasadniona jest teza, iż standardy dotyczące ochrony
życia poczętego, statusu płodu ludzkiego oraz dopuszczalności (lub niedopuszczalności) przerywania ciąży nie należą generalnie do standardów
państwa prawa w skali europejskiej i światowej. Są one, bowiem kwestią
zbyt kontrowersyjną by stanowić wspólny standard, co ilustrują dobitnie
debaty nad artykulacją prawa do życia w tym aspekcie w toku prac nad
najważniejszymi dokumentami międzynarodowymi praw człowieka745.
Jednakże coraz silniej rozwijającym się standardem międzynarodowym są niewątpliwie prawa prokreacyjne kobiet w szczególności prawo
do uzyskania dostępu do legalnej aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia
lub życia kobiety, uszkodzenia genetycznego płodu, czy pochodzenia ciąży
z gwałtu746. W orzecznictwie organów konwencyjnych zarówno na płaszczyźnie uniwersalnej (Komitet Praw Człowieka), jak i regionalnej (ETPC)
743 R.J. Cook, Abortion laws and policies: challenges and opportunities, “International
Journal of Gynaecology and Obstetrics” 1989, No. 3, s. 71, cyt. za: Prawne problemy ludzkiej
prokreacji..., s. 123.
744 Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów z 1986 r. dotyczący praw kobiet
w Afryce przyjęty 11 lipca 2003 przez Unię Afrykańską (Protocol to the African Charter on
Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa, adopted by resolution AHG/Res.
240 (XXXI), 31st Sess., 11 July 2003). (Art. 14 ust. 2, pkt c Protokołu); tekst dostępny na stronie
internetowej z tekstami dokumentów międzynarodowych Unii Afrykańskiej, Internet, https://
web.archive.org/web/20070604051527/http://www.africa-union.org/root/au/Documents/
Treaties/treaties.htm [dostęp: 26.08.2020].
745

Zob. P.W. Smits, dz. cyt., rozdział: The unborn in international documents, passim.

746

Zob. np. stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. powszechnego prawa do korzystania z najwyższych dostępnych standardów zdrowia fizycznego i psychicznego, urząd
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko
Polsce, pkt 16–20.
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prawo to wywodzone jest z prawa do integralności cielesnej i prawa do
prywatności kobiet oraz z zakazu nieludzkiego bądź poniżającego traktowania. Organizacje pozarządowe stojące na straży praw człowieka, jak
np. Amnesty International idą jeszcze dalej formułując prawo do aborcji
w każdej sytuacji, czyli aborcji on demand747.
Tym dobitniejszy płynie stąd wniosek, że konwencje międzynarodowe
praw człowieka i organy konwencyjne prima facie nie odnoszą gwarancji
prawa do życia oraz zakazu pozbawienia życia do istoty ludzkiej w fazie
prenatalnej, a z pewnością już nie obejmują jej ochroną „od poczęcia”.

3. Ochrona życia płodu ludzkiego w prawie
polskim na tle porównawczym
W prawie polskim przepisy odnoszące się przedmiotowo do ochrony życia
płodu ludzkiego („dziecka poczętego”) zamieszczone są w Kodeksie karnym
z 1997 r. w rozdziale XIX zatytułowanym: „Przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu” w artykułach dotyczących przerywania ciąży oraz przestępstw
przeciwko kobiecie ciężarnej oraz w ustawie o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
z 1993 r., gdzie stanowi się iż, prawo do życia podlega ochronie, w tym
również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie748. Normy
chroniące życie płodu są to odrębne od norm penalizujących zabójstwo
człowieka.
Nielegalna aborcja, tzn. aborcja niezgodna z przepisami ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży (o konkretnych uregulowaniach tej ustawy będzie mowa
dalej) penalizowana przez art. 152 k.k. oraz przerwanie ciąży wbrew woli
kobiety ciężarnej z art. 153 k.k. stanowią rodzajowo przestępstwa przeciwko życiu ludzkiemu, nie są jednak zabójstwem człowieka w rozumieniu
art. 148 k.k.749 Przerwanie ciąży nie jest także zabójstwem w rozumieniu
747 Internet, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-releases-updated-policy-on-abortion/ [dostęp: 1.03.2021].
748 Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993, Dz.U. z 1993 r. Nr 17 poz. 78 z późn. zm., art. 1.
749 Również w Kodeksie karnym z 1932 r. przerwanie ciąży nie było kwalifikowane jako
przestępstwo zabójstwa człowieka, lecz jako przestępstwo spędzenia płodu. Kodeks karny
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przepisów dotyczących uprzywilejowanych przestępstw zabójstwa (art.
149 – dzieciobójstwo, art. 150 – zabójstwo eutanatyczne)750. Nie jest również
zabójstwem przerwanie ciąży, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność
do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej (czyn przewidziany w art. 152 par. 3 i 153 par. 2 k.k.), choć jest ono karane znacznie
surowiej, niż dokonanie tego samego czynu w okresie, gdy dziecko poczęte nie osiągnęło stadium viability. Wskazuje to na wolę ustawodawcy
do zwiększenia ochrony płodu w późnym okresie ciąży, nie jest jednakże
równoznaczne ze zrównaniem stopnia tej ochrony z ochroną życia ludzi
urodzonych (uśmiercenie płodu zdolnego do życia poza organizmem
matki jest zagrożone jest maksymalnie karą do 10 lat pozbawienia wolności, podczas, gdy zabójstwo człowieka zagrożone jest karą od 8 do 25 lat
pozbawienia wolności, lub karą dożywotniego więzienia). Śmierć płodu
w łonie matki może być spowodowana nie tylko przez zabieg przerwania
ciąży, ale także przez inne działania umyślne bądź nieumyślne. Umyślnym
działaniem powodującym śmierć płodu może być np. pobicie kobiety ciężarnej, którego skutkiem jest poronienie. Czyn taki w polskim porządku
prawnym kwalifikuje się jako przestępstwo przerwania ciąży wbrew woli
kobiety ciężarnej z użyciem przemocy z art. 153 par. 1. Jeżeli czyn ten
został popełniony w okresie, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do
samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej sprawca podlega
zaostrzonej odpowiedzialności karnej na gruncie paragrafu 2 tego artykułu
(od 1 do 10 lat pozbawienia wolności).
Płód ludzki (dziecko poczęte) nie jest, więc „człowiekiem” w rozumieniu
przepisów karnych chroniących życie i zdrowie człowieka, jest on odrębnym podmiotem chronionym przez przepisy penalizujące zamachy na
życie i zdrowie dziecka poczętego.
Pogląd powyższy potwierdzony został przez Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 26 października 2006 r. W uzasadnieniu do uchwały SN stwierdził, że nie budzi w tym kontekście żadnych wątpliwości fakt, że życie
i zdrowie podmiotu określonego w przepisach Kodeksu karnego, jako

z dnia 11 lipca 1932 r., Dz.U. Nr 60 poz. 571 ze zm.; podobnie Kodeks karny z 1969 r. kwalifikował jako odrębne przestępstwa wywołanie przemocą poronienia u kobiety ciężarnej lub przerwanie jej ciąży bez jej zgody (art. 153) oraz przerwanie ciąży wbrew przepisom ustawy z 1956 r.
o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 154 k.k.), Ustawa z dnia 19 kwietnia
1969 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 13 poz. 94).
750

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz.U. Nr 88 poz. 553).
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„człowiek”, są dobrami chronionymi życia narodzonego: „(…) Pewność tego
wniosku wynika z konfrontacji pojęć użytych dla określenia podmiotów
korzystających z ochrony udzielonej im przez normy precyzujące typy
czynów zabronionych. Należy tu wskazać w szczególności dyspozycje
norm zawartych w art. 148 k.k., ale także wszystkich zamieszczonych w tym
rozdziale norm posługujących się pojęciem »człowiek« w określeniu podmiotu chronionych dóbr – z drugiej natomiast strony, na określenie takiego
podmiotu w treści art. 152 i 153 k.k. (»dziecko poczęte«)”751. Odwołując się do
reguł wykładni systemowej (w szczególności do art. 149 odnoszącego się
do uprzywilejowanego przestępstwa dzieciobójstwa, którego ofiarą może
być dziecko „w okresie porodu”), Sąd Najwyższy ustalił, że początkowym
momentem, w którym płód (dziecko poczęte) zaczyna kwalifikować się,
jako podmiot określany w k.k., jako „człowiek” jest moment rozpoczęcia
akcji porodowej752. W kolejnych orzeczeniach Sąd Najwyższy rozszerza
ramy czasowe pełnej ochrony prawnokarnej na moment, kiedy dziecko
nienarodzone zdolne jest do życia poza organizmem matki i wymaga pilnej
interwencji lekarskiej w celu rozpoczęcia porodu w sytuacji, gdy jego życie
jest zagrożone753.
W świetle przepisów k.k. przerwanie ciąży niezgodne z przepisami
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży nie jest, więc równoznaczne z pozbawieniem życia człowieka. Dodać należy, że w świetle art. 152 par. 1
przestępstwo nielegalnego przerwania ciąży popełnia osoba postronna
wykonująca nielegalny zabieg aborcyjny, a także osoba, która nakłania
kobietę do usunięcia ciąży lub udziela jej w tym pomocy (art. 152 par. 2).
Nie popełnia natomiast przestępstwa kobieta, która poddaje się zabiegowi
przerwania ciąży lub sama powoduje sztuczne poronienie.
751 Sąd Najwyższy, Izba Karna w Warszawie, Uchwała z dnia 26 X 2006, I KZP 18/06,
w: „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna” 2006, s. 1044–1053.
752 W sentencji SN stwierdza: „Przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 160 k.k. jest
życie i zdrowie człowieka od rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów macicy, dających
postęp porodu), a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę − od
podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu”. A dalej w uzasadnieniu
do niej: „Należy więc przyjąć, że dziecko od początku porodu korzysta z prawnokarnej ochrony
przysługującej człowiekowi, i to z konsekwencją dotyczącą wszystkich tych przepisów rozdziału XIX Kodeksu karnego, które korzystający z ochrony podmiot określają pojęciem »człowiek«”, tamże, s. 1044 i 1052.
753 Postanowienie SN z dnia 13 października 2008 r., I KZP 13/08; wyrok SN z dnia 27 września 2010 r., V KK 34/10, OSNKW 2010, nr 12, poz. 105.
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Podobna kwalifikacja prawna pozbawienia życia dziecka poczętego, jako
rodzaju przestępstwa przeciwko życiu ludzkiemu niebędącego zabójstwem
człowieka ma miejsce w większości współczesnych państw. Warto zwrócić
uwagę na fakt, iż również Kodeks prawa kanonicznego z roku 1983 rozróżnia zabójstwo i aborcję754.
Wyjątkiem pod tym względem są uregulowania wprowadzone w części
stanów USA, gdzie przepisy prawne kwalifikują uśmiercenie płodu zdolnego
do życia poza organizmem kobiety, jako przestępstwo zabójstwa człowieka.
Np. Kodeks karny stanu Nowy York definiując przestępstwo zabójstwa
(homicide) wymienia, jako przedmiot przestępstwa nienarodzone dziecko
zdolne do życia poza organizmem matki, a sztuczne wywołanie poronienia,
podczas którego dziecko umrze, traktuje, jako jeden ze sposobów popełnienia tego przestępstwa755. Podobne regulacje zawiera Kodeks karny stanu
Kalifornia i 37 stanów756.
W świetle prawa karnego, zarówno polskiego jak i większości państw
życie płodu ludzkiego jest zatem chronione odrębnie od życia człowieka,
płód ludzki jest traktowany jako odrębny podmiot chroniony.
W większości konstytucji, tam gdzie mowa o ochronie życia ludzkiego
nie znajdujemy formuły „od poczęcia”, wyjątkami są pod tym względem
konstytucje Irlandii i Słowacji757.
Także art. 38 Konstytucji RP z 1997 stanowi explicite o ochronie życia
człowieka i nie zawiera tej formuły.
We współczesnej doktrynie państwa prawa przyjmuje się priorytet
wykładni literalnej w stosunku do innych rodzajów wykładni. Przepisy
konstytucyjne formułujące zasadę ochrony życia lub prawo do życia bez
dodania zapisu „od poczęcia” w rozumieniu literalnym nie odnoszą się do
prenatalnej fazy życia ludzkiego. Interpretacja literalna tego typu przepisów
oznacza rozumienie terminu „człowiek” zgodnie ze znaczeniem tego ter754 Jest to przestępstwo odrębne umieszczone w Kanonie 1398, tekst Kodeksu prawa kanonicznego, Internet, http://www.intratext.com/x/pol0025.htm [dostęp: 26.08.2020].
755 Zob. E. Zielińska, Przerywanie ciąży. Warunki legalności w Polsce i na świecie, Warszawa 1990, s. 191; New York Penal Code art. 125, Internet, http://ypdcrime.com/penal.law/
article125.htm [dostęp: 26.08.2020].
756 California Penal Code, 1970 Cal Laws ch.1311 par. 1, zob. C. Finkelstein, Two models of
murder. Patterns of Criminalisation in the United States, w: Homicide Law in..., s. 85; Internet,
https://www.ncsl.org/research/health/fetal-homicide-state-laws.aspx [dostęp: 26.08.2020].
757

Zob. rozdział III niniejszej pracy: Prawo do życia w krajowych porządkach konstytucyj-
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minu w języku potocznym i w języku prawnym, w szczególności w tekstach
prawa obowiązującego. W przepisach wszystkich gałęzi prawa termin
„człowiek” oznacza istotę ludzką od urodzenia do śmierci (dla odróżnienia
w sytuacji, gdy ochroną objęty ma być człowiek przed urodzeniem używa
się terminów „dziecko poczęte” „płód”, „nasciturus”).
Jednakże organy powołane do interpretacji przepisów konstytucyjnych
(trybunały i sądy konstytucyjne) wobec kontrowersji moralnych dotyczących statusu płodu ludzkiego i konieczności odniesienia się do ochrony
płodu przyjmowały w swoich orzeczeniach wykładnię rozszerzającą termin
„człowiek” i „życie ludzkie” na dziecko nienarodzone. Interpretacje te mają
bezpośrednie skutki dla ochrony prawnej płodu ludzkiego w prawie karnym
i dla prawa aborcyjnego. Poniżej podam kilka przykładów orzecznictwa
sądów i trybunałów europejskich w tej materii i powiązanych z nimi stanów
prawnych dotyczących ochrony nasciturusa w prawie wewnetrznym.
W orzeczeniu z 25 lutego 1975 r. niemiecki Trybunał Konstytucyjny
przyjął rozszerzającą interpretację przepisu konstytucyjnego o ochronie
życia ludzkiego, niezawierającego klauzuli „od poczęcia”. W orzeczeniu
tym Związkowy Trybunał Konstytucyjny b. RFN uznał reformę prawa karnego dekryminalizującą przerywanie ciąży na żądanie w pierwszych 12.
tygodniach ciąży za niekonstytucyjną758. Trybunał uznał, że konstytucyjna
gwarancja ochrony życia dotyczy także życia ludzkiego w fazie prenatalnej
od momentu nidacji (zagnieżdżenia w macicy, tj. 14. dnia od zapłodnienia).
Orzeczenie to nie przeszkodziło jednakże ustawodawcy niemieckiemu
w dość szerokim zakreśleniu granic dopuszczalności przerywania ciąży.
W świetle przepisów Kodeksu karnego w brzmieniu ustawy z 21 czerwca
1976, które obowiązywały w b. RFN do 1992 r., regulacja dopuszczalności
przerywania ciąży oparta była na modelu „wskazań” – aborcja dopuszczalna
była ze wskazań medycznych, prawnych, ale także ze względu na szczególnie ciężką sytuację życiową kobiet759.
Problem dopuszczalności przerywania ciąży stał się ponownie przedmiotem orzekania Związkowego Trybunału Konstytucyjnego w 1993 r.,
kiedy to Trybunał rozstrzygał kwestię konstytucyjności przepisów nowej,
wspólnej dla zjednoczonych Niemiec ustawy aborcyjnej z 1992 r. W orze758 Zob. Entscheidung des Bundesvefassungsgerichts, Tübingen 1975, B. 39, s. 3–69, tłumaczenie polskie w: Trybunały Konstytucyjne a przerywanie ciąży, L. Garlicki (red.), t. II, Warszawa 1992, s. 46 i in. oraz z 28 maja 1993 r.
759
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czeniu tym Trybunał podtrzymał swoje poprzednie stanowisko, że życie
ludzkie podlega w każdej fazie rozwoju ochronie niemieckiej konstytucji,
a początek owej ochrony przypada na moment nidacji, kiedy to powstaje
zindywidualizowana istota ludzka. Trybunał orzekł jednocześnie, ochrona
życia nie ma charakteru absolutnego, a jej zakres wyznacza potrzeba
ochrony kolidujących z nią dóbr kobiety ciężarnej. Przez cały okres trwania
ciąży aborcja jest traktowana jako, co do zasady, czyn bezprawny (Unrecht),
wyjątki od zakazu przerywania ciąży powinny być określone w formie
ustawowych kontratypów760.
Aborcja jest w rezultacie dopuszczalna w Niemczech ze wskazań medycznych i prawnych. Według ustawy z 1992 r., znowelizowanej w 1995 r.761,
zgodnie z orzeczeniem Trybunału z 1993 r., nie stanowi naruszenia prawa
karnego także aborcja na życzenie kobiety ciężarnej w pierwszym trymestrze ciąży bez wskazań medycznych lub prawnych pod warunkiem
przeprowadzenia ustawowo przewidzianej konsultacji. Niedopełnienie tego
warunku stanowi naruszenie prawa przez lekarza dokonującego zabiegu
aborcyjnego. Konsekwencji prawnych nie ponosi kobieta poddająca się
zabiegowi. Przerwanie ciąży nieuzasadnione wskazaniami medycznymi
lub prawnymi dokonane po przeprowadzeniu wymaganej prawnie konsultacji nie jest przestępstwem karnym, stanowi jednak czyn bezprawny
w porządku prawnym (Unrecht). W omawianym wyroku z 1993 r. Trybunał
doszedł, bowiem do wniosku, że choć prima facie przerywanie ciąży podlegać powinno kryminalizacji, a zasada ochrony życia nienarodzonego
jest normą konstytucyjną, to kryterium dopuszczalności przerwania ciąży
powinien być brak możliwości wymagania od kobiety zachowania się
zgodnego z normą zakazującą aborcji.
Rozszerzającą interpretację konstytucyjnego przepisu gwarantującego
prawo do życia, jako odnoszącego się również do nasciturusa przyjął także
Trybunał Konstytucyjny Portugalii. Trybunał uznał życie nienarodzonego za
dobro chronione konstytucyjnie, lecz niepodlegające takiej samej podmiotowej ochronie jak życie ludzi urodzonych, w związku z tym ochrona tego

760 E. Weigend, E. Zielińska, Dopuszczalność przerywania ciąży w świetle orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1993, z. 9, s. 72–73.
761 Ustawa o ochronie życia nienarodzonego rozwijającego się życia o wspieraniu rozwoju społeczeństwa przychylnie nastawionego do dzieci, o pomocy w rozwiązywaniu konfliktów związanych z ciążą oraz o regulacji przerywania ciąży, BGBL z 4.08.1992, znowelizowana 21.08.1995.
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dobra musi być ważona z innymi wartościami konstytucyjnymi, takimi jak
np. godność, życie i zdrowie kobiety762. Do 2007 r. obowiązywało w Portugalii dość restrykcyjne prawo aborcyjne, podobne do obecnego uregulowania
polskiego. Zostało ono jednakże zmienione i obecnie przerwanie ciąży jest
w Portugalii dopuszczalne ze wskazań innych niż medyczne i prawne do
10. tygodnia ciąży763.
Podobną linię interpretacyjną przyjął Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii
w orzeczeniu z 11 kwietnia 1985 r.764 W 1996 r. i 1999 r. Trybunał w kolejnych orzeczeniach wyłączył spod konstytucyjnej ochrony prawa do życia
preemrbiony ex utero i potwierdził, że życie nienarodzone (in utero) jest
konstytucyjnie chronionym dobrem, lecz nie stanowi podmiotowego prawa
do życia dziecka w łonie matki765. W rezultacie aborcja dopuszczalna jest
w tym kraju ze wskazań medycznych i prawnych, jednakże wskazania
medyczne obejmują również sferę zdrowia psychicznego kobiety, co interpretowane jest bardzo szeroko.
Pierwsze orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zakresu temporalnego ochrony życia ludzkiego zapadło w 1997 r.,
gdy formalnie nie było jeszcze w polskim porządku konstytucyjnym zapisu
o prawie do życia.
W orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r., wobec braku w ówcześnie obowiązującej tzw. Małej Konstytucji z 1992 r. normy chroniącej prawo do
życia Trybunał Konstytucyjny wywiódł gwarancję ochrony prawa do
życia z zasady demokratycznego państwa prawa mieszczącej się w art. 1
tegoż aktu, stwierdzając jednocześnie, że gwarancja ta dotyczy również
życia w fazie prenatalnej. Trybunał uznał, że życie ludzkie, także w fazie
prenatalnej ma charakter wartości konstytucyjnej, nie oznacza to jednak,
762 Kolejne orzeczenia z 19.03.1984 oraz z 29.05.1985, polskie tłumaczenie fragmentów
orzeczeń w: Trybunały Konstytucyjne a przerywanie ciąży..., s. 8 i in.
763 Portugal, Law No. 16/2007 on Exceptions to the Criminality of Voluntary Interruption of
Pregnancy, art. 1, Diario da República, pt. 1, No. 75, April 17, 2007, cyt. za: Internet, http://www.
reproductiverights.org/pdf/pub_bp_abortionlaws10.pdf [dostęp: 26.08.2020], zob. także: Portugalia znosi zakaz aborcji, „Gazeta Wyborcza” 4.11.207, Internet, http://wyborcza.
pl/1,76842,4049546.html [dostęp: 26.08.2020].
764

Zob. Trybunały Konstytucyjne a przerywanie ciąży, dz. cyt., s. 22 i in.

765

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii z 19.12.1996 nr 212/1996, w: Boletín
oficial del Estado (Official Gazette), 19, 22.01.1997, 32–43 i z 17.06.1999 nr 116/1999, w: Boletín
oficial del Estado (Official Gazette), 08.07.1999, 67–80. Streszczenia orzeczeń w języku angielskim oraz teksty orzeczeń w języku hiszpańskim: Internet, www.codices.coe.int [dostęp:
26.08.2020].
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iż intensywność ochrony prawnej życia w każdej jego fazie ma być taka
sama766. Orzeczenie wzbudziło wówczas kontrowersje wśród sędziów TK
i w świecie nauki. Zarzucano Trybunałowi przede wszystkim przekroczenie
swoich kompetencji kontroli konstytucyjności i wkroczenie w kompetencje
ustawodawcy, poprzez próby rozstrzygania kwestii filozoficznych w sposób
prawnie wiążący767.
Skutkiem tego orzeczenia było uznanie niekonstytucyjności przepisu
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. wprowadzonego zmianą z 1996 r.
który dopuszczał przerywanie ciąży z tzw. przesłanek społecznych na żądanie kobiety do 12. tygodnia ciąży. Od tego momentu przerywanie ciąży
stało się w myśl ustawy dopuszczalne wyłącznie ze wskazań medycznych,
gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz
gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu
lub ciężkiej choroby zagrażającej jego życiu; (w tym wypadku przerwanie
ciąży może nastąpić do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego
życia poza organizmem kobiety) oraz prawnych (zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego; w tym
wypadku przerwanie ciąży może nastąpić do 12. tygodnia ciąży)768. Taki
stan prawny trwał w Polsce do 2020 r., kiedy to zapadło kolejne orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie ochrony życia płodu ludzkiego.
22 października 2020 r. Trybunał orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży dopuszczający legalną aborcję
ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodny z art. 38 (gwarancja ochrony prawa do życia)
w związku z art. 30 (ochrona godności) i z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczy-

766

Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., K26/96, ZU 1997, nr 2, poz. 19.

767

Zob. zdania odrębne sędziów Z. Czeszejko-Sochackiego, L. Garlickiego oraz W. Sokolewicza, a także: W. Lang, w: Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja
1997 o niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o zmianie
ustawy o planowaniu rodziny i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 139 poz. 646), „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 6 (23); J. Woleński, Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., „Państwo i Prawo”
1998, z. 1, s. 88–98.
768 Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r., art. 4a ust. 1 i 2 Dz.U. z 1993 r. Nr 17 poz. 78 ze zm.
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pospolitej Polskiej (ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw innych osób)769. Skutkiem tego orzeczenia
przerywanie ciąży stało się w Polsce możliwe tylko w przypadku zagrożenia
zdrowia i życia kobiety i w przypadku, gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa,
co stawia Polskę w rzędzie najbardziej restrykcyjnych pod względem prawa
aborcyjnego państw na świecie770 (w Europie w obrębie UE podobne ustawodawstwo istnieje tylko na Malcie771, a poza UE w Watykanie, San Marino,
Monaco, Andorze i Liechtensteinie). Ta zmiana prawa wywołała ogromne
protesty społeczne, a także zdecydowane reakcje organizacji stojących
na straży praw człowieka (m.in. Amnesty International772) i stoi w jawnej
sprzeczności z wyżej przeze mnie wspomnianym rozwijającym się standardem międzynarodowym ochrony praw prokreacyjnych kobiet, a także
prowadzi w praktyce do naruszenia zakazu nieludzkiego i poniżającego
traktowania, prawa do prywatności i prawa do integralności cielesnej kobiet.
Jest także sprzeczna z linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w zakresie obowiązujących Polskę postanowień Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka (była o tym mowa wyżej, m.in. w kontekście
orzeczenia R. R. przeciwko Polsce)773.
Należy zauważyć, że żaden z wyżej powoływanych europejskich porządków konstytucyjnych, mimo uznania rozszerzenia pod pewnymi względami
ochrony życia na nasciturusa nie wprowadził tak daleko idących ograniczeń
możliwości dokonywania legalnej aborcji. Nawet tam, gdzie w konstytucji
widnieje explicite wyrażona formuła ochrony dziecka nienarodzonego, tak
769

Wyrok TK z dnia 22 października 2020 r., K 1/20.

770

Zestawienie prawa aborcyjnego wszystkich państw świata w: Internet, https://reproductiverights.org/worldabortionlaws [dostęp: 24.02.2021].
771 Poza Polską i Maltą we wszystkich krajach europejskich dopuszczalne jest przerwanie
ciąży w pierwszym trymestrze ciąży na życzenie kobiety. Termin 12-tygodniowy przewiduje
zasadniczo ustawodawstwo Niemiec, Czech, Danii, Austrii, Włoch, Norwegii i Belgii, krótszy
– 10-tygodniowy termin przewiduje ustawodawstwo Słowenii, Francji i Portugalii, dłuższy –
18-tygodniowy – Szwecja, a 21-tygodniowy – Holandia, Internet, https://reproductiverights.
org/sites/default/files/documents/European%20abortion%20law%20a%20comparative%20review.pdf [dostęp: 26.08.2020].
772 Internet, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/poland-roll-back-of-repro
ductive-rights-is-dark-day-for-polish-women/ [dostęp: 24.02.2021].
773
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jak w Konstytucji Irlandii z 1937 r., której art. 40 w ust. 2 i ust. 3. zawiera specjalne przepisy rozciągające tę ochronę na życie dziecka nienarodzonego774,
jak również w Słowacji, której konstytucja mówi o ochronie życia „jeszcze
przed narodzeniem”, tego rodzaju rozwiązania prawne nie obowiązują.
Rozważając kwestię prawnej ochrony życia nasciturusa pamiętać należy,
że śmierć płodu w łonie matki spowodowana być może nie tylko poprzez
zabieg aborcji. Może być także np. następstwem nieumyślnego spowodowania wypadku samochodowego lub być skutkiem błędu lekarskiego.
Przypadek nieumyślnego spowodowania śmierci płodu był przedmiotem powyżej przytaczanego orzeczenia Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu w powoływanej już wcześniej sprawie Vo
przeciwko Francji (orzeczenie, w którym Trybunał zajął stanowisko, co do
podmiotowości prawnej płodu w świetle przepisów Konwencji). W tym
przypadku śmierć płodu została spowodowana przez błąd lekarza. W sprawie tej Trybunał orzekł, że nieumyślne spowodowanie śmierci płodu nie
podpada przedmiotowo pod regulację art. 2 Konwencji. Podobne rozstrzygnięcia zapadły w podobnych przypadkach w dwóch kolejnych orzeczeniach
Trybunału z 2005 r. W jednym z nich Trybunał nie dopuścił skargi niedoszłej
matki na lekarza, przez którego zaniedbanie urodziła ona martwe dziecko775.
Podobnie orzekł Trybunał w tym samym roku, w sprawie dotyczącej urodzenia martwego dziecka na skutek potrącenia przez pijanego kierowcę
i niemożności dochodzenia odpowiedzialności karnej ze względu na brak
we francuskim prawie karnym przepisów o nieumyślnym spowodowaniu
śmierci płodu776.
Jeżeli chodzi o polski porządek prawny, to przy założeniu pełnej
podmiotowości prawnej płodu powinno tu mieć zastosowanie art. 155
Kodeksu karnego, penalizujący nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Jednak, zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej, płód
nie wchodzi w zakres terminu „człowiek” w rozumieniu art. 155 i innych
artykułów penalizujących przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w k.k.

774 Art 40. ust. 2 i ust. 3 Konstytucji Irlandii z dnia 1 lipca 1937 r., tekst dostępny w bazie
https://www.constituteproject.org/ [dostęp: 24.02.2021].
775 Christodoulou przeciwko Grecji, Sk. nr 74166/01, Decyzja ETPC o niedopuszczalności
skargi, 13 stycznia 2005 r.
776 Adelaide i in. przeciwko Francji, Sk. nr 78/02, Decyzja ETPC o niedopuszczalności
skargi, 6 stycznia 2005 r.
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Interpretację taką potwierdza przywołane uprzednio orzeczenie SN z dnia
26 października 2006 r.777
Przy założeniu jednakże, że płód jest potencjalną osobą ludzką lub cennym
dobrem chronionym przez prawo niezbędny jest odrębny przepis prawny
określający odpowiedzialność karną za nieumyślne spowodowanie śmierci
płodu, szczególnie w okresie, gdy płód osiągnął już zdolność do samodzielnego życia. W polskim Kodeksie karnym brakuje natomiast takiego przepisu.
Nie odnoszą się, bowiem do takiej sytuacji ani przepisy art. 152 i 153 k.k., czyny
te mają, bowiem charakter stricte aborcyjny i mogą być popełnione tylko
umyślnie. Nie reguluje tej sytuacji także przepis art. 157a, który penalizuje
uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub spowodowanie rozstroju zdrowia
zagrażającego jego życiu. Nawet, bowiem jeśli można by zastosować tutaj
wykładnię a minori ad maius, (którą niektórzy przedstawiciele doktryny prawa
karnego uważają za niedopuszczalną w przypadku, gdyby miało to drogą tej
wykładni doprowadzić do stworzenia nowego typu czynu karalnego) i uznać
spowodowanie śmierci za mieszczące się w ramach tego przepisu, to czyn
wymieniony w dyspozycji tego przepisu można popełnić tylko umyślnie.
Odpowiedzialność karna za nieumyślne popełnienie czynu zabronionego
występować może, bowiem w myśl art. 8 k.k. tylko, gdy ustawa wyraźnie tak
stanowi. Art. 157a nie zawiera natomiast takiej klauzuli.
Wynika stąd, że nie ma w polskim prawie karnym przepisu penalizującego nieumyślne spowodowanie śmierci płodu. Przepis taki wydaje się
natomiast konieczny, szczególnie w odniesieniu do płodu zdolnego do
życia poza organizmem matki, który co prawda nie posiada jeszcze pełnej
podmiotowości prawnej, ale jego życie chronione jest w stopniu porównywalnym do życia ludzi urodzonych (jedynym wyjątkiem od ochrony jego
życia w przepisach regulujących dopuszczalność przerywania ciąży jest
w polskim prawie ochrona życia matki). Wydaje się, że próbą uzupełnienia
tego braku były wcześniej przeze mnie cytowane orzeczenia SN z 2008
i 2010 r. rozszerzające ochronę prawnokarną na dziecko nienarodzone
zdolne już do życia poza organizmem matki w sytuacji, gdy nieprzeprowadzenie w porę zabiegu medycznego może skutkować nieumyślnym
spowodowaniem śmierci dziecka778.
777 Sąd Najwyższy, Izba Karna w Warszawie, uchwała z dnia 26 października 2006 r., I KZP
18/06, w: „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna” 2006, s. 1044–1053.
778 Postanowienie SN z dnia 13 października 2008 r., I KZP 13/08; wyrok SN z dnia 27 września 2010 r., V KK 34/10, OSNKW 2010, nr 12, poz. 105. Zob. przyp. 757.
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Szczególny rodzaj działań nieumyślnych mogących powodować
śmierć płodu stanowi wytwarzanie środków farmaceutycznych, których
spożywanie przez kobiety w ciąży powoduje prenatalne uszkodzenia
płodu, powodujące rodzenie się martwych dzieci, lub śmierć dziecka
zaraz po porodzie. Taki przypadek miał miejsce m.in. w słynnej sprawie
Thalidomidu w latach sześćdziesiątych. Wskutek stosowania tego leku
uspokajającego przez kobiety w ciąży ponad 10 000 dzieci urodziło się
martwych lub umierało po porodzie, albo też miało poważne genetyczne
zniekształcenia. Działanie firmy farmaceutycznej, która wyprodukowała lek
nie zostało nigdzie objęte odpowiedzialnością karną z tytułu nieumyślnego
spowodowania śmierci779.
Odrębnym zagadnieniem z zakresu tematyki ochrony życia nienarodzonego jest problem ochrony nascitirusa w jego najwcześniejszej fazie
rozwoju, w fazie embrionu lub preembrionu. Zagadnienie to wiąże się
z dopuszczalnością prawną sztucznego zapłodnienia in vitro, dokonywania
eksperymentów naukowych na embrionach oraz klonowania. Wszystkie
te działania związane są z umyślnym uśmiercaniem niezaimplantowanych embrionów ludzkich znajdujących się poza organizmem kobiety
(chodzi tu o zapłodnione poza organizmem kobiety zarodki do 14. dnia
od zapłodnienia).
W prawie współczesnych państw tworzenie i destrukcja embrionów
w procesie wspomaganej prokreacji oraz badania i eksperymenty na embrionach są ściśle ograniczone przez prawo, ze względu na szacunek dla
życia ludzkiego, jako wartości, której embrion jest swoistym nośnikiem.
Destrukcja embrionu ex utero nie jest przestępstwem zabójstwa człowieka.
Embrion nie jest więc traktowany, jako podmiot prawa do życia i zakazu
pozbawienia życia, w tym bowiem wypadku wszelka działalność związana
z tworzeniem i destrukcją embrionów byłaby zakazana780.
Prawo polskie nie reguluje tych kwestii w osobnej ustawie, ale wysuwane
były i nadal bywają koncepcje, że życie i zdrowie embrionu ex utero są chronione przez przepisy Kodeksu karnego penalizujące nielegalne przerywanie
ciąży (art. 152 par. 1 k.k.) przerwanie ciąży wbrew woli kobiety ciężarnej (art.
779 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna według common law za szkody wyrządzone nasciturusowi przed i po jego poczęciu, „Państwo i Prawo” 1983, z. 8.
780 Na temat regulacji prawnych dotyczących postępowania z niezaimplantowanymi
embrionami powstałymi z zapłodnienia in vitro zob. Prawne problemy ludzkiej prokreacji...,
s. 359–372.
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153 par. 1) oraz spowodowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub
rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu (art. 157a). Jednakże opisane
w art. 152 i 153 k.k. typy czynów zabronionych ukierunkowane są jedynie na
ochronę życia embrionu ludzkiego rozwijającego się w organizmie kobiety,
stąd jedynym postulatem, który godny jest rozważenia jest propozycja
objęcia podmiotowym zakresem art. 157a (§ 1. Kto powoduje uszkodzenie
ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2) embrion in vitro, przedmiotowo obejmując także przypadki, gdy
uszkodzenie ciała prowadzi do śmierci. Na podstawie takiej interpretacji
przepisów prawa karnego niektórzy opierają twierdzenie o nielegalności
sztucznego zapłodnienia in vitro w Polsce. Zasadniczą przy tym kwestią
pozostaje, czy embrion in vitro mieści się w pojęciu „dziecko poczęte”, do
którego odnosi się ten przepis781.
Wydaje się zatem, że ochrona przez prawo karne życia od momentu
poczęcia jest rozwiązaniem, które powodowałoby powstanie obowiązków
prawnych niemożliwych do zrealizowania, po pierwsze ponieważ moment
poczęcia jest trudny do ustalenia, po drugie ponieważ 70% zapłodnionych
komórek jajowych przed implantacją ulega samoczynnemu wydaleniu
z ciała kobiety. Jedyną, więc racjonalną interpretacją przepisów chroniących
życie i zdrowie „dziecka poczętego” jest interpretacja wyznaczająca moment
początku ochrony na czas implantacji. (Tym bardziej pozbawione sensu są
w związku z tym sugestie, iż polski porządek prawny w tym Konstytucja
RP chroni życie ludzkie „od poczęcia”). Tym samym życie ludzkie w fazie
zygoty, a więc w fazie przed implantacyjnej, która trwa przez pierwsze

781 Za uznaniem embrionu in vitro za „dziecko poczęte” w rozumieniu przepisów k.k. opowiada się m.in.: M. Żelichowski, Prawnokarna ocena pobierania embrionalnych komórek macierzystych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, z. 2, s. 80; w odniesieniu do
art. 149a Kodeksu karnego z 1969 r. K. Buchała w: Komentarz do kodeksu karnego. Część
ogólna, K. Buchała (red.), wyd. II, Warszawa 1994, s. 188–189, J. Majewski i W. Wróbel w: Prawnokarna ochrona dziecka poczętego, „Państwo i Prawo” 1993, nr 5, s. 36; M. Safian, Prawo
wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 317; M. Gałązka w: Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 5, s. 30; Przeciwni
temu stanowisku są m.in. E. Zielińska w: Z problematyki przepisów karnych dotyczących
płodu ludzkiego, „Państwo i Prawo” 1995, nr 2, s. 28–29, autorka twierdzi, że przepisy Kodeksu
karnego chronią dopiero „indywidualne życie płodu”, pojęcie „dziecko poczęte” w konstrukcji
przepisów karnych nie odnosi się według niej do embrionu przebywającego poza organizmem kobiety, R. Krajewski, Przestępstwo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6.
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dwa tygodnie od zapłodnienia nie korzysta z ochrony prawnokarnej782.
Przy takim założeniu przepis art. 157a nie może odnosić się do embrionu
in vitro, który ex definitione jest embrionem w fazie przedimplantacyjnej.
Można by tu kontrargumentować w ten sposób, że w przypadku embrionu
powstałego na skutek zapłodnienia in vitro znamy dokładnie moment jego
powstania, więc argument niepewności, co do momentu początkowego
ochrony prawnej przestaje być aktualny. Trzeba jednakże zwrócić uwagę, że
w wypadku gdyby ustawodawca objął ochroną od momentu zapłodnienia
embriony in vitro pozostawiając bez takiej ochrony zarodki in utero stanowiłoby to nieuprawnione zróżnicowanie ochrony prawnej.
Niektórzy autorzy, jak M. Filar783, utrzymują także, że wszystkie przepisy
rozdziału XIX k.k. poświęcone przestępstwom przeciwko „dziecku poczętemu”, łącznie z art. 157a wyraźnie i jednoznacznie chronią niezakłócony
przebieg ciąży, stąd wykluczone jest stosowanie ich do embrionu ex utero.
Jak wskazuje ten autor, nawet gdyby założyć, że embrion in vitro odpowiada pojęciu „dziecko poczęte”, karalność destrukcji embrionów in vitro
mogłaby opierać się jedynie na przepisie 157a penalizującym spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziecka poczętego, co byłoby według niego
niedopuszczalnym w prawie karnym zastosowaniem zasady a minore
ad maius polegającym na tworzeniu nowego typu przestępstwa drogą
interpretacji (byłoby to z kolei sprzeczne z zasadą nullum crimen sine
lege)784.
Konkluzje
W związku z przedstawioną powyżej analizą stanu prawnego de lege lata
nasuwa się pytanie: dlaczego prawny zakaz zabijania człowieka nie obejmuje uśmiercania istot ludzkich w okresie prenatalnym, skoro jest rzeczą
bezsporną (z punktu widzenia biologicznego), że życie ludzkie zaczyna się
w momencie zapłodnienia plemnikiem żeńskiej komórki jajowej.
Dominujący jest pogląd, że początek życia ludzkiego w sensie biologicznym nie jest identyczny z początkiem istnienia człowieka jako osoby
ludzkiej. Osoba ludzka jest pojęciem wartościującym, filozoficznym i spo-

782

V. Konarska-Wrzosek, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń 1999, s. 19.

783

Profesor Marian Filar (1942–2020) – wybitny karnista polski, nauczyciel akademicki,
polityk, poseł na Sejm VI kadencji.
784

M. Filar, Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000.
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łecznym, a nie wyłącznie biologicznym. Problem od którego momentu
życia płód ludzki staje się osobą ludzką jest problemem filozoficznym,
nierozstrzygalnym naukowo. Dane naukowe stanowią w dyskursie dotyczącym moralnego i prawnego statusu płodu ludzkiego istotne argumenty,
lecz nie stanowią dowodów. Podziela to stanowisko przywoływana już
Deklaracja o przerywaniu ciąży ogłoszona przez Świętą Kongregację do
Spraw Wiary 18 listopada 1974 r. Deklaracja postuluje, aby wątpliwości
filozoficzne dotyczące statusu płodu ludzkiego rozstrzygać na korzyść
ochrony życia ludzkiego od poczęcia. Postuluje więc, aby nakaz „nie zabijaj”
rozumieć jako nakaz odnoszący się również do istoty ludzkiej od poczęcia,
mimo owych wątpliwości785.
Prawo, w szczególności prawo karne, a także standardy praw człowieka na poziomie międzynarodowym nie są i nie mogą być narzędziem
rozstrzygania sporów filozoficznych. Postulowana w Deklaracji zasada
w „razie wątpliwości na korzyść życia ludzkiego” jest wskazaniem dającym
się uzasadnić na gruncie etyki. Nie jest jednak zasadą prawa.
Zasadą regulacji prawnej jest sformułowana w prawie rzymskim zasada: w razie wątpliwości na rzecz wolności (in dubio pro libertate). W razie
wątpliwości filozoficznych dotyczących tak fundamentalnych kwestii jak
początek osobowego życia człowieka, prawo pozostawia wybór postępowania adresatom prawa, choć wybór ten może być w rożnym stopniu
ograniczony prawnie ze względu na relewantne prawnie zasady moralne
dominujące w społeczeństwie. Jest to aksjologiczne uzasadnienie prawnego ograniczenia zakazu zabójstwa do ludzi urodzonych. Są również
poważne względy pragmatyczne, które czynią ochronę życia dzieci poczętych i nienarodzonych identyczną z ochroną ludzi urodzonych praktycznie
niemożliwą w demokratycznym państwie prawa.
Ochrona taka wymagałaby, bowiem wprowadzenia obowiązku poddawania się przez kobiety w wieku prokreacyjnym regularnym okresowym
badaniom ginekologicznym, obowiązkowej rejestracji ciąż i poronień oraz
kontroli sposobów życia kobiet ciężarnych. Niezbędne byłoby, więc stworzenie policji ginekologicznej. Nielegalne przerwanie ciąży lub poddanie
się zabiegowi przerwania ciąży przez kobietę ciężarną musiałoby być kwalifikowane i karane, jako zabójstwo człowieka. Identycznie kwalifikowane

785 Deklaracja o przerywaniu ciąży ogłoszona przez Świętą Kongregację do Spraw Wiary,
Watykan 1974, tekst polski wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1997.
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winno być w takim wypadku wykonanie nielegalnego zabiegu przerywania
ciąży przez osobę postronną, w tym przez lekarza.
Takie rozwiązania prawne naruszałyby zasadę ochrony prawa do prywatności oraz zasadę proporcjonalności, jako zasadę państwa prawa. Byłyby
one możliwe wyłącznie w państwie totalitarnym.
Rozważania de lege ferenda dotyczące prawnych regulacji aborcji
w związku z zakazem zabijania człowieka mogą być prowadzone w oparciu
o jedno z dwóch założeń:
1) ochrona prawna płodu, w szczególności jej zakres, zależna jest od
prawnego statusu płodu;
2) ochrona prawna płodu jest niezależna od statusu prawnego płodu.
Ad. 1 Regulacje prawne dotyczące aborcji, ocena tych regulacji i postulaty de lege ferenda są przeważnie oparte na założeniu zależności ochrony
prawnej płodu oraz dopuszczalności aborcji od prawnego statusu płodu. Odnośnie prawnego statusu płodu możliwe są trzy warianty rozumowania:
a) Jeżeli płód jest osobą ludzką i pełnym podmiotem prawa to uzasadniony jest postulat zakazu aborcji jako zabójstwa człowieka i uzasadniony jest też wówczas konstytucyjny zapis o prawie człowieka
do ochrony życia od poczęcia. Przy tym założeniu zbędne stają się
przepisy dotyczące aborcji.
b) Jeżeli z kolei płód jest rzeczą lub częścią ciała kobiety uzasadniony
jest postulat prawnej dopuszczalności aborcji na życzenie kobiety
ciężarnej. Aborcja jest wówczas zabiegiem podlegającym takiej samej
kwalifikacji prawnej jak usunięcie zęba.
c) Jeżeli natomiast płód nie jest rzeczą lub częścią ciała kobiety, nie
jest jednak także pełnym podmiotem prawa, lecz jest potencjalną
osobą ludzką lub cennym dobrem, uzasadnione są postulaty ograniczonej dopuszczalności przerywania ciąży (również w sytuacjach
niebędących sytuacjami wyższej konieczności). Przy tym założeniu
racjonalny i uzasadniony wydaje się zapis konstytucyjny o ochronie
życia ludzkiego w fazie prenatalnej oddzielny od zapisu o prawie
człowieka do ochrony życia.
Ad. 2 W literaturze poświęconej aborcji sformułowany został również
pogląd, że prawo do aborcji, przynajmniej w pierwszym trymestrze ciąży,
przysługuje kobiecie niezależnie od prawnego statusu płodu, a więc również
wtedy, gdy uznamy płód za osobę ludzką z pełną podmiotowością prawną
i przysługującym mu od poczęcia prawem do życia. Prawo do aborcji
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wynika, według tej koncepcji, z prawa do dysponowania własnym ciałem
i prawa do integralności cielesnej786. Istnienie tego prawa implikuje także
zasadę, że nikt nie ma prawnego obowiązku udostępniania swego ciała dla
podtrzymywania lub ratowania życia innej osoby. Brak takiego obowiązku
prawnego znajduje wyraz w polskim prawie karnym. W myśl art. 162 par 2
k. k. nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli do udzielenia tej
pomocy niezbędne jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu787.
Takiego obowiązku prawnego nie mają również rodzice w stosunku
do swoich dzieci788. Płód dla przeżycia lub urodzenia się potrzebuje ciała
kobiety, ale płód nie ma prawa do ciała kobiety, nikt bowiem nie ma prawa
do cudzego ciała, a nawet pilna potrzeba prawa takiego nie kreuje. Przy
takim założeniu uzasadniona byłaby pełna i nieograniczona legalizacja
zabiegów aborcyjnych.
Na założeniu niezależności regulacji dotyczących aborcji od statusu
prawnego płodu oparte były także praktyki zaostrzania lub łagodzenia
przepisów antyaborcyjnych w związku z sytuacją demograficzną społeczeństwa. Prawne regulacje aborcji traktowane bywały jako narzędzie
kontroli przyrostu naturalnego ludności na przykład w Niemczech hitlerowskich, Związku Radzieckim w latach 1936–1945, w Rumunii w okresie
rządów Ceausescu, czy obecnie w Chinach. Kobieta traktowana była w tych
systemach wyłącznie jako reproduktor.
Osobiście najbardziej przekonana jestem, co do koncepcji zawartej
powyżej w wariancie 1 c) – płód nie jest pełnym podmiotem prawa, jest
jednakże potencjalną osobą ludzką i nie może być traktowany jako przed786 J. Thompson, A defense of abortion, w: Bioethics.An anthology, H. Kuhse, P. Singer
(red.), John Wiley & Sons 2006, s. 40–50, J. Thompson zwraca uwagę, że prawo nie może
zmuszać nas do poświęcania swego ciała dla ratowania życia innej osoby. Może to stanowić
obowiązek moralny (powinność ta określana jest przez autorkę obowiązkiem Dobrego Samarytanina), jednak prawo nie może wymagać realizacji takiego obowiązku.
787 Prawo to jest nadrzędne w stosunku do prawa do życia. O nadrzędności prawa do integralności cielesnej w stosunku do prawa do życia będzie mowa w odniesieniu do prawa do
odmowy zgody na zabieg medyczny lub dalsze leczenie ratujące życie w kontekście eutanazji
biernej w kolejnych rozdziałach pracy.
788 Jak słusznie wskazuje w tym kontekście G. Annas, prawo nie może także zmusić kobiety do poddania się zabiegowi operacyjnemu w celu ratowania życia jej urodzonego dziecka, G. Annas, Forced cesareans. The most unkindest cut of all, “Hastings Center Report” June
1982, Vol. 12, No. 3.
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miot, lub część ciała kobiety. Pomimo że nie można rozpatrywać kwestii
pozbawienia go życia odrębnie od jego statusu (statusu potencjalnej osoby
ludzkiej) to słuszna jest przytoczona w punkcie 2 teza, że nad ochroną życia
płodu przeważa prawo do integralności cielesnej, a w pewnym stopniu
również prawo do prywatności kobiety.
Uzasadnione wydaje się także twierdzenie o wzrastającym wraz z rozwojem płodu jego prawem do ochrony życia, które w pewnym momencie
zaczyna przeważać nad prawem do integralności cielesnej i prawem do
prywatności kobiety. Dziecko nienarodzone przechodzi bowiem proces
ewolucji od potencjalnej osoby ludzkiej do aktualnej, w którymś punkcie
czasowym tej ewolucji prawo musi wyznaczyć granicę poza którą kobieta
nie może już realizować swojego prawa wyboru. Regulacje prawne dające
kobiecie prawo wyboru do 10.–12. tygodnia ciąży (większość regulacji
europejskich) wydają się mniej lub bardziej udaną, jednak konieczną do
podjęcia, próbą wyważenia pomiędzy dwoma kolidującymi prawami –
prawem do życia płodu i prawem do integralności cielesnej oraz prawem
do prywatności kobiety. Oczywistym jest, że wobec obrania tego akurat
punktu czasowego w rozwoju płodu za punkt graniczny można zawsze
postawić zarzuty. Granicę 12 tygodni przyjmuje także prawo polskie w przypadku przesłanki kryminalnej (gdy ciąża jest wynikiem czynu karalnego)789.
Przerwanie ciąży z tego wskazania jest szczególnym przypadkiem aborcji
uzasadnionej racją poszanowania integralności psychicznej i fizycznej kobiety, oraz szacunkiem dla jej wolności wyboru w sytuacji, gdy ciąża została
jej narzucona przez akt przestępczy. Wartością chronioną jest tu, podobnie
jak w przypadku aborcji „na życzenie”, integralność cielesna i prawo do
prywatności kobiety. Przyjęcie tej granicy czasowej sugeruje jednakże,
że polski ustawodawca przyjmuje ją jako relewantną w odniesieniu do
zmieniających się wraz z rozwojem płodu relacji pomiędzy ochroną życia
nasciturusa i prawem do integralności cielesnej kobiety.
Punktem czasowym, w którym ochrona do życia płodu osiąga poziom
porównywalny (ale nie równy) z ochroną życia ludzi urodzonych jest moment uzyskania przez płód zdolności do życia poza organizmem kobiety.
W większości ustawodawstw nie dopuszcza się przerwania ciąży po
osiągnięciu płodu zdolności do życia poza organizmem matki, chyba, że

789 Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, art. 4a ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2.
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w celu ochrony życia i zdrowia matki. W przypadku, gdy ustawodawstwo
dopuszcza przerwanie ciąży do końca jej trwania z przesłanek embriopatologicznych, racją dla przerwania ciąży w momencie, gdy płód osiągnął
zdolność do samodzielnego życia jest niska ocena przyszłej jakości życia
nienarodzonego dziecka, w połączeniu z dążeniem do uniknięcia szkód
psychicznych, jakie wywołałoby urodzenie ciężko upośledzonego dziecka
u kobiety. Powstaje problem, co jednakże czynić w przypadku, gdy dziecko
przeżyje takie odłączenie od organizmu kobiety790. Zgodnie z cezurą żywego
urodzenia staje się ono wtedy pełnym podmiotem praw, w tym prawa
do życia.
Wydaje się w związku z tym słuszne rozwiązanie przyjęte w ustawie
włoskiej w odniesieniu do przerwania ciąży w stadium, gdy płód osiągnął
zdolność do samodzielnego życia, które nakłada na lekarza obowiązek
przedsięwzięcia działań, mających na celu uratowanie życia płodu791.
Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się ograniczenie możliwości przerwania ciąży z przesłanek embriopatologicznych ze wskazaniem
na dokonywanie takich zabiegów możliwie najwcześniej, gdy diagnostyka
oparta na technologii medycznej daje pewność, co do istnienia uszkodzeń płodu.
W polskim porządku prawnym osiągnięcie przez płód viablility, jest
granicą, po której przerwanie ciąży może nastąpić jedynie w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia matki dziecka. Ustawa o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
nie określa bowiem w przypadku tej przesłanki granicznego terminu w rozwoju ciąży, do którego może być ona przerwana792. Jedyną więc przesłanką,
która przeważa nad prawem do życia płodu zdolnego do życia jest w tym
wypadku ochrona prawa do życia kobiety.
Stąd widoczne jest, że nawet w przypadku płodu zdolnego już do życia
poza organizmem kobiety poziom ochrony życia nie jest równy poziomowi

790 Zob. przytaczany przez R. Krajewskiego wstrząsający przypadek „dziecka z Oldenburga” z 1997 r. Dziecko to przeżyło zabieg przerywania ciąży, podjęty z przesłanek embriopatologicznych. Umierającym dzieckiem zainteresowano się dopiero po kilku godzinach, w czasie których pozostawało ono bez jakiejkolwiek opieki, R. Krajewski, Prawne kontrowersje
ochrony życia człowieka, Płock 2004, s. 89.
791

Prawne problemy ludzkiej prokreacji..., s. 212.

792

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, art. 4 a, ust. 1, pkt 1, w zw. z ust. 2.
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ochrony życia ludzi urodzonych (w odniesieniu do ludzi urodzonych nie
funkcjonują takie wyjątki od ochrony prawa od życia).
Uśmiercenie zdolnego do życia płodu nie jest także w większości porządków prawnych równoznaczne z zabójstwem człowieka (np. jak wspominałam uprzednio, art. 152 par. 3 i art. 153 par. 2 polskiego k.k. przewidują
zaostrzoną odpowiedzialność karną osoby postronnej za przerwanie ciąży,
gdy płód jest zdolny do życia poza organizmem kobiety, nie kwalifikują
jednak tych czynów, jako zabójstwa). Regulację taką przyjmują, jak to
zostało wspomniane tylko nieliczne ustawodawstwa (część stanów USA).
Jednakże bezsprzecznie, płód w momencie osiągnięcia zdolności do życia
poza organizmem matki (viability) osiąga wysoki poziom ochrony życia.
W momencie odłączenia go od organizmu matki uzyskuje natomiast pełną
podmiotowość prawną, jako dziecko urodzone.
Z cezurą viability jest jednak pewien istotny problem. Zdolność do życia
płodu poza organizmem kobiety zależy w znacznej mierze od stopnia zaawansowania technik medycznych utrzymywania przy życiu płodu. Poziom
tych technik jest różny w różnych krajach, a nawet w różnych klinikach
położniczych w tym samym kraju. Płód może, więc być zdolny do życia poza
organizmem kobiety w jednej klinice, a niezdolny do życia w innej klinice.
Uzasadniony wydaje się w związku z tym postulat określenia w przepisach
prawa karnego, a może także i w standardach międzynarodowych praw
człowieka, minimalnego progu czasowego, od którego zaczyna się zdolność
płodu do życia poza organizmem kobiety.
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Rozdział VIII.
Dylematy ochrony prawa
do życia związane
z końcem życia ludzkiego

VIII

1. Ochrona prawa do życia a prawna regulacja
samobójstwa
Akt samobójczy stanowi również „pozbawienie życia” człowieka, mimo że
przez ów akt to człowiek sam swego życia się pozbawia. Czy jako takie samobójstwo podpada więc pod ogólny zakaz pozbawiania życia wynikający
z przyrodzonego prawa do życia?
W perspektywie historycznej, w naszym kręgu kulturowym istniały różne
postawy wobec zjawiska samobójstwa. W starożytności było ono moralnie
akceptowane, czasem decyzja o samobójstwie była nawet sankcjonowana
przez państwo (w Atenach w przypadku nieuleczalnej choroby Senat wyrażał zgodę na samobójstwo)793. Większość starożytnych filozofów uważała
samobójstwo za godny, a nawet właściwy rodzaj śmierci np. Sokrates, który
sam zakończył życie połykając cykutę, czy Seneka, który pisał: „Odwieczne
prawo nie urządziło nic lepiej jak to, że dało nam jedyne wejście do żywota,
lecz co niemiara wyjść (… )”794
Chrześcijańskie średniowiecze przyniosło ze sobą totalne potępienie
samobójstwa traktując je, jako wystąpienie przeciwko prawu boskiemu
i świętości życia ludzkiego. W większości państw europejskich usiłowanie
samobójstwa było karalne niezależnie od przyczyny, zwłoki samobójców
były bezczeszczone i pozbawiane pochówku, a ich majątek ulegał konfiskacie. Począwszy od Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r. prawodawstwo
w tej materii zaczęło się zmieniać. Jednak jeszcze we Francji w wieku XVII
nieudana próba samobójcza była karana śmiercią. Od XVIII w. wszędzie
w Europie poczęto uchylać przepisy penalizujące samobójstwo795.

793

M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków 2004,

s. 352.
794

L.A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 1961, s. 260.

795

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 352.
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Poza naszym kręgiem kulturowym stosunek do samobójstwa nie
wszędzie był tak negatywny. W Japonii np. samobójstwo było od zawsze
traktowane, jako czyn chwalebny, konieczny nieraz do ratowania honoru,
z tego też względu prawo japońskie nigdy nie przewidywało karalności
prób samobójczych796.
Do ostatnich aktów prawnych znoszących karalność samobójstwa należały angielski Suicide Act z 1961 r., ustawa kanadyjska z 1972 r. oraz irlandzki
the Criminal Law Suicide Act; obecnie próby samobójcze penalizowane są
jedynie w Singapurze797.
Pomimo likwidacji tych regulacji stosunek państwa i prawa współczesnego do samobójstwa pozostał niejasny. Z jednej strony nie jest ono czynem
zakazanym, a „co nie jest zakazane, jest dozwolone”, jak głosi naczelna
zasada liberalnego państwa prawa. Z drugiej strony istnieje obowiązek
po stronie państwa i współobywateli do ratowania samobójców, a nieudzielenie pomocy samobójcy jest karalne798. Penalizowane bywa także
pomocnictwo w samobójstwie. Powstaje problem, czy istnieje coś takiego
jak „prawo do samobójstwa”?
Sięgając do definicji zwrotu „mieć prawo do” funkcjonujących w teorii
prawa znajdujemy u Z. Ziembińskiego wyjaśnienie, że „przedmiotem
»prawa« podmiotu są jego własne czyny indyferentne, to znaczy czyny ani
nakazane ani zakazane przez normy rozważanego systemu prawnego”799.

796 Na temat dyskusji o eutanazji i wspomaganym samobójstwie w Japonii zob. S. Toshihiko, Human Dignity in the Legal and Bioethical Discourse, referat wygłoszony na: "23rd IVR
World Congress Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity", Kraków 2007.
797

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 352–353.

798

Wynika to z ogólnego obowiązku udzielenia pomocy osobie znajdującej się w sytuacji
zagrożenia życia, którego niedopełnienie jest karalne, jeśli udzielenie pomocy nie wiąże się
z poważnym ryzykiem dla zdrowia lub życia własnego lub innej osoby. Taką regulację wprowadza w Polsce art. 162, par. 1 k.k. z 1997 r. Powszechny prawny obowiązek niesienia pomocy
istnieje także w Holandii, Portugalii, Francji, Niemczech, Włoszech, Danii, Rosji, Norwegii,
Rumunii, Turcji i na Węgrzech, nie jest obecny w prawie karnym Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych; szczególny obowiązek niesienia pomocy spoczywa na lekarzach – z art. 30
polskiej ustawy o zawodach lekarza i dentysty z 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 05.226.1943) wynika,
że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki,
w przypadku niedopełnienia tego obowiązku ze skutkiem śmiertelnym lekarz popełnia czyn
z art. 148 part. 1 poprzez zaniechanie, gdyż zgodnie z art. 2 k.k. jest osobą, na której ciąży
szczególny prawny obowiązek zapobiegania skutkowi w postaci utraty życia.
799
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Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1972, s. 133.
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Akt samobójczy nie jest, jako taki czynem zakazanym, więc daje się podstawić pod tę formułę.
Na płaszczyźnie de lege lata wydaje się jednak być inaczej. Gdyby, bowiem istniało pozytywne prawo do samobójstwa, jak argumentuje A. Wąsek,
musiałaby istnieć ochrona prawna przed postępowaniem organów państwa
lub innych osób, które nie respektując tego prawa zmuszają samobójcę
do zaniechania realizacji zamiaru targnięcia się na swoje życie lub w jakikolwiek inny sposób udaremniają spełnienie samobójczego zamiaru800.
Prawo do własnych zachowań związane jest, bowiem funkcjonalnie z obowiązkiem innych podmiotów zaniechania działań naruszających prawo
do własnych zachowań podmiotów uprawnionych do tych zachowań801.
W większości porządków prawnych, w tym także w polskim brak jest przepisów zawierających takie normy w odniesieniu do samobójstwa. W obecnym
stanie prawnym w Polsce obowiązuje natomiast przepis stanowiący, że
nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim zagrożeniem utraty życia, bez narażenia siebie lub
innych osób na niebezpieczeństwo, jest przestępstwem802. Funkcjonuje,
więc w porządku prawnym norma zgoła przeciwna – nakazująca w każdym
wypadku ratowanie samobójcy. Szczególny obowiązek ciąży na lekarzu,
który odpowiada w razie nieudzielenia mu pomocy za przestępstwo skutkowe z zaniechania803, chyba, że nieudzielenie pomocy nastąpiło w wyniku
braku zgody pacjenta na zabieg medyczny804. Jeżeli więc osoba dorosła
i kompetentna, która przeżyła zamach samobójczy, jest przytomna i odmawia ratowania jej życia, lekarz musi uszanować tę decyzję, w przeciwnym
razie jego czyn kwalifikuje się, jako przestępstwo z art. 192 par. 1 Kodeksu

800

A. Wąsek, Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982, s. 28.

801

W. Lang, Prawa podmiotowe i prawa człowieka, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 211.
802

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997, art. 162, par. 1.

803

Z art. 30 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U.05.226.1943),
wynika, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka
w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki,
w przypadku niedopełnienia tego obowiązku ze skutkiem śmiertelnym lekarz popełnia poprzez zaniechanie czyn z art. 148 par. 1 Kodeksu karnego, gdyż zgodnie z art. 2 k.k. jest osobą,
na której ciąży szczególny prawny obowiązek zapobiegania skutkowi w postaci utraty życia.
804 Zasada zgody pacjenta na badania, zabieg lub jakiekolwiek świadczenie zdrowotne
przewidziana jest przez art. 32 i 34 Ustawy o zawodach lekarza i dentysty.
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karnego, który zakazuje dokonywania zabiegów leczniczych bez zgody
pacjenta.
W przypadku, gdy osoba jest nieprzytomna, powstaje problem, czy
należy respektować uprzednie oświadczenie woli samobójcy, co do nieratowania go. W Niemczech, gdzie sytuacja ta jest uregulowana podobnie
jak w Polsce, orzecznictwo sądów wypowiedziało się przeciwko takiej
możliwości, przyznając prawo do samostanowienia osobom tylko aktualnie
świadomym i zdolnym swobodnie podjąć decyzję (orzeczenie zapadło
w sprawie, w której samobójczyni trzymała w ręku kartkę z oświadczeniem
woli)805.
Również w polskiej literaturze prawniczej i medycznej silnie reprezentowane jest przekonanie o obowiązku ratowania samobójców nieprzytomnych. Jednak podnoszą się głosy za słusznością nieratowania
samobójców, którzy wcześniej w sposób stanowczy wyrazili swoją wolę, co
do zakończenia swego życia, w szczególności, jeżeli chodzi o tzw. samobójstwa racjonalne osób nieuleczalnie chorych. E. Zielińska twierdzi, że jeżeli
przed zamachem na swoje życie samobójca, wyraził w sposób niebudzący
wątpliwości swoją wolę, co do niepodejmowania akcji ratowniczej, gdyby
przeżył zamach, lekarz nie ma obowiązku go ratować806. Stanowisko to nie
wydaje się do końca uzasadnione na gruncie obowiązującego w Polsce
prawa. Art. 30 ustawy o zawodach lekarza i dentysty nakłada, bowiem na
lekarza obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdej sytuacji zagrożenia życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia,
ponadto na lekarzu ciąży ogólny obowiązek prawny niesienia pomocy
z tytułu art. 162, par. 1 Kodeksu karnego. Z obowiązków tych zwolnić może
lekarza jedynie brak zgody pacjenta na zabieg medyczny. Nieprzytomny
niedoszły samobójca nie jest w stanie wyrazić swego sprzeciwu wobec
zabiegów medycznych mających na celu ratowanie jego życia. Powstaje
pytanie, czy jego uprzednie oświadczenie woli może być brane pod uwagę
w obliczu braku w polskim systemie prawa instytucji oświadczenia woli
pro futuro pacjenta. Polski Sąd Najwyższy w 2005 r. uznał, co prawda, tę
instytucję w odniesieniu do zastosowania transfuzji krwi wobec Świadka

805

Sprawa doktora Wittinga, zob. M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 355–356.

806

Zob. E. Zielińska, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec
pacjenta w stanie terminalnym, „Prawo i Medycyna” 2000, t. 2, nr 5, s. 82.
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Jehowy jednakże w obliczu braku w polskim systemie prawa precedensu de
piure orzeczenie to nie rozstrzyga wątpliwości, co do stanu prawnego807.
Propozycje wprowadzenia domniemania życzenia śmierci w odniesieniu do samobójców racjonalnych pojawiają się także w literaturze
niemieckiej808.
Regułą w prawie pozytywnym i praktyce jest jednakże zastosowanie
domniemania przeciwnego – in dubio pro vita. W każdym razie przejście do
porządku nad życzeniem nieprzytomnego pacjenta jest nie tylko prawnie
dozwolone, ale z reguły wręcz nakazane.
Jedyną skuteczną ochroną prawną woli samobójcy jest w tej chwili prawo
do odmowy leczenia, czyli właściwie prawo do dokonania „samobójstwa
przez zaniechanie”. Jak już to zostało powiedziane, prawo to dotyczy tylko
osób aktualnie świadomych, zdolnych do wyrażenia swojego sprzeciwu
w stosunku do podejmowanych wobec nich działań lekarskich.
Prawo do odmowy leczenia wynika z prawa do prywatności, prawa
do samostanowienia i prawa do integralności cielesnej gwarantowanych
w międzynarodowych dokumentach praw człowieka i w konstytucjach
państwowych. Zasada głosząca, że każda interwencja medyczna może być
przeprowadzona jedynie po udzieleniu przez pacjenta świadomej i swobodnej zgody zawarta jest także w Europejskiej Konwencji Bioetycznej
z 1997 r.809, zasada ta stosowana jest w ustawodawstwie większości państw
europejskich. W polskim Kodeksie karnym wśród przestępstw przeciwko
wolności umieszczono normę zakazującą lekarzowi wykonywania zabiegu
leczniczego bez zgody pacjenta (wspomniany powyżej art. 192, par. 1 k.k.)810.
Prawo do odmowy leczenia nie stanowi jednak jeszcze o istnieniu prawa
do samobójstwa (byłoby to wnioskowanie a minori ad maius).

807 Postanowienie z dnia 27 października 2005 r. Sąd Najwyższy III CK 155/05, teza:
„Oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty przytomności, określające wolę dotyczącą postępowania lekarza w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą zaistnieć, jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny i jednoznaczny wiążące”; na
temat tego orzeczenia mowa będzie jeszcze w dalszej części rozważań.
808

A. Eser, Lebenserhaltungspflicht..., s. 111, cyt. za: M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 356.

809

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Ludzkiej w związku z zastosowaniem biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z 4 IV 1997 r.
z Oviedo (Europejska Konwencja Bioetyczna) art. 5, Internet, http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm) [dostęp: 26.08.2020]
810

Kodeks karny, art. 192.
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Międzynarodowe standardy praw człowieka nie zawierają normy zakazującej samobójstwa, mimo położenia przez nie dużego nacisku na ochronę
prawa do życia. Odosobnione są opinie, z których wynika, że ponieważ
Europejska Konwencja Praw Człowieka nie gwarantuje człowiekowi prawa
do dysponowania własnym życiem wymaga ona penalizacji samobójstw811.
To, że EKPC nie gwarantuje jakiegoś prawa, nie oznacza przecież, że ono
nie istnieje – Konwencja wyznacza przecież jedynie standard minimalny,
a tym bardziej nie oznacza, że brak tej gwarancji automatycznie powoduje
wymóg karalności zachowań będących przedmiotem tego prawa812.
Podstawowy problem, jak twierdzi M. Płachta, dotyczący istnienia „prawa
do samobójstwa” polega na tym, że jeżeli państwo przyzna człowiekowi
takie prawo, to każdy, kto zechce odebrać sobie życie, będzie mógł prawnie
domagać się od państwa uzyskania w tym pomocy813. Ponadto każdy, kto
będzie usiłował zapobiec samobójstwu będzie prawnie odpowiadał za swoje
zachowanie, naruszające prawo podmiotowe samobójcy, co doprowadzi do
sytuacji paradoksalnej, w której państwo mające obowiązek chronić życie
ludzkie będzie musiało współdziałać przy jego pozbawianiu.
Sądzę jednak, że można by potraktować „prawo do samobójstwa”, jako
„wolność”, czyli prawo czysto negatywne, nierodzące roszczenia do aktywnej pomocy państwa w jego realizacji, jednocześnie rodzące jedynie
negatywny obowiązek wstrzymania się od fizycznych prób przeszkodzenia
samobójstwu po stronie innych osób oraz organów państwowych. Taki
negatywny obowiązek wynika zresztą z ogólnego prawa do prywatności,
z prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz z prawa do integralności cielesnej. Nie można, bowiem ani zmusić nikogo fizycznie do
niczego, chyba, że jest to czyn prawnie nakazany i jest to egzekucja prawa,
ani też zmusić nikogo do zaniechania jakiegoś czynu, chyba, że jest to czyn
prawnie zakazany i jest to egzekucja prawa (w tym przypadku egzekucji
prawa mogą dokonywać zarówno inne osoby, jak i organy państwowe).
Negatywny obowiązek powstrzymania się od fizycznego przeszkodzenia

811 Pogląd taki reprezentuje H. Schorn w: Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und ihre Zusatzprotokoll in Erwirkung auf das deutsche
Recht. Text und Kommentar, Frankfurt am Main 1965, s. 78, cyt. za: P. Hofmański, Konwencja
Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 139.
812

P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 139.

813

M. Płachta, Prawo do umierania? Z problematyki regulacji autonomii jednostki w sprawach śmierci i umierania, „Państwo i Prawo” 1997, nr 3, s. 55.
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samobójstwu niekoniecznie wyklucza możliwość podejmowania prób
przekonania samobójcy do odstąpienia od swojego zamiaru. Jednocześnie nakaz ratowania samobójcy nieprzytomnego można uznać za
niepozostający w sprzeczności z tak rozumianym negatywnym prawem
do samobójstwa. Jest to, bowiem odrębna norma nakładająca obowiązek ratowania życia ludzkiego w każdej sytuacji, gdy jest ono zagrożone.
Norma ta w przypadku samobójców uzasadniona jest tym bardziej, że
nie wszystkie samobójstwa powodowane są autentycznym pragnieniem
śmierci, wiele z nich to „wołanie o pomoc”. Część czynów samobójczych
popełnianych jest także w stanie ograniczonej poczytalności ze względu na
chorobę psychiczną (np. ciężką depresję). Stąd zasada ratowania wszystkich
samobójców jest prima facie zasadą słuszną. Nie oznacza to jednakże, że
w okolicznościach takich jak samobójstwo eutanatyczne (samobójstwo
osoby śmiertelnie chorej, cierpiącej, o której wiadomo, że podjęła swą
decyzję w sposób racjonalny) nie należałoby uznać wyjątku od tej normy
i uchylić nakazu ratowania życia, szanując wolę jednostki zamierzającej
swoje życie zakończyć.
Takie wyjątki bardzo rzadko jednakże znajdują zastosowanie w obowiązującym prawie. Zasadą przeważającą w większości porządków prawnych jest
obowiązek ratowania samobójców bez względu na okoliczności. W większości porządków prawnych mimo braku karalności usiłowania samobójstwa
penalizowane jest także udzielenie pomocy w samobójstwie814.
Wydaje mi się w związku z tym, że obecna wszechogarniająca omnipotencja prawa pochodzącego od paternalistycznego państwa jest posunięta
za daleko. Normy, które pierwotnie miały służyć utrzymaniu ładu społecznego, ochronie bezpieczeństwa i autonomii jednostki, zaczęły uzurpować
sobie kontrolę nad najbardziej intymnymi sprawami w życiu człowieka, do
których należy decyzja o własnej śmierci. Jest to przykład cywilizacyjnego
procesu alienacji, który zachodzi we współczesnym świecie w różnych
sferach życia ludzkiego. Wygląda na to, że człowiek stworzył mechanizmy,
które zamiast mu służyć uzyskały nad nim władzę. Jednym z tych mechani-

814 Spośród krajów europejskich karalność pomocnictwa do samobójstwa nie występuje
jedynie w Niemczech, Francji, Finlandii, Francji, Szwecji; ustawodawstwo szwajcarskie mimo
istnienia normy penalizującej pomocnictwo do samobójstwa wyłącza spod niej przypadki samobójstwa eutanatycznego; specjalne regulacje dotyczące samobójstwa eutanatycznego zawierają także ustawodawstwa Belgii, Holandii i Luksemburga, zob. M. Szeroczyńska, dz. cyt.,
s. 353–391.
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zmów jest prawo. Jak pisze N. Hoerster, państwo nie ma żadnego interesu
w zabranianiu realizacji prawa do samostanowienia, które nie koliduje
z prawem do samostanowienia innej osoby815.
Szczególnie dramatyczna staje się dyskusja nad prawem do samobójstwa
w kontekście problemu eutanazji.

2. Ochrona prawa do życia a eutanazja
2.1. Definicja eutanazji
Rozważania nad problemem relacji eutanazji do zakazu pozbawienia życia
i ochrony prawa do życia należałoby rozpocząć od przypomnienia definicji
i etymologii słowa „eutanazja” oraz określenia jego zakresu znaczeniowego.
Słowo to wywodzi się z języka greckiego. Thanatos oznacza śmierć, a prefiks
„eu” sugeruje, że to, co określa jest dobre, pomyślne, szczęśliwe. „Eutanazja” oznacza, więc właściwie „lekką śmierć”, śmierć szczęśliwą, spokojną,
pozbawioną cierpienia.
Pojęcie eutanazji ulegało historycznej ewolucji, w toku, której dorobiło
się szerokiej gamy desygnatów. Od rozumienia eutanazji, jako bezbolesnej
i spokojnej śmierci naturalnej, poprzez śmierć samobójczą, do łagodzenia
bólu umierającego przez towarzyszenie mu aż do śmierci; od uśmiercenia
pacjenta z litości przez lekarza na jego własne życzenie, aż do rozumienia eutanazji, jako eksterminacji „niewartych życia istnień” (eugeniczne
koncepcje XIX w., hitlerowska „Gnadentot”)816. Trzeba zaznaczyć, ostatnie
znaczenie, jakie nadano eutanazji, jest wypaczeniem tego pojęcia. Grecki
przedrostek eu, jak wspominałam oznacza coś dobrego, czynionego dla
dobra człowieka, nie może być zaś za takie uznane odbierania życia chorym i upośledzonym psychicznie pacjentom w celu zachowania czystości
rasy.
Współcześnie zasadniczym jądrem znaczeniowym pojęcia eutanazja
pozostało „rozmyślne spowodowanie lub przyspieszenie śmierci osoby
nieuleczalnie chorej, czasem na jej żądanie”817.
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815

N. Hoerster, Sterbehilfe im säkularen Staat, Frankfurt am Mein 1998.

816

Zob. w: M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 36–37.

817

Słownik wyrazów obcych, 1993.
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Pod tą bardzo ogólną definicją kryje się cały zespół zachowań, które
próbowano różnorodnie klasyfikować. Współczesne klasyfikacje czynów
eutanatycznych oraz próbę wyczerpującej typologicznej definicji pojęcia
eutanazja podaje M. Szeroczyńska.
Wychodzi ona od tezy „Deklaracji o eutanazji” watykańskiej Kongregacji
do Spraw Wiary z 1980 r., według której: „przez eutanazję rozumie się podjęte w celu zakończenia czyjegoś cierpienia działanie lub zaniechanie, które
przez swoją naturę lub świadomy zamiar powoduje śmierć. Zachowanie
eutanatyczne ocenia się więc tak na płaszczyźnie intencji sprawcy, jak
i zastosowanych przez niego środków”818.
Najbardziej ogólnym elementem konstytutywnym wspólnym dla wszystkich czynów eutanatycznych jest pośrednie (pomoc w samobójstwie) lub
bezpośrednie (dokonane poprzez działanie lub zaniechanie) pozbawienie
życia człowieka znajdującego się w stanie choroby lub niepełnosprawności, który nie może ulec już zmianie w wyniku działań medycyny, a który
powoduje cierpienie bądź znaczne obniżenie jakości jego życia.
Centralnym motywem eutanazji współczesnej jest niesienie ulgi
w cierpieniu, tudzież działanie w szeroko rozumianym interesie podmiotu
poddawanego eutanazji (czyli tam, gdzie o cierpieniu już nie ma mowy
w przypadku osób nieprzytomnych lub znajdujących się w stanie trwale
wegetatywnym).
W obrębie tak ujmowanego pojęcia wyróżnia się liczne podziały czynów
eutanatycznych:
1) ze względu na sprawcę czynu: wspomagane samobójstwo i eutanazja
właściwa;
2) ze względu na sposób działania sprawcy – poprzez aktywne działanie
– eutanazję czynną i – poprzez zaniechanie dalszej terapii – eutanazję bierną (zwaną też ortotanazją), w przypadku zaniechania tzw.
terapii uporczywej lub sztucznego podtrzymywania życia; eutanazja
bierna nazywana jest także antydystanazją;
3) ze względu na cel działania – gdy bezpośrednim celem jest skrócenie
życia – eutanazja bezpośrednia, gdy celem jest przyniesienie ulgi
w cierpieniu, co ma wpływ na skrócenie życia – eutanazja pośrednia;

818

Zob. w: M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 44–58.
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4)

ze względu na wolę osoby cierpiącej – eutanazja dobrowolna
(voluntary), niedobrowolna (non-voluntary, w przypadku osób
niekompetentnych i pozbawionych świadomości), oraz eutanazja
wbrew woli pacjenta (involuntary, zwana też kryptanazją, obecnie
klasyfikowana, jako zwykłe morderstwo – vide eugeniczna eutanazja
nazistowska).
P. Singer wprowadza bardziej trafne, w moim przekonaniu, nazewnictwo
w obrębie tej ostatniej klasyfikacji – eutanazja dobrowolna, dobrowolna
i niedobrowolna819. Tą też klasyfikacją czynów eutanatycznych posłużę się,
jako podziałem wyjściowym przy omawianiu problematyki tych czynów
w kontekście zakazu pozbawienia życia.

3. Eutanazja dobrowolna i wspomagane
samobójstwo a ochrona prawa do życia
3.1. Dyskurs etyczny w przedmiocie „prawa do śmierci”
Czyny eutanatyczne w postaci wspomaganego samobójstwa i eutanazji
dobrowolnej stanowią szczególny przypadek pozbawienia życia człowieka. Szczególny, bo kwestią kontrowersyjną pozostaje czy będąc, tak jak
w przypadku samobójstwa „samo- pozbawieniem się” życia w ogóle pod
ogólny zakaz pozbawiania życia podpadają. Jak wykazałam powyżej nie
ma podstaw do moralnego, a tym bardziej prawnego zakazu samobójstwa.
Wspomaganie w samobójstwie osoby nieuleczalnie chorej i cierpiącej jest
jednak kwalifikowane, jako pomocnictwo w samobójstwie bądź karalne
nieudzielenie pomocy. Eutanazja czynna natomiast jest już zarówno
w sensie faktycznym jak i prawnym pozbawieniem życia jednej osoby
przez drugą. Tak, więc podpada pod prawną kwalifikację czynu mającego
na celu uśmiercenie osoby, a tym samym pod zakaz pozbawiania życia.
Te dwie formy aktywnej realizacji „prawa do śmierci” powinny być
w moim przekonaniu rozpatrywane razem, jako że w obu podstawowym
zagadnieniem do rozważenia jest ogólna moralna i prawna dopuszczalność
udzielenia pomocy w odejściu świadomej i zdecydowanej na ten krok jed819
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nostce. Należy zaznaczyć, że moralna dopuszczalność eutanazji może być
kwestią odrębną od zagadnienia jej legalizacji. Istnieje stanowisko, według
którego nawet w przypadku negatywnej z punktu widzenia etycznego
oceny eutanazji, jej karalność powinna być zlikwidowana, czyniąc z niej
indywidualną decyzję pozostającą poza sferą interwencji prawa i państwa.
Jednak najczęściej to właśnie argumentacja o charakterze etycznym pretenduje do bycia podstawą karalności czynów eutanatycznych.
Przeciwnicy moralnego i prawnego sankcjonowania wspomaganego
samobójstwa oraz eutanazji dobrowolnej powołują się na uniwersalną
ochronę przyrodzonego i niezbywalnego prawa do życia. Zasadniczą
kwestią jest tu, jak rozumiemy „prawo do życia” przysługujące jednostce,
czy rozumiemy je, jako prawo połączone z obowiązkiem, określane przez
J. Feinberga mianem mandatory right, czy jako prawo o charakterze wolności (discretionary right)820.
Podobne rozróżnienie wprowadza też w odniesieniu do przyrodzonych
praw człowieka M. Piechowiak według niego: „w przypadku praw należny
stan rzeczy jest niezależny od woli podmiotu prawa, w przypadku wolności
stan ten jest współkonstytuowany wolnymi wyborami i właśnie jako taki
podlega ochronie”821. Jeżeli więc prawo do życia rozumiemy jako wolność,
jest to zarazem prawo do dysponowania własnym życiem, jeżeli rozumiemy
je jako „prawo”, w rozumieniu tego terminu podanym przez tego autora jest
to prawo, którym człowiek dysponować nie może (jest to więc równocześnie
prawo połączone z obowiązkiem wykonywania go).
Zwolennicy doktryny świętości życia argumentują, jak czyni to np.
Leon R. Kass, że ochrona pewnych wartości i praw, m.in. życia, nie jest
uzależniona od woli podmiotu uprawnionego; pogwałcenie tych praw
nadal pozostaje zbrodnią, nawet gdy następuje zgodnie z wolą samych
podmiotów tychże praw. „Kazirodztwo nadal pozostaje kazirodztwem nawet
jeżeli ma miejsce pomiędzy godzącymi się na to dorosłymi, kanibalizm
pozostaje kanibalizmem, nawet jeżeli uprzednio jego ofiara wyrazi nań
zgodę, posiadanie na własność ludzi, nawet dobrowolnie przez nich ak-

820 Zob. w: J. Feinberg, Voluntary euthanasia and the inalienable right to life, w: Rights, justice and the bounds of liberty, Princeton University Press 1980, s. 232–238.
821 M. Piechowiak, Prawo a wolność, w: Prawa człowieka – prawa rodziny, 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, R. Hliwa i A.N. Schulz (red.), Poznań 2003,
s. 50.
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ceptowane nadal jest niewolnictwem” – stwierdza tenże autor”822. Ergo
pozbawienie życia jest, według niego, złem samym w sobie, niezależnie
od woli podmiotu żyjącego.
Rozstrzygnięcie tego dylematu zależne jest od przyjęcia pewnego
paradygmatu. Wychodząc bowiem od tezy o świętości życia ludzkiego,
wykonywanie prawa do życia jest nam niejako powierzone, ale nie my
jesteśmy jego właściwymi podmiotami. Stanowisko to dobitnie wyraża
jedna z tez Katechizmu Kościoła katolickiego: „Jesteśmy tylko zarządcami,
a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy
nim”823.
Wychodząc natomiast z założenia autonomii ludzkiej jednostki, prawo
do życia rozumiane jest jako wolność i to podmiot posiadający owo prawo/
wolność – człowiek decyduje, czy i jak chce z niego korzystać. Są to dwa
przeciwstawne paradygmaty etyczne, których nie sposób pogodzić.
Pamiętać należy, że w granicach, do jakich sięga interwencja prawa,
prawo do życia w swej podstawowej postaci to nic innego jak skuteczne
erga omnes prawo, „by nie być zabitym i by w miarę możliwości być
chronionym przed zagrażającą śmiercią”824. Państwo w celu ochrony tego
prawa ma pozytywny obowiązek wprowadzenia odpowiednich regulacji
penalizujących zabójstwo. Możliwość prawnej ingerencji nie sięga jednak
tak daleko by w ramach owego pozytywnego obowiązku państwo mogło
zakazać czynów samobójczych. Jak to zostało wcześniej wspomniane,
zakaz taki nie ma racji bytu we współczesnym liberalnym państwie prawa
i został wyeliminowany z porządków prawnych. Wydaje się więc, że we
współczesnym liberalnym państwie prawa przyjmuje się jako wyjściowy
drugi paradygmat – zasadę autonomii, jako podstawę regulacji prawnych
w zakresie prawa do życia, a prawo to jest zdecydowanie prawem – wolnością, nie zaś prawem – obowiązkiem.
Zważywszy na podstawową dla realizacji wszelkich praw człowieka zasadę równego traktowania i niedyskryminacji825, na którą zgodzić się muszą

822

L.R. Kass, Death with dignity and the sanctity of life, “Human Life Review” Spring 1990,

s. 24.
823

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, teza 2280.

824

„right not to be killed “ w: J. Feinberg, dz. cyt., s. 222.

825

Zasada sformułowana w najważniejszych dokumentach międzynarodowo chronionych
praw człowieka: art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 2 ust. 1 Międzynarodowego
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zarówno zwolennicy doktryny świętości życia, jak i jej oponenci należy
zastanowić się, czy osoby pozbawione fizycznej możliwości popełnienia
samobójstwa, którym prawo odmawia możliwości legalnego udzielenia przy
tym pomocy nie stają się ofiarami dyskryminacji826. Nie mogą one, z racji na
niepełnosprawność fizyczną dokonać czynu, który prawnie nie jest zakazany – tzn. pozbawić się życia. Nie mogą tego uczynić właśnie ze względu
na to, że pomoc innej osoby, w tym wypadku niezbędna, jest przez państwo
penalizowana. Z drugiej jednak strony, z faktu, iż samobójstwo (w formie
usiłowania) nie jest penalizowane nie wynika, że jest ono zjawiskiem społecznie pozytywnym, któremu państwo nie stara się przeciwdziałać, a tym
bardziej że istnieje jakieś pozytywne „prawo do samobójstwa”, jak to było
rozważane powyżej. Można więc wyrazić wątpliwość, czy dyskryminacją
w sensie prawnym nazwać można zakaz udzielenia pomocy w akcie,
który wprawdzie jako taki nie jest wprawdzie prawnie zakazany, nie jest
też jednak aprobowany. Jeżeli jednak przyjmiemy regułę, że wszystko, co
nie jest zakazane jest dozwolone i stanowi obszar wolności, to nieistotny
jest stosunek społeczeństwa i organów państwowych do tego obszaru
ludzkiej wolności. Ingerencja prawa karnego w tę sferę wolności osób
niepełnosprawnych stwarza więc sytuację nierówności. Stworzenie sytuacji
nierówności pozbawiającej niepełnosprawnych autonomii popełnienia
samobójstwa nie jest jednak celem przepisów wprowadzających karalność
pomocy w samobójstwie, choć jest ich faktycznym, pośrednim skutkiem.
Ratio legis tych przepisów jest ochrona osób podatnych na wpływy innych, a także karanie podstępnych działań osób chcących doprowadzić
do cudzego samobójstwa. W przypadkach, gdy przesłanki uzasadniające tę
ingerencję prawa karnego nie zachodzą, prawo to pozbawione jest swego
ratio, a karanie pomocy w samobójstwie stanowi naruszenie sfery wolności
i narusza zakaz dyskryminacji.

Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zob.
w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe...
826 Argument podniesiony m.in. w sprawie przed Sądem Najwyższym Kanady – Rodriguez v. British Colombia, (Attorney General) mimo wyroku odrzucającego istnienie konstytucyjnego prawa do śmierci uznany przez czterech sędziów w opiniach oddzielnych. Zob.
K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu „wspomaganego samobójstwa”, „Prawo i Medycyna” 1999, t. 1, nr 4.
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Należałoby raz jeszcze rozważyć zagadnienie, czy istnieje coś takiego jak
równe dla wszystkich pozytywne prawo do śmierci, tzn. prawo do wyboru
momentu i sposobu własnego odejścia?
Problem ten rozważa wszechstronnie M. Płachta w artykule The right to
die or the duty to live: New legal parameters of an old dilemma827.
Przytacza on m.in. pogląd zwolenników legalizacji czynnej eutanazji, jakoby prawo do śmierci było korelatem prawa do życia. Zakładając, że śmierć
jest częścią życia, to prawo do godnej śmierci, do kontroli nad jakością
własnego umierania jest nieodłącznym aspektem prawa do życia zgodnie
z własną wolą. Wszelkie zakazy, które w efekcie zmuszają sparaliżowanego,
terminalnie chorego pacjenta do długiego umierania pełnego cierpień
psychicznych i fizycznych wbrew własnej woli, są zatem afrontem wobec
ludzkiej godności i w zasadzie naruszeniem odpowiednio rozumianego
„prawa do życia”828.
Przeciwnicy tezy o istnieniu prawa do śmierci jako korelatu prawa do
życia, z kolei, uznają za absurdalne czynienie ze śmierci części życia, podczas gdy, w istocie, jest ona jego zaprzeczeniem829.
Należy zważyć, że niezależnie od tego, czy istnieje prawo do śmierci,
z całą pewnością stwierdzić można, że nie istnieje coś takiego jak „obowiązek życia”. Jak słusznie wskazują zwolennicy legalizacji czynów eutanatycznych, przyjęcie koncepcji istnienia takiego obowiązku830 prowadziłoby do
totalitarnego uprzedmiotowienia jednostki i byłoby nie do zaakceptowania
w liberalnym społeczeństwie. Brak obowiązku kreuje natomiast prawo
do niebycia zmuszanym do przedmiotu owego obowiązku, czyli prawo
negatywne. M. Płachta przytacza pogląd, jakoby zarówno prawo do życia, jak
i jego korelat prawo do godnej śmierci były właśnie prawami negatywnymi.
Skoro więc prawo do życia oznacza tyle, co prawo do niebycia zabitym
wbrew swej woli, tak prawo do śmierci oznaczałoby prawo do niebycia

827 M. Płachta, The right to die or the duty to live: New legal parameters of an old dilemma,
„Comparative law review” 1999, Vol. 9–10.
828 Rodriguez v. British Columbia (Attorney General) Sąd Najwyższy Kanady, opinia oddzielna sędzi Cory, cyt. za: M. Płachta, dz. cyt., s. 12.
829 Argument podnoszony m.in. w trakcie debaty nad legalizacją eutanazji w Kanadzie,
House of commons debates, 34th Parl, 2rd Sess, Hansard, Vol. 132, Oct. 24, 1991, 3999, cyt. za:
M. Płachta, dz. cyt., s. 12.
830 Zob. np. P. Konieczniak, W sprawie eutanatycznej pomocy do samobójstwa, „Państwo
i Prawo” 1999, nr 5, s. 72–78.
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utrzymywanym przy życiu wbrew niej831. Tak rozumiane prawo do śmierci,
jako prawo negatywne kreuje obowiązek wstrzymania się od pewnych
aktów (np. zaprzestania leczenia), ale nie kreuje obowiązku pozytywnych
działań (podania śmiertelnego zastrzyku) po stronie pracowników służby
zdrowia lub państwa. Jednocześnie takie negatywne prawo rodzić może
roszczenie w stosunku do państwa o nieprzeszkadzanie w korzystaniu
z tego prawa, m.in. poprzez penalizowanie czynów koniecznych do realizacji tego prawa, w tym przypadku czynów innego podmiotu niż sam
podmiot uprawniony.
Z prawa do autonomii i integralności cielesnej stanowiącego jedno
z podstawowych praw w międzynarodowo usankcjonowanym katalogu
praw człowieka wynika niewątpliwie prawo do odmowy leczenia832, które
w przypadku niektórych pacjentów staje się faktycznie równoznaczne
z prawem do wyboru śmierci. Eutanazja bierna na życzenie w większości
ustawodawstw państw zachodnich nie pociąga za sobą odpowiedzialności
karnej lekarza833.
Jednocześnie oprócz Holandii, Belgii, Szwajcarii oraz stanu Oregon
w USA, gdzie konstrukcja przepisów karnych faktycznie zezwala na pomocnictwo w samobójstwie, nigdzie nie jest dozwolona eutanazja czynna.
Prowadzi to do sytuacji, w których chorych odmawiających dalszego podtrzymywania przy życiu czeka śmierć przez uduszenie, gdy zażądają odłączenia od respiratora834, bądź śmierć głodowa, gdy zażądają zaprzestania
sztucznego odżywiania przez sondę835. Są to okrutne i mało humanitarne
831 P. Novell-Smith, The right to die, w: Contemporary Moral issues (Wesley Cragg ed. 1983),
Toronto: McGraw Hill, s. 11.
832 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna), Oviedo, 4 IV 1997, Internet, http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/
html/164.htm [dostęp: 31.03.2021], art. 5.
833 Oprócz Izraela i Francji, zob. w: Eutanazja bierna na życzenie świadomego pacjenta, w:
M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 252–272.
834 Przypadek 25-letniej Kanadyjki Nancy B., ofiary choroby neurologicznej, sparaliżowanej od szyi w dół, utrzymywanej przy życiu dzięki respiratorowi; mimo że jej egzystencja
mogła trwać jeszcze wiele lat Nancy zażądała odłączenia respiratora, zob. w: R. Dworkin, Life’s
dominion. An argument about Abortion and Euthanasia, London 1993, s. 184.
835 Jak w przypadku Elizabeth Bouvia, młodej dziewczyny całkowicie sparaliżowanej od
urodzenia, która podjęła próbę samobójstwa przez odmowę przyjmowania pokarmów i została przez szpital podłączona do sondy w celu zastosowania sztucznego karmienia, po czym
wystąpiła do sądu o jej odłączenie. Sprawa ta opisana m.in. w: G.E. Pence, Classic Cases in Medical Ethics, McGraw Hill 2004, s. 64–71.
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sposoby umierania, które z łatwością można by zastąpić szybką i bezbolesną
śmiercią poprzez śmiertelny zastrzyk”836.
Naczelnym argumentem przeciwników takiego rozwiązania jest twierdzenie, że powołaniem lekarza jest ratowanie życia i nie można dopuścić do
sytuacji, w której rolą jego byłoby życie odbierać837. Z drugiej strony zwraca
się też uwagę, że rolą lekarza jest przede wszystkim działanie w interesie
pacjenta, i wyłącznie od strony tego interesu należy całość problemu rozpatrywać, a kontrowersje na temat roli lekarza, dysputy na temat świętości
życia itp. muszą ustąpić przed dobrze pojętym interesem pacjenta i jego
wolą838. Pacjent natomiast najczęściej wyraża wolę minimalizacji swojego
cierpienia. W wielu wypadkach okazuje się, że jedynym sposobem na
doznanie ulgi w cierpieniu fizycznym bądź psychicznym jest śmierć.
Z punktu widzenia deontologii lekarskiej różnica pomiędzy czynną
a bierną eutanazją jest więc zasadnicza. Rozróżnienie to wydaje mi się
pozorne z punktu widzenia etycznego, a jego kurczowe trzymanie się może
mieć nieraz, jak wykazałam powyżej, tragiczne konsekwencje. Według
mnie, nie ma specjalnej różnicy w kwalifikacji moralnej pomiędzy zaprzestaniem leczenia i zezwoleniem na naturalną śmierć (eutanazja bierna),
a podaniem środka letalnego na życzenie pacjenta (eutanazja czynna). Ich
odmienna moralna kwalifikacja wynika z przyjęcia a priori pewnych zasad,
takich jak np. zasada absolutnego zakazu pozbawiania życia przez lekarzy.
Jak wskazuje D. Birnbacher, spór pomiędzy zwolennikami rozróżnienia
pomiędzy aktywną a pasywną eutanazją, a osobami uznającymi to rozróżnienie za fikcyjne powstaje przez przyjęcie za podstawę rozumowania
odmiennych paradygmatów etycznych – etyki deontologicznej, kładącej
nacisk na same zasady działań oraz etyki konsekwencjalistycznej stawiającej
ponad zasadami skutki owych działań839.
Z kolei, na co wskazuje J. Glover, wspomagane samobójstwo w sytuacji
terminalnej choroby od czynnej eutanazji również oddziela tylko cienka
linia, którą stanowi fizyczne dokonanie śmiercionośnego aktu – przez
836

Na tę irracjonalność wskazuje m.in. R. Dworkin, dz. cyt., s. 184.

837

Szczególnie, że jest to deklaracja składana w ramach lekarskiej przysięgi Hipokratesa:
„Nikomu ani na żądanie, ani na prośby niczyje nie podam trucizny, ani też sam takiego nie
powezmę zamiaru”, cyt. za: Deontologia lekarska, A. Tulczyński (oprac.), Warszawa 1983, s. 6.
838 Zob. N. Hoerster, Rechtsethik der Sterbehilfe, w: Sterbehilfe in der Gegenwart, Regensburg 1990, s. 55–62.
839 D. Birnbacher, Ist die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe ethisch
bedeutsam?, w: Sterbehilfe..., s. 29–31.
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samą osobę (wspomagane samobójstwo) lub w przypadku fizycznej niemożliwości dokonania go przez nią samą – przez osobę trzecią (czynna,
eutanazja).
Przekonujące wydają mi się poglądy wychodzące z założeń konsekwencjalistycznych, iż w sensie moralnym w sytuacji, gdy nieuleczalnie chory
pacjent jest pod opieką medyczną i nie jest w stanie sam zapewnić sobie
środka do popełnienia samobójstwa, ale jest w stanie dysponując tym środkiem sam je popełnić, różnicy moralnej pomiędzy wspomnianymi czynami
praktycznie nie ma840. W świetle więc tych poglądów moralna i prawna
dopuszczalność eutanazji biernej, pociąga za sobą konieczność likwidacji
karalności eutanazji czynnej oraz wspomaganego samobójstwa.
Na bazie etyki deontologicznej powstaje też wyróżnienie eutanazji
czynnej pośredniej polegającej na podawaniu środków w celu ulżenia
cierpieniu pacjenta, o których wiadomo, że skrócą one znacznie jego życie
i eutanazji czynnej bezpośredniej. Przyjmuje się, że eutanazja pośrednia nie
narusza zakazu „nie zabijaj” odnośnie profesji lekarskiej i jest dopuszczalna
w przeciwieństwie do eutanazji bezpośredniej.
Jest to rozumowanie oparte także na tzw. „teorii podwójnego skutku”
przyjętej przez Kościół katolicki, pochodzącej od św. Tomasza z Akwinu,
rozwiniętej przez XVI-wiecznych teologów. Według niej „zły skutek” może
być wynikiem działania podjętego w „dobrej” intencji pod pewnymi warunkami. Warunkiem głównym jest, aby ów „zły skutek” nie był celem, a tylko
nieuchronną konsekwencją „dobrych” środków841. W ten sposób Kościół
katolicki przychyla się do stosowania środków dla złagodzenia bólu nawet
gdy skutkuje to przyspieszeniem zgonu pacjenta842. Jednak nie wolno
w celu złagodzenia bólu pozbawić chorego życia.
Zwolennicy legalizacji eutanazji czynnej występują przeciwko tej koncepcji argumentując, że prowadzi ona do moralnej hipokryzji. Ponadto,
tak jak argumentuje J. Rachels intencja, z jaką podjęty jest dany czyn nie
zmienia jego oceny moralnej843, nie zmienia wtedy, gdy dane działanie
(np. podanie środków uśmierzających ból) lub zaniechanie (zaprzestanie
840 Inaczej wygląda już kwestia kwalifikacji prawnej tych czynów. W polskim Kodeksie
karnym pierwszy z tych czynów stanowi pomoc w samobójstwie (art. 151 kk), a drugi zabójstwo z litości (art. 150 par. 1 kk).
841

J. Rachels, The end of life. Euthanasia and morality, Oxford 1986, s. 16–17.

842

Zob. w: Jan Paweł II, Evangelium vitae, Poznań 1995, s. 122.

843

Zob. J. Rachels, dz. cyt., s. 93.
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leczenia) podjęte jest z pełną świadomością skutku, jaki wywoła. Także
w karnistycznej konstrukcji czynu odrzuca się takie rozumowanie. Czyn
podjęty w „dobrej intencji” a o „złym skutku” jest również czynem umyślnym, z tym że określa się ów zamiar mianem dolus eventualis844.
Poza tym teoria podwójnego skutku nie wskazuje, co należy czynić
w sytuacji takiej, jak np. często przytaczany w dyskursie na temat eutanazji przypadek Lilian Boyes, siedemdziesięcioletniej Angielki cierpiącej na
skrajnie bolesną postać reumatoidalnego zapalenia stawów, która poprosiła
o pomoc w samobójstwie swego lekarza, gdy żadne narkotyki, włącznie
z heroiną nie były w stanie uśmierzyć jej potwornego bólu845.
Nadal pozostaje zresztą otwarta kwestia czy tylko nasilone cierpienie
fizyczne przemawia za przychyleniem się do człowieczej prośby o pomoc
w odejściu. Zwolennicy legalizacji czynnej eutanazji powołują się nie tylko
na prawo do ulgi w cierpieniu ale przede wszystkim na prawo do „śmierci
z godnością”. Współczesna medycyna wyposażona w wysoko rozwiniętą
technologię potrafi znacznie przedłużyć egzystencję człowieka śmiertelnie
chorego, czyniąc go jednocześnie w pełni zależnym od aparatury. W odczuciu niektórych osób, jest to pozycja uwłaczająca ich godności i nie chcą
się one godzić na tego rodzaju egzystencję wybierając śmierć. W obecnym
stanie prawnym, w większości krajów taka decyzja równa się perspektywie
śmierci przez uduszenie bądź zagłodzenie, co czyni ją trudną do podjęcia.
Stwarza się sytuację bez wyjścia, generującą dodatkowe cierpienia dla już
i tak ciężko umęczonego człowieka. Niejednokrotnie osoby w tym stanie
toczą procesy przed najwyższymi instancjami sądowymi krajowymi i międzynarodowymi o zezwolenie na bezbolesną i godną śmierć (np. Diane
Pretty w Wielkiej Brytanii, Sue Rodriguez w Kanadzie).
Należy zwrócić uwagę, że w dokumentach międzynarodowych praw
człowieka godność uznawana jest za aksjologiczny fundament wszystkich innych praw846. Stąd zdaje się wynikać aksjologiczna nadrzędność
844 Odrzuciwszy teorię podwójnego skutku i przyjąwszy rozumowanie konsekwencjalistyczne dochodzimy do zrównania moralnej kwalifikacji medycznego wspomaganego samobójstwa, czynnej eutanazji pośredniej i bezpośredniej oraz eutanazji biernej wobec osób kompetentnych, co prowadzi w prostej linii do postulatu de lege ferenda o zrównanie prawnej
kwalifikacji tych czynów.
845 Przypadek opisany m.in. przez Petera Singera w: O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 155–157 oraz przez R. Dworkina w: dz. cyt., s. 184–185.
846 Zob. np. akapit drugi preambuł obu Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka – „(…)
prawa te wynikają z wrodzonej godności osoby ludzkiej”, a także Akt Końcowy „Konferencji
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tej wartości wobec międzynarodowo chronionych praw człowieka w tym
sensie, że realizacja żadnego z tych praw nie może stać w sprzeczności
z wartością godności. Ochrona godności ludzkiej stoi więc także ponad
ochroną życia. Stąd zakaz niewolnictwa, jak i zakaz tortur są zakazami absolutnymi i niepodlegającymi derogacji w żadnych okolicznościach, a zakaz
pozbawienia życia nie ma tego charakteru. Wynika to jak się zdaje z faktu,
że nie da się naruszyć zakazu niewolnictwa ani zakazu tortur i poniżającego
lub nieludzkiego traktowania bez jednoczesnego pogwałcenia godności
człowieka, jest natomiast możliwe odebranie życia (np. w ramach obrony
koniecznej lub stanu wyższej konieczności) bez jednoczesnego naruszenia
godności ludzkiej.
Termin „godność” zarówno w międzynarodowych dokumentach praw
człowieka jak i w filozofii, z której pierwotnie się wywodzi jest terminem
otwartym, niedookreślonym oraz niejednoznacznym847. Jak postulują
niektórzy autorzy, „godność”, o jakiej mówią międzynarodowe dokumenty
praw człowieka, a także akty konstytucyjne, należy rozumieć jako kategorię
obiektywną, a nie subiektywnie odczuwaną przez konkretnego człowieka848.
Wydaje się jednak, że wyjątkowo rażącym zaprzeczeniem intuicyjnie percypowanej istoty godności byłoby twierdzenie, że stan terminalnej choroby
powodującej wielkie cierpienia lub stan całkowitej i nieodwracalnej zależności od maszyn podtrzymujących życie odczuwany przez chorego jako
uwłaczający jego godności nie może być jednocześnie traktowany jako
godzący w „obiektywną” wartość godności.

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie”, (Helsinki 1975 r.), zasada VII, gdzie deklaruje się, iż
państwa uczestniczące będą „popierać i zachęcać do efektywnego korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych oraz innych praw i wolności,
które wynikają wszystkie z przyrodzonej godności osoby ludzkiej i są istotne dla jej pełnego
rozwoju”, w: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe..., s. 26, 43, 279; a także: akapit
drugi preambuły Deklaracji Wiedeńskiej z 1993 r., gdzie uznaje się i potwierdza, że wszystkie
prawa człowieka wywodzą się z godności i wartości wrodzonej osobie ludzkiej („Recognizing
and affirming that all human rights derive from the dignity and worth inherent in the human
person”) "World Conference on Human Rights", Vienna, 14–25 June 1993, Vienna Declaration
and Programme of Action, General Assembly Distr. General A/Conf.157/23 12 July 1993, Internet, www.ohchr.org [dostęp: 26.08.2020].
847 Na temat pojęcia godności w międzynarodowym prawie praw człowieka zob. m.in.
J. Zajadło, Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, Rok LI, z. 2.
848 M. Safian, Eutanazja a autonomia pacjenta. Granice ochrony prawnej, w: Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne, W. Bołoz, M. Ryś (red.), Warszawa
2002, s. 160–161.
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M. Piechowiak pisze także o potrzebie rozróżnienia wielu znaczeń
terminu godność od właściwego znaczenia godności jako wrodzonej,
równej i nienaruszalnej godności osobowej, tego w jakim o godności mówią
międzynarodowe dokumenty praw człowieka. Jako jedno z tych innych
znaczeń autor ten wyróżnia m.in. „godność opartą na okolicznościach
życia”. Godność jest tu rozumiana jako korelat warunków życia. Godność
w tym znaczeniu może być naruszona m.in. poprzez stan ciągłego bólu
lub choroby. Do zakresu znaczeniowego godności w sensie „godności
opartej na okolicznościach życia” autor zalicza także godność, której
można pozbawić człowieka w obozie koncentracyjnym. Z rozważań autora wynika, że według niego naruszenie godności w tym sensie nie jest
naruszeniem owej właściwej godności osobowej, stanowiącej fundament
wszystkich praw849.
Wydaje się jednakże, że godność jako korelat warunków życia, może
być rozumiana jako przejaw owej immanentnej godności osobowej, poprzez jej naruszenie natomiast godzi się bezpośrednio w ową godność
przyrodzoną, będącą źródłem praw. W imię godności w tym ostatnim
znaczeniu należy naruszenia „godności opartej na okolicznościach życia”
bezwzględnie zwalczać. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego właśnie
wartość godności znalazła się na naczelnym miejscu w dokumentach praw
człowieka. Godność osobowa, o jakiej pisze autor nie może być przecież
naruszona przez żadne z działań ludzkich lub stanów jako immanentna
cecha osoby. W związku z tym owa godność nie potrzebuje jako fakt
oczywisty ochrony prawnej, służy zaś tylko za uzasadnienie innych praw.
Paradoksalny byłby także wniosek, który implikuje to rozumowanie – moja
wewnętrzna godność osobowa, którą jako człowiek posiadam i która jest
źródłem mojego niezbywalnego prawa do życia, powoduje, że muszę trwać
w stanie, który odczuwam jako naruszenie mojej godności (rozumianej jako
korelat warunków życia).
Jak postulują zwolennicy śmierci z wyboru, w sytuacji kolizji tych dwóch
wartości – życia i godności wolno nam w sytuacjach ekstremalnych wybrać
rozwiązanie poświęcające tę pierwszą wartość w imię drugiej.

849 M. Piechowiak, Godność jako fundament powinności prawa wobec człowieka, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i Etyka, R. Morciniec (red.), Opole 2004,
s. 33–54, a także tegoż autora: Filozofia praw człowieka w świetle ich międzynarodowej
ochrony, Lublin 1999, s. 343–351.
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Od strony prawnej można by takie postępowanie umieścić w granicach
stanu wyższej konieczności. Według doktryny karnistycznej bowiem istotą
kontratypu jakim jest stan wyższej konieczności jest kolizja dóbr prawnych.
Dobro ratowane – godność i wolność od cierpienia kolidują tu z dobrem
poświęcanym – z życiem pacjenta. Eutanazja dokonywana na życzenie
pacjenta wydaje się stanowić szczególną odmianę stanu wyższej konieczności, w której dla ocalenia dobra cudzego poświęca się inne cudze dobro,
nazywana w doktrynie „pomocą konieczną”. Jak słusznie się wskazuje,
warunkiem sine qui non umożliwiającym powołanie się na stan wyższej
konieczności jest tu aprobata zainteresowanego, co w przypadku eutanazji
dobrowolnej jest spełnione. Co prawda, zarówno dobro poświęcane jak
i ratowane należą do tej samej osoby, a według niektórych przedstawicieli
doktryny850 wyłącza to możliwość powołania się na stan wyższej konieczności, jednak istnieją silne argumenty za tym by odrzucić to ograniczenie
(np. ktoś włamuje się do czyjegoś domu by ratować temu komuś życie).
Zatem ratowanie czyjejś godności poświęcając na jego własne życzenie
jego życie stanowiłoby o wyłączeniu bezprawności owego czynu851.
Przeciwnicy etycznego usankcjonowania i legalizacji eutanazji dobrowolnej twierdzą, że nie może być w ogóle mowy o „godnej śmierci”, bowiem
godność może być realizowana tylko przez życie. Leon R. Kass wyraża
pogląd, że eutanazja w imię godności jest w najlepszym razie hasłem paradoksalnym, a nawet wewnętrznie sprzecznym. Jak można bowiem uczynić
się bardziej godnym przez annihilację własnej osoby. Wskazuje też, że nawet
jeśli uznamy autonomię za najważniejszy przejaw godności ludzkiej, to
realizacja owej autonomii poprzez unicestwienie jej podmiotu, a wraz z nim
jej samej jest również paradoksem852. Nie wydaje się to pogląd przekonujący.
Zdolność do refleksji nad własną skończonością i zdolność do wyboru
śmierci stanowią właśnie jedne z cech ludzkich będących źródłem osobowej
godności człowieka, wyróżniających go spośród innych istot żywych. Tak
o człowieku pisze np. B. Suchodolski: „Istota ludzka nie zamyka się w gra-

850 Np. S. Wolter, Zarys systemu prawa karnego część ogólna, t. 1, Kraków 1933, s. 148;
J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914, s. 177, cyt. za: E. Zielińska, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminalnym, „Prawo
i Medycyna” 2000, t. 2, nr 5.
851 Zob. w: J. Lachowski, Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym, Warszawa
2005, s. 108.
852

L.R. Kass, dz. cyt., 34.
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nicach wyznaczanych przez racjonalną i utylitarną strategię określającą
nakłady wysiłków z punktu widzenia spodziewanych zysków i możliwych
strat, ale wykracza daleko poza te granice. Zamiast dbałości o wygodę życia,
a nawet o życie samo, człowiek jest istotą wybierającą śmierć w sytuacjach,
które zaprzeczają jego koncepcji życia wartościowego i godnego”853. Stąd
śmierć z wyboru nie może być uznana za zaprzeczenie godności – wręcz
przeciwnie w pewnych sytuacjach może być jej triumfem.
Last but not least ważkim argumentem przeciwników legalizacji eutanazji
dobrowolnej jest argument wykraczający poza dysputę moralną, argument
natury praktycznej, funkcjonalnej, zwany w literaturze „argumentem równi
pochyłej” (slip pery sople argument). Jest to rozumowanie powołujące się
nie na ocenę pewnych czynów samych w sobie ale na prawdopodobne
skutki dopuszczalności owych czynów i praktykowania ich. Zasadza się ono
na przekonaniu, że legalizacja czynów eutanatycznych może doprowadzić
do braku poszanowania dla życia w ogóle i licznych nadużyć. Niektórzy
argumentują nawet, że zaakceptowawszy raz ideę jakościowego wartościowania życia na mniej lub bardziej „warte” życia stawiamy mały krok w stronę
eutanazji niedobrowolnej, takiej jak np. eugeniczna eutanazja nazistowska.
Od strony logicznej argument ten jest chybiony, na co wskazuje m.in.
J. Rachels854. Twierdzenie, że wraz z akceptacją eutanazji dobrowolnej
w sposób logicznie konieczny akceptujemy też dopuszczalność eutanazji
niedobrowolnej, jest po prostu nieprawdziwe. Większe uzasadnienie ma
psychologiczny aspekt tego argumentu. Mianowicie, dając w ręce ludzi tak
silny instrument, jak prawo do pozbawienia kogoś życia w okolicznościach
uzasadniających eutanazję, narażamy się na nadużywanie owego prawa
na wzór wielu społecznych zjawisk, które były obiektem nadużyć (np.
nadużywanie praw opiekunów w stosunku do ich ubezwłasnowolnionych
podopiecznych). W przypadku eutanazji kontrola post factum tego typu
nadużyć jest już bezcelowa. Istnieje też niebezpieczeństwo stopniowego
„przesuwania granicy”, które, według zwolenników tej tezy, skończy się
praktykowaniem z różnych względów eutanazji niedobrowolnej. Jednak
przykłady historyczne i antropologiczne wskazują, że akceptacja zabójstwa
w pewnych szczególnych okolicznościach nie prowadzi w sposób konieczny
do likwidacji zakazu zabójstwa w innych. W tradycyjnych społecznościach
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B. Suchodolski, Kim jest człowiek?, Warszawa 1976, s. 242.

854

J. Rachels, The end of life.Euthanasia and morality, Oxford University Press 1986, s. 172.
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eskimoskich na przykład, dzieciobójstwo i zabijanie starców, motywowane chęcią przetrwania plemienia w trudnych warunkach życiowych,
było akceptowane, co nie prowadziło wcale do ogólnej likwidacji zakazu
zabójstwa, co więcej zabójstw pomiędzy dorosłymi członkami plemienia
prawie nie było. Na argument ten powołują się m.in. J. Rachels855 oraz
P. Singer. Ten ostatni wywodzi stąd wniosek, iż w społeczności ludzkiej jest
możliwy mechanizm trwałego rozgraniczenia podobnych zachowań na
z pewnych względów uzasadnione oraz na zabronione, a jeżeli tak sprawnie
funkcjonował on w społeczeństwie prymitywnym, to współczesne cywilizowane społeczeństwo tym bardziej powinno dać sobie z nim radę856. Jest
to argument tym bardziej przekonujący, że współczesne porządki prawne
znają już wyjątki od zakazu pozbawienia życia w postaci dopuszczalności
zabicia człowieka w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności
i nie oznacza to akceptacji zabijania w innych sytuacjach.
Jak widać z przedstawionej powyżej argumentacji dysputa na temat
„prawa do śmierci”, w której głos zabierają przedstawiciele różnych paradygmatów etycznych, światopoglądów religijnych i świeckich może trwać
bez końca. Problem, o którym mowa, nie jest jednak wyłącznie problemem
teoretycznym. Przeciwnie, jest bardzo palącym problemem praktycznym
i prawnym, od jego rozwiązania zależy los ludzki.
Dlatego też, w moim przekonaniu, należy przyjąć jakąś dyrektywę działania, która pozostawiwszy powyższe fundamentalne skądinąd kwestie
na boku pozwoli znaleźć „złoty środek”. W moim przekonaniu, drogę do
odnalezienia go wskazuje pogląd R. Dworkina: „Zmuszanie kogoś do umierania, w sposób, w jaki chcą tego inni, a który on sam uważa za straszliwe
zaprzeczenie swojego życia, jest niszczącą, potworną formą tyranii”857.
Cenna jest także w tym kontekście myśl wielkiego obrońcy i czciciela życia
A. Schweitzera: „Często się zdarza, że niewolnicze trzymanie się zasady
niezabijania gorzej służy idei współczucia niż jej naruszanie”858
W ostatecznym rozrachunku stoję więc na stanowisku, które dobrze
oddaje stara rzymska formuła „in dubio pro libertate” oraz uważam postulat,

855

J. Rachels, dz. cyt., s. 174.

856

P. Singer, Etyka praktyczna..., s. 207.

857

R. Dworkin, dz. cyt., s. 217.

858

Cyt. za: M. Ossowska, Normy moralne..., s. 38.
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by aktywne czyny eutanatyczne nie podlegały zakazowi na równi z zabójstwem człowieka, za uzasadniony na gruncie etycznym i prawnym.

3.2. Eutanazja dobrowolna i wspomagane samobójstwo
a międzynarodowe standardy praw człowieka
Omawiając zagadnienie relacji problemu eutanazji dobrowolnej i wspomaganego samobójstwa do międzynarodowych norm praw człowieka
w pierwszej kolejności zwrócę uwagę na europejski system ochrony praw
człowieka oparty na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i na słynne
orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Pretty przeciwko
Wielkiej Brytanii z 2002 r. w sprawie „prawa do godnej śmierci”.
W orzeczeniu tym Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
zanegował istnienie „prawa do śmierci”, jako prawa dającego się wywieść
z chronionego Europejską Konwencją Praw Człowieka prawa do życia.
Trybunał orzekł, że nie można z art. 2 Konwencji wywnioskować a contrario
„prawa do śmierci”, czyli obowiązku państwa i służb medycznych do pomocy w samobójstwie: „Article 2 cannot, without a distortion of language,
be interpreted as conferring the diametrically opposite right, namely a right
to die; nor can it create a right to self-determination in the sense of conferring on an individual the entitlement to choose death rather than life”859.
Niewątpliwie można zgodzić się z Trybunałem, że faktycznie z prawa
do życia nie wynika prawo do śmierci, przede wszystkim dlatego że substancją prawa do życia jest norma o wektorze odwrotnym niż postulowane prawo do śmierci – norma zakazująca pozbawienia życia860. Wydaje
się jednakże, że prawo do godnej śmierci wynikać może z innych praw
chronionych konwencyjnie takich jak, w pierwszym rzędzie, wolność od
tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji. Na
art. 3 Konwencji powołała się także powódka w sprawie Pretty przeciwko
Wielkiej Brytanii. Argumentowała ona, że w kontekście art. 3 powstaje po
859

Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 2346/02, wyrok ETPC z 29 kwietnia 2002 r., par.

39.
860 Niemniej można mieć wątpliwości czy prawo do życia nie może współistnieć z prawem do śmierci. Terminalnie chory i cierpiący pacjent przez cały czas cieszy się prawem do
życia skutecznym erga omnes (nikt nie może przecież bezkarnie go zabić), jednocześnie ma
prawo wyboru momentu własnej śmierci, do końca ciesząc się prawem do życia.
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stronie państwa, analogicznie, jak w przypadku prawa do życia, nie tylko
negatywne zobowiązanie do powstrzymania się od zadawania tortur, oraz
obowiązek karania aktów zadawania tortur, ale także pozytywny obowiązek
zapobiegania takim aktom861. Pozytywny obowiązek państwa zapewnienia
ochrony przeciwko nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu został
potwierdzony wielokrotnie przez orzecznictwo Trybunału. 862 W orzecznictwie Trybunału znajduje się również stwierdzenie, że także cierpienie
związane z postępami choroby może stanowić nieludzkie i poniżające
traktowanie, oraz naruszenie art. 3 jeżeli państwo może temu cierpieniu
zapobiec, a tego nie czyni863.
Jednakże Trybunał nie uznał argumentacji powódki za zasadną i nie
stwierdził naruszenia w tym przypadku art. 3. Argumentował on, że w tym
wypadku, bezdyskusyjna pozostaje kwestia, że to nie państwo jest sprawcą
nieludzkiego lub poniżającego traktowania (jednak Trybunał nie zaprzeczył
że taki stan rzeczy rzeczywiście zachodzi!) Nie ma też podstaw do pretensji
ze strony powódki o niedostateczną opiekę medyczną. Trybunał stwierdził
także brak analogii pomiędzy przypadkiem Pani Pretty a sprawą D. przeciwko Wielkiej Brytanii, gdyż w sprawie tej chodziło o odpowiedzialność
państwa za ewentualne wydalenie chorego na AIDS do kraju, gdzie warunki, w jakich przebiegałaby jego dalsza terapia spowodowałyby znaczne
zwiększenie jego cierpień. W tych okolicznościach wydalenie skarżącego
z Wielkiej Brytanii mogłoby być poczytane za akt nieludzkiego traktowania
ze strony władz. Podobna sytuacja zaś w przypadku pani Pretty nie zachodziła, państwo bowiem nie miało wpływu na cierpienia powodowane przez
jej chorobę864.
Trybunał potwierdzając istnienie pozytywnych obowiązków płynących
z art. 3 do zapobiegania nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu stwierdził jednocześnie, że w ramach tego obowiązku nie można od państwa
wymagać wycofania się z sankcjonowania aktów pozbawienia życia. Takie
zobowiązanie nie może być wywiedzione z art. 3865.
861

Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 44.

862

A. przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC z 23 września 1998 r., nr 100/1997/884/1096.
par. 22; Z. i in. przeciwko Wielkiej Brytanii, Sk. nr 29392/95, wyrok ETPC z 10 maja 2001 r., par. 73.
863 D. przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC z 21 kwietnia 1997 r., nr 146/1996/767/964,
par. 46–54.
864

Tamże, par. 53.

865

Tamże, par. 55.
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Warto w tym miejscu zauważyć, że akty pozbawienia życia są obecnie
przez państwa sankcjonowane (obrona konieczna, użycie siły absolutnie
koniecznej przez funkcjonariusza), są sankcjonowane także przez samą
Konwencję w postaci wyjątków ex definitione od prawa do życia w treści
art. 2. Po wyeliminowaniu z ich składu kary śmierci i po dokonanej przez
organy konwencyjne odpowiedniej interpretacji norm z art. 2 ust. 2 dotyczą
one w zasadzie wyłącznie sytuacji gdy wartość życia może być poświęcona
w imię wartości życia (z literalnego brzmienia Konwencji wynikało, że życie
może zostać umyślnie poświęcone także w celu zrealizowania celu zgodnego z prawem zatrzymania, zapobieżenia ucieczce oraz w trakcie tłumienia
zamieszek lub powstania czyli wyłącznie w imię wartości egzekucji prawa
państwowego, możliwość ta została jednak wyeliminowana przez orzecznictwo, z którego wynika, że siła śmiercionośna może być użyta umyślnie
tylko w skrajnych przypadkach zagrożenia dla życia ludzkiego866).
Czemu więc państwo nie może usankcjonować wyjątku od prawa do
życia, który poświęcałby wartość życia (w tym przypadku wartość życia, którego jakość uznawana jest przez samą żyjącą osobę za bliską zeru, w obliczu
pragnienia zakończenia swojej pełnej cierpień egzystencji) w imię realizacji
tak absolutnego i podstawowego prawa jak prawo z art. 3.
Trybunał powołał się również na konieczność harmonizacji norm art.
2 i art. 3867. Jest to niewątpliwie argument słuszny zważywszy na stan de
lege lata przepisów Konwencji, jednak należałoby być może rozważyć inny
sposób harmonizowania tych norm niż dokonywanie koniecznego wyboru
pomiędzy nimi868. Być może protokół dodatkowy do Konwencji Europejskiej, modyfikujący art. 2 w tym zakresie rozwiązałby ten problem.
866

Patrz Rozdział V.

867

Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 54.

868

Na temat relacji pomiędzy art. 2 i art 3 Konwencji wypowiedziała się Europejska Komisja Praw Człowieka w sprawie: X v. Germany (1984) 7 EHRR 152. Sprawa ta dotyczyła przymusowego karmienia więźnia odbywającego strajk głodowy. Pojawił się zarzut, że przymusowe
karmienie stanowi nieludzkie i poniżające traktowanie ze strony władz. Komisja stwierdziła
jednak, że obowiązek ochrony życia przez państwo przeważa w tej sytuacji nawet jeżeli działania podjete w ochronie życia mogą naruszać godność skazanego: “The Commission is satisfied that the authorities acted solely in the best interests of the applicant when choosing between either respect for the applicant’s will not to accept nourishment of any kind and thereby
incur the risk that he might be subject to lasting injuries or even die, or to take action with
a view to securing his survival although such action might infringe the applicant’s human
dignity”. Należy jednak zwrócić uwagę, że w świetle ustalonego orzecznictwa, w stosunku do
osób pozostających w detencji ciąży na państwie szczególna odpowiedzialność w zakresie
ochrony życia.
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Na poziomie aksjologicznym mamy tu niewątpliwie do czynienia z kolizją prawa do życia z wartością godności (powódka określała swój stan
jako uwłaczający jej godności) i prawem do wolności od nieludzkiego lub
poniżającego traktowania (Trybunał nie stwierdził że stan w jakim znajdowała się powódka nie wypełniał znamion nieludzkiego i poniżającego,
zaprzeczył jedynie, jakoby państwo było za ten stan odpowiedzialne. Wyraził
nawet współczucie dla jej kondycji869).
Przyrodzona godność jako źródło wszystkich praw człowieka jest wartością nadrzędną (choć nie ma o niej mowy w EKPC, to wartość ta przyjmowana jest jako aksjomatyczna dla praw człowieka w doktrynie prawa
międzynarodowego praw człowieka), zakaz tortur natomiast jest absolutny
i niederogowany we wszystkich traktatach praw człowieka. Prawo do życia,
jak już wskazywałam, nie jest prawem absolutnym – ograniczone jest wyjątkami ex definitione w treści art. 2 Konwencji – a podług litery Konwencji
zakaz derogacji owego prawa nie obejmuje pozbawienia życia w wyniku
zgodnych z prawem aktów wojennych, nie jest więc prawo do życia także
prawem całkowicie niederogowanym. Wskazuje to na pewną nadrzędność
aksjologiczną normy z art. 3 wobec prawa do życia870. Na tę nadrzędność
wskazuje także fakt, iż we współczesnym państwie prawa nie do pomyślenia
jest złamanie zakazu wyrażonego w art. 3 Konwencji nawet w przypadku
sytuacji ratowania życia wielu ludzi. Stąd, w przypadku kolizji prawa do
życia z wartością godności i prawem do wolności od tortur i nieludzkiego
traktowania w sytuacji, takiej jak sytuacja powódki w omawianej sprawie,
może to im należałoby dać pierwszeństwo.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że, jak słusznie wskazuje Fawcett,
Europejska Konwencja nie zobowiązuje państw do ochrony życia, lecz
prawa do życia. Ochrona prawa do życia zakłada także pewne elementy
aktywnych działań ze strony państwa na rzecz ochrony życia, jednakże
nie jest to ochrona bezwzględna (nie obejmuje każdej potencjalnej sytuacji zagrożenia życia ludzkiego), a ponadto nie jest to ochrona skierowana przeciwko dysponentowi życia – człowiekowi (brak prawnego
zakazu samobójstwa). Wymóg bezwzględnej ochrony życia wymagałby
od państwa podjęcia działań w każdej sytuacji potencjalnego zagrożenia

869

Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 55.

870

Na ten temat zob. m.in. J. Zajadło, Tortury w państwie prawa?, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2006, nr 3.
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życia (konieczna byłaby wtedy także penalizacja usiłowania samobójstwa,
a także np. przymusowe leczenie). Natomiast wydaje się, że ochrona prawa
do życia nie nakłada na państwo tak bezwzględnego obowiązku ochrony
życia. Niewątpliwie obowiązkiem państwa jest jednakże zagwarantowanie
w porządku prawnym ochrony prawa do życia i jego korelatu, jakim jest
negatywny obowiązek po stronie innych osób do powstrzymania się od
pozbawiania życia (zakaz pozbawienia życia).
Zachodzi jednakże wątpliwość jakiego rodzaju prawem jest prawo do
życia, którego ochronę gwarantuje państwo na podstawie Konwencji,
czy jest to prawo tego rodzaju, że można z korzystania z owego prawa
dobrowolnie i jednorazowo zrezygnować (innymi słowy prawem tym
dysponować), czy też nie. Odwołując się do wspomnianego wcześniej
podziału uprawnień dokonanego przez J. Feinberga należałoby zapytać,
czy prawo do życia stanowi prawo obowiązkowe (mandatory right) czy
wolność (discretionary right)?
Terminy „prawo” (do czegoś), „prawo podmiotowe”, „uprawnienie” mają
w języku prawnym i prawniczym kilka różnych lecz zbliżonych znaczeń,
które tworzą rodzinę pojęć. Są to pojęcia otwarte, w których wyróżnia
się jądro znaczeniowe i margines semantyczny. Jądrem znaczeniowym
prawa podmiotowego jest discretionary right (prawo – wolność) Mandatory
right (prawo – obowiązek) należy do zakresu cienia semantycznego tego
pojęcia. Mandatory rights stanowią sytuacje prawne, w których podmiot
uprawniony jest adresatem dwóch odrębnych norm: normy, która przyznaje
podmiotowi określone uprawnienie i normy, która nakazuje realizowanie
tego uprawnienia (np. prawa i obowiązki małżeńskie i rodzicielskie). Prawa
człowieka są w zdecydowanej większości prawami typu discretionary rights.
Tylko nieliczne z tych praw są prawami typu mandatory rights (np. prawo
do edukacji, które połączone jest z obowiązkiem szkolnym).
Odpowiadając na powyżej postawione pytanie należy stwierdzić, że
prawo do życia jako prawo człowieka jest także prawem typu discretionary
right. We współczesnym prawie nie ma bowiem normy nakazującej korzystanie z tego prawa i kreującej obowiązek życia. Świadczy o tym ewidentnie
depenalizacja samobójstwa, które, jak to zostało wyżej wspomniane, nie
jest w świetle prawa przestępstwem. Brak penalizacji samobójstwa nie jest
także uważany za naruszenie obowiązku ochrony prawa do życia przez
państwo w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka, w tym
także w świetle EKPC.
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Podobny do J. Feinberga podział uprawnień w odniesieniu do praw
człowieka wprowadza także M. Piechowiak871. Przyrodzone prawa człowieka
dzielą się, według niego, na prawa w znaczeniu węższym, w przypadku
których należny stan rzeczy jest niezależny od woli podmiotów prawa i na
wolności, w przypadku których należny stan rzeczy jest współkonstytuowany wolnymi wyborami podmiotu. Wskazany autor zalicza prawo do
życia do tego pierwszego rodzaju praw argumentując m.in., że nigdzie
w prawie międzynarodowym praw człowieka nie spotyka się terminu
wolność w odniesieniu do życia. Trzeba jednakże zwrócić uwagę, że również prawa człowieka, które da się według podziału wprowadzonego przez
wskazanego autora sklasyfikować, jako klasyczne wolności nazywane są
w dokumentach praw człowieka, także w EKPC „prawami”, a nie „wolnościami” (np. prawo do małżeństwa). Autor ten twierdzi dalej, że gdyby prawo
do życia potraktowane było, jako wolność „wówczas byłoby pozostawione
całkowicie woli jednostki, czy stan polegający na jej życiu ma trwać”, czy
też jednak w sytuacji, gdy nie ma w prawie pozytywnym normatywnego
zakazu samobójstwa tak faktycznie nie jest?
Na potwierdzenie tezy, że w prawie międzynarodowym praw człowieka
prawo do życia ma charakter prawa, nie zaś wolności, wspomniany autor
powołuje cytowany już wyżej przeze mnie pkt 39 omawianego orzeczenia
Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, w którym Trybunał stwierdza, że art. 2
Konwencji Europejskiej nie obejmuje aspektu negatywnego tego prawa, tak
jak się to dzieje w przypadku np. art. 11 (prawo do zrzeszania się obejmuje
również prawo do niebycia zmuszanym do wstąpienia do jakiejś organizacji) i w związku z tym nie może być odczytywany, jako klasyczna wolność872.
Należy zaznaczyć, że zawarte dalej w pkt 39 stwierdzenie Trybunału, że
art. 2 nie może być interpretowany, jako przyznający jednostce prawo do
samostanowienia, które uprawniałoby ją do wyboru raczej śmierci niż życia
jawi się, jako pewna niekonsekwencja w obliczu późniejszego dopuszczenia
przez Trybunał możliwości, że prawo takie faktycznie wynika z prawa do
prywatności. W pkt 67 orzeczenia Trybunał dopuścił, bowiem ewentualność, że brak możliwości dokonania wyboru sposobu swego odejścia przez
wnioskodawczynię może być uznany za pogwałcenie prawa do prywatności
(na ten temat będzie jeszcze mowa). Można to interpretować w ten sposób,
871

M. Piechowiak, Prawo a wolność..., s. 50.

872

M. Piechowiak, Godność jako fundament..., s. 52.
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że, według Trybunału, ów aspekt negatywny prawa do życia chroniony jest
nie przez sam art. 2 gwarantujący prawo do życia, a przez art. 8 chroniący
prawo do prywatności.
Niezależnie od tego, czy prawo do życia stanowi prawo czy wolność,
mandatory right czy discretionary right, prawo to, tak jak inne prawa
człowieka określane jest mianem niezbywalnego. Na argument z niezbywalności prawa do życia często powołują się przeciwnicy koncepcji
istnienia prawa do godnej śmierci na bazie międzynarodowego prawa
praw człowieka. Prawo do życia określone zostało, jako niezbywalne już
przez Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych T. Jeffersona i S. Adamsa
w Deklaracji Niepodległości, o niezbywalnych prawach człowieka mówi
się także w Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka, w Preambule do
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Preambule do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych
i Kulturalnych.
Analizując kategorię niezbywalności J. Feinberg873 zastanawia się nad
różnymi formami „zbycia” prawa. Po pierwsze, według niego istnieje
zasadnicza różnica pomiędzy zaniechaniem posiadania jakiegoś prawa
(relinquishing one’s very possesion of a right), które możemy rozumieć,
jako „zbycie” prawa sensu stricte i rezygnacją z wykonywania tego prawa
(waiving exercise of a right), które nie stanowi właściwego “zbycia” prawa.
Czym innym jest także, według Feinberga zbycie przedmiotu prawa (np.
zbycie własności), a czym innym zbycie prawa samego (zaniechanie raz na
zawsze prawa do nabycia jakiekolwiek własności). Prawa takie jak wolność,
czy życie są niezbywalne w tym sensie, że nie może istnieć system prawny,
w którym można by raz na zawsze dobrowolnie zaniechać posiadania prawa
do wolności, np. dobrowolnie stać się niewolnikiem874. Tak samo też nikt
nie może nieodwołalnie zaniechać swojego prawa do życia w stosunku
do określonej osoby poprzez kontrakt uprawniający tę osobę do zabicia
go. Czym innym natomiast jest dobrowolne zawieszenie wykonywania
swego prawa na określony okres czasu, w każdej chwili odwołalne (Feinberg
podaje przykład dobrowolnego pozbawienia się wykonywania swojego
873 J. Feinberg, Voluntary euthanasia and the inalienable right to life, w: Rights, justice and
the bounds of liberty, Princeton 1980, s. 242–246.
874 W odniesieniu do wolności tezę tę postawił już J.S. Mill w swojej pracy On liberty,
stwierdzając, że wolność nie sięga tak daleko, by poprzez akt woli owej wolności się wyzbyć
stając się niewolnikiem.
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prawa do wolności poprzez zamknięcie się w pomieszczeniu i umowę
z drugą osobą posiadającą do niego klucz, przewidującą uwolnienie na
życzenie). W przypadku prawa do życia sprawa jest trudniejsza, ponieważ
w przypadku czasowego zawieszenia wykonywania tego prawa, w razie
utraty życia, nie można już następnie życia odzyskać. Ponadto zawieszenie
wykonywania swego prawa do życia w stosunku do innej osoby lub grupy
osób nie może istnieć nieodwołalnie przez określony okres czasu (tu Feinberg podaje przykład wiosennego obrzędu fikcyjnego plemienia, na czas
obrzędu wszyscy uczestnicy stają się zarówno myśliwymi, jak i zwierzyną,
każdy z nich może bezkarnie zabić drugiego, gdy go znajdzie). Jedyną
dopuszczalną formą zawieszenia wykonywania prawa do życia w stosunku
do innych osób jest, według Feinberga, jednorazowe zawieszenie tego
prawa w stosunku do określonej osoby, w każdej chwili odwołalne. Prawo do
życia pozostaje, więc prawem niezbywalnym, jednakże można jednorazowo
i w każdej chwili odwołalnie zawiesić wykonywanie tego prawa poddając
się dobrowolnie eutanazji. Według takiej koncepcji, prawo do życia różni się
pod tym względem od absolutnego prawa wolności od tortur, którego wykonywanie nie może być w ten sposób zawieszone. Dzieje się tak, dlatego,
że zakaz zadawania tortur, skorelowany z prawem wolności od tortur jest
zakazem absolutnym, nieznoszącym żadnych wyjątków, podczas, gdy zakaz
pozbawiania życia (korelat prawa do życia) takim zakazem nie jest (istnieją
konkretne, szeroko już omawiane w tej pracy, od niego wyjątki). Wydaje
mi się, że rozumienie kategorii niezbywalności prawa do życia w wersji
Feinberga jest znacznie bardziej do pogodzenia z zasadami prawnymi
współczesnego liberalnego państwa, niż jej tradycyjna interpretacja, której
z prawa do życia czyni się w zasadzie obowiązek życia.
W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma mowy o niezbywalności praw, tym bardziej, więc, art. 2 interpretowany według powyżej
przedstawionej koncepcji nie stałby na przeszkodzie spełnieniu prośby
Diane Pretty i osób w jej sytuacji o godną śmierć. Poprzez takie ujęcie
można by tym samym zlikwidować kolizję art. 2 z art. 3 Konwencji.
We wniosku do Trybunału Diane Pretty wywodziła swoje prawo do
realizacji decyzji o śmierci z prawa do autonomii i samostanowienia,
które wynika z art. 8 Konwencji, gwarantującego prawo do prywatności.
Wybór sposobu własnego odejścia należy, według wnioskodawczyni, do
najbardziej prywatnej i intymnej sfery ludzkiego życia. Odmowa legalizacji
przez państwo pomocy w samobójstwie ofiarowywanej jej przez najbliższą
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osobę w sytuacji wzmożonych cierpień fizycznych i psychicznych narusza
według wnioskodawczyni jej prawo do prywatności. Z punktu widzenia zaś
art. 8 par. 2 prawo do prywatności może być ograniczone tylko ze względu
na wyjątkowy interes publiczny. Jej decyzja o zakończeniu swojego życia
nie ma natomiast wpływu na nikogo poza nią samą i jej mężem, który
pragnie jej w tym akcie dopomóc875.
Trybunał w kontekście tego zarzutu potwierdził, że prawo do samostanowienia zawiera się w art. 8 Konwencji, a pojęcie osobistej autonomii
jest ważną zasadą wyznaczającą kierunek interpretacji art. 8 Konwencji876.
W tym kontekście wydaje się znaczące następujące stwierdzenie Trybunału:
The very essence of the Convention is respect for human dignity and human
freedom. Without in any way negating the principle of sanctity of life protected under the Convention, the Court considers that it is under Article 8
that notions of the quality of life take on significance. In an era of growing
medical sophistication combined with longer life expectancies, many people
are concerned that they should not be forced to linger on in old age or in states
of advanced physical or mental decrepitude which conflict with strongly held
ideas of self and personal identity877.

Trybunał nie wykluczył, że prawo do prywatności może być w tym
przypadku naruszone:
The applicant in this case is prevented by law from exercising her choice to
avoid what she considers will be an undignified and distressing end to her
life. The Court is not prepared to exclude that this constitutes an interference
with her right to respect for private life as guaranteed under Article 8 § 1 of
the Convention878.

875

Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 58–59.

876

Tamże, par. 61 in fine: „Although no previous case has established as such any right to
self-determination as being contained in Article 8 of the Convention, the Court considers that
the notion of personal autonomy is an important principle underlying the interpretation of its
guarantees“.

350

877

Tamże, par. 65.
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Tamże, par. 67.
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Jednakże art. 8 par. 2 dopuszcza ograniczenie prawa do prywatności gdy
jest to zgodne z prawem i konieczne w demokratycznym społeczeństwie
(klauzula limitacyjna). Ograniczenie takie, zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału musi korespondować z autentyczną społeczną potrzebą
i być proporcjonalne do obranego celu. Przy ustalaniu czy dane ograniczenie jest „konieczne w demokratycznym społeczeństwie” Trybunał bierze
pod uwagę margines swobody państw (margin of appreciation) w tym
zakresie (jednakże decyzja państwa może być także przedmiotem oceny
Trybunału z punktu widzenia wymogów Konwencji)879.
Trybunał stwierdził, że państwo, w ramach margin of appreciation jest
uprawnione do regulacji zachowań szkodliwych dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzkiego nawet, jeżeli są one dobrowolne880. Penalizacja pomocnictwa w samobójstwie na mocy Suicide Act z 1961 r. nie jest, więc naruszeniem
prawa do prywatności z art. 8 par. 1, gdyż spełnia, według Trybunału warunki
ograniczenia „koniecznego w demokratycznym społeczeństwie”881.
W imię zasady ochrony życia, jako ważnej wartości społecznej, od której odstępstwo stanowiłoby potencjalne zagrożenie dla innych członków
społeczności odmawia się, więc jednostce prawa do otrzymania pomocy
w samobójstwie, nawet w sytuacji tak krytycznej, jak sytuacja pani Pretty.
Trybunał akceptuje tą odmowę i jej uzasadnienie, uznając, że wybór
dotyczący legalizacji bądź penalizacji eutanazji dobrowolnej i wspomaganego samobójstwa należy do zakresu marginesu swobody (margin of
appreciation) państw882. To do państw należy ocena ryzyka ewentualnego
zniesienia penalizacji wspomaganego samobójstwa i eutanazji i znalezienia
w tym wypadku równowagi pomiędzy interesem jednostki a interesem
publicznym883.
Ta zgoda Trybunału na stwierdzenie jednoznacznej przewagi interesu
społecznego nad interesem jednostki, zważywszy na to, jak wysoki koszt
ponosi w tym wypadku jednostka (zakończenie swego życia w sposób

879

Tamże, par. 70.

880

O takiej ogólnej kompetencji państwa orzekł Trybunał w sprawie Laskey, Jaggard and
Brown przeciwko Wielkiej Brytanii, dotyczącej dobrowolnego poddawania się aktom przemocy w związku z sado-masochistycznymi aktami seksualnymi, wyrok ETPC z 20 stycznia
1997 r., Sk. nr 21627/93, 21826/93 i 21974/93.
881
882
883

Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 78.
P. van Dijk, F. van Hoof, dz. cyt., s. 392.
Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, par. 74.
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niezgodny z własnym poczuciem godności, w cierpieniu) budzi wątpliwości
w kontekście art. 2 Europejskiej Konwencji Bioetycznej, traktującej właśnie
o prawach człowieka w kontekście medycyny, stąd zupełnie adekwatnej do
omawianego casusu. Art. 2 stanowi EKB wyraża mianowicie ogólną zasadę
prymatu interesu i dobra jednostki ludzkiej nad interesem społeczeństwa:
„the interests and welfare of the human being shall prevail over the sole
interest of society or science”884.
Do podobnej konkluzji, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka
w sprawie Pretty doszedł w analogicznej sprawie sąd Najwyższy Kanady
odmawiając wywiedzenia z Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności prawa do
śmierci885.
Podsumowując wnioski wynikające z orzeczenia ETPC w sprawie Pretty
stwierdzić można, że w świetle dotychczasowej interpretacji organów
konwencyjnych nie istnieje na bazie Konwencji „prawo do śmierci”, jednocześnie kwestia regulacji prawnej pomocy w samobójstwie i eutanazji
dobrowolnej pozostaje w zakresie margin of appreciation państw.
Swoje stanowisko Trybunał podtrzymał w swoich późniejszych orzeczeniach, m.in. w sprawie Nicklinson i Lamb przeciwko Zjednoczonemu
Królestwu z 2015 r.886
Tymczasem w większości państw europejskich oprócz Holandii, Belgii,
Szwajcarii i Luksemburga (gdzie dopuszczona jest możliwość pomocy w samobójstwie w formie czynnej eutanazji), stosunek do legalizacji eutanazji
dobrowolnej jest negatywny887. Swój sprzeciw wobec legalizacji eutanazji
884 Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna),
Oviedo, 4 IV 1997, art. 2, Internet, http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm
[dostęp: 26.08.2020].
885 Rodriguez v. British Colombia (Attorney General) (1993), B.C.W.L.D347, omówienie tego
wyroku w: M. Płachta, The right to die or the duty to live: New legal parameters of an old
dilemma, „Comparative law review” 1999, Vol. 9–10, a także w: K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu „wspomaganego samobójstwa”, „Prawo i Medycyna” 1999,
t. 1, nr 4; Jedynym do tej pory sądem, który uznał konstytucyjne istnienie takiego prawa jako
logicznego przedłużenia prawa do życia jest hinduski Sąd Najwyższy w sprawie Rathinam/
Nagbhusan Pantnaik v. Union of India, cyt. za: M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 431.
886 Nicklinson i Lamb przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Sk. nr 2478/15 i 1787/15,
skarga uznana za niedopuszczalną 23.06.2015; Zob. także: End of life and the European Convention on Human Rights, Factsheet, End of life and the ECHR, May 2019, Internet, chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.echr.coe.int/Documents/FS_
Euthanasia_ENG.pdf [dostęp: 26.08.2020].
887 Nie wszędzie jednak pomocnictwo w samobójstwie jest karalne, nie jest tak np. we
Francji i w Niemczech. Tam osobę pomagającą w samobójstwie można pociągnąć do odpo-
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czynnej wyraziło także Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w swojej
Rekomendacji w sprawie ochrony praw człowieka i godności terminalnie
chorych i umierających:
The Assembly therefore recommends that the Committee of Ministers encourage the member States of the Council of Europe to respect and protect the
dignity of terminally ill or dying persons in all respects:…
(c) by upholding the prohibition against intentionally taking the life of terminally ill or dying persons, while:
(i) recognising that the right to life, especially with regard to a terminally ill
or dying person, is guaranteed by the member States, in accordance with
Article 2 of the European Convention on Human Rights which states that
“no one shall be deprived of his life intentionally”;
(ii) recognising that a terminally ill or dying person’s wish to die never constitutes any legal claim to die at the hand of another person;
(iii) recognising that a terminally ill or dying person’s wish to die cannot of
itself constitute a legal justification to carry out actions intended to bring
about death888.

RE podtrzymała swoje stanowisko w stosunku do legalizacji eutanazji
czynnej w dokumencie nr 312 z 25 stycznia 2001 Legalisation of Euthanasia
in Europe – Written Declaration, w którym potępiła holenderską ustawę
dekryminalizującą akty eutanazji czynnej dokonane przez lekarza889.
wiedzialności za karalne nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie
(innymi słowy ma ona obowiązek prawny ratowania samobójcy, któremu dopomogła w dokonaniu samobójczego aktu); szczególną odpowiedzialność ponosi lekarz, który w momencie gdy pacjent straci przytomność musi go ratować, w innym wypadku odpowiada za zabójstwo przez zaniechanie. Zob. M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 354–359; Formalnie karalność
pomocnictwa w samobójstwie istnieje także w Szwajcarii, art. 115 Kodeksu karnego Szwajcarii
przewiduje karalność pomocnictwa do samobójstwa, gdy sprawca działał kierowany motywacją egoistyczną. Jeżeli sprawca działa pod wpływem współczucia, tak jak, w przypadku czynów eutanatycznych, nie wypełnia znamion przestępstwa. Mimo że także Kodeks karny
szwajcarski przewiduje karalność nieudzielenia pomocy samobójcy, w szczególności przez
lekarza, doktryna szwajcarska stoi na stanowisku, że racjonalne samobójstwo osób nieuleczalnie chorych wyklucza odpowiedzialność osoby aktywnie pomagającej w samobójstwie za
nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie. Zob. M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 359.
888 Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1418 (1999) on the protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying, Internet, www.assembly.coe.int [dostęp: 26.08.2020].
889 Legalisation of Euthanasia in Europe. Written Declaration No. 312, 14.05.2001, Internet,
www.assembly.coe.int [dostęp: 26.08.2020].
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Jeżeli chodzi o uniwersalny system ochrony praw człowieka, to także
należy stwierdzić, że żaden z dokumentów praw człowieka stanowiący podstawę tego systemu nie uznaje „prawa do śmierci”. W latach pięćdziesiątych
zwolennicy legalizacji eutanazji podjęli próbę włączenia takiego prawa do
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W 1950 r. skierowano do ONZ list
włączenia do Deklaracji prawa do dobrowolnej eutanazji osób cierpiących
na nieuleczalną chorobę. W petycji wskazano, że człowiek ma prawo do
życia, nie ma jednak obowiązku życia jeżeli jest ono wyłącznie przedłużającym się cierpieniem890. Postulat ten nie został jednak uwzględniony.
Niektórzy komentatorzy sugerują jednakże, że prawo do śmierci zawarte
jest implicite w gwarancji prawa do życia Powszechnej Deklaracji, jako że
należy do kategorii praw, którego wykonywania można dobrowolnie się
zrzec, a zrzeczenie takie jest również chronione substancją tego prawa (tak
jak prawo do posiadania obrońcy w procesie sądowym, zrzeczenie się tego
prawa jest także objęte ochroną jako wyraz jego realizacji)891. W kontekście
dyskutowanej powyżej kategorii niezbywalności nie jest to jednak takie proste i zależy od rozumienia tej kategorii oraz od przyjętej koncepcji prawa do
życia (jako mandatory right lub discretionary right). W tym kontekście warto
zwrócić uwagę na fakt, że Preambuła Powszechnej Deklaracji mówiąca
o niezbywalności praw w Deklaracji ogłoszonych odnosi się do wszystkich
praw zawartych w Deklaracji, również do prawa do własności z art. 17.
Prawo do własności obejmuje natomiast w sposób oczywisty prawo do
zbycia własności, zakazanie przez państwo w jakiejkolwiek formie zbycia
własności przez jednostkę stanowiłoby naruszenie tego prawa892. Kategoria
niezbywalności w Deklaracji nie może więc oznaczać całkowitej niemożności zbycia przedmiotu prawa.
Istnieją jednakże, jak to zostało wyżej wspomniane, prawa, takie jak
prawo do wolności od tortur czy zakaz niewolnictwa, których, z racji ich
fundamentalnego znaczenia w hierarchii praw człowieka, jednostka nie
może dobrowolnie się zrzec, tak aby było to zgodne z prawem893. Czy jednakże należy do nich również prawo do życia, szczególnie, gdy prawo to,
890

M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruń 1999, s. 200.

891

T.S. Orlin, The right to life. The right to die, w: The jurisprudence of human rights...,
s. 88–89.
892

Zwraca na to uwagę T.S. Orlin, tamże, s. 89.

893

Tego zdania jest m.in. F.G. Jacobs w: F.G. Jacobs, R.C.A. White, The European Convention on Human Rights, Oksford 1996, s. 44.
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tak jak w sytuacji ludzi ogromnie cierpiących i tak skazanych na niechybną
śmierć, wchodzi w kolizję z innymi wartościami, takimi, jak godność
(wymieniona w Preambule do Powszechnej Deklaracji), czy wolność od
pozostawania w nieludzkiej i poniżającej kondycji (art. 5). Sądzę, że „zbycie”
prawa do życia w wersji przedstawionej przez Feinberga (vide rozważania
wcześniejsze), stanowiące jednorazowe i odwołalne zawieszenie wykonywania tego prawa nie naruszałoby zasadniczej niezbywalności prawa
do życia i jego fundamentalnego charakteru w tych okolicznościach.
W świetle art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jedynym wyjątkiem od zakazu pozbawienia życia jest egzekucja
kary śmierci. Jest kwestią problematyczną, czy regulacje zezwalające na
akty eutanazji dobrowolnej lub wspomaganego samobójstwa nie byłyby
sprzeczne z zawartym w art. 6 par. 1 zobowiązaniem państwa do ustawowej
ochrony prawa do życia, obejmującym w pierwszej kolejności obowiązek
penalizacji aktów pozbawienia życia. W doktrynie napotkać można twierdzenie, że legalizacja „prawa do godnej śmierci” przez państwo nie byłaby
sprzeczna z art. 6 Paktu, przy założeniu autentycznej dobrowolności aktów
eutanazyjnych i możliwości ścisłego określenia ważności aktów woli osób
poddających się eutanazji”894.
M. Nowak w swoim komentarzu do MPPOiP stwierdza, że obowiązek
państwa do zapewnienia ochrony prawa do życia nie sięga tak daleko, by
wymagać ochrony życia i zdrowia wbrew otwarcie wyrażonej woli osób
chronionych. Ponadto z art. 6 Paktu nie można wyprowadzić zobowiązania państwa do kryminalizacji samobójstwa, więc nie można również,
według niego, wyprowadzić z art. 6 nakazu penalizacji pomocy w samobójstwie895.
W odróżnieniu od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitet
Praw Człowieka ONZ nie miał okazji wyrazić swojej opinii na temat problemu istnienia prawa do śmierci i ewentualnej relacji tego prawa do innych
praw przez Pakt gwarantowanych.
Komitet miał natomiast okazję wypowiedzieć się w przedmiocie zgodności regulacji legalizujących eutanazję czynną z art. 6 MPPOiP w 2001 r.
w ocenie raportu o stanie praw człowieka w Holandii (procedura kontrolna

894

Y. Dinstein, dz. cyt., s. 121.

895

M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. ICCPR Commentary, Kehl am
Rhein 1993, s. 124.
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regulowana w art. 40 Paktu)896. Na wstępie Komitet zaznaczył, że tam gdzie
państwo-strona Paktu chce rozluźnić regulacje ustawowe penalizujące akty
umyślnego zakończenia życia ludzkiego, Komitet czuje się zobowiązany
w świetle Paktu zastosować najbardziej rygorystyczną kontrolę, by ustalić
czy zobowiązania państwa do zapewnienia ochrony prawa do życia z art. 6
Paktu w połączeniu z jego art. 2 są spełnione. Komitet wyraził zaniepokojenie systemem kontroli implementacji przyjętej w 2000 r. holenderskiej
regulacji w przedmiocie dekryminalizacji dokonywanej na życzenie pacjenta przez lekarza eutanazji czynnej i wspomaganego samobójstwa897,
która w przekonaniu Komitetu niewystarczająco skutecznie jest w stanie
zapobiegać ewentualnym nadużyciom prowadzącym do naruszeń prawa do
życia. Komitet wyraził również swoje obawy, co do dopuszczenia eutanazji
wobec nieletnich powyżej 12. roku życia. Holenderska ustawa i sposób
jej wykonywania stała się ponownie przedmiotem Uwag Końcowych do
raportu o stanie przestrzegania praw człowieka w Holandii w 2019 r.898
Zasadniczo jednak nie znajdujemy w opiniach Komitetu stwierdzenia
o ogólnej niezgodności legalizacji eutanazji dobrowolnej i wspomaganego
samobójstwa z postanowieniami Paktu. Nie ma w niej jednakże także potwierdzenia istnienia „prawa do godnej śmierci” na bazie postanowień
Paktu.
W wewnętrznym prawie pozytywnym eutanazja dobrowolna zalegalizowana została wyłącznie we wspomnianych wyżej państwach europejskich
(Holandia, Belgia, Luksemburg, wspomagane samobójstwo w Szwajcarii).
Poza Europą natomiast eutanazja zalegalizowana została na Terytorium
Północnym Australii na krótki okres czasu przez Rights of the Terminally Ill
Act z 1995 r. , uchylony następnie przez Parlament Federalny w marcu 1997 r.
poprzez Euthanasia Law’s Act, która wprowadzała poprawkę do ustawy stanowiącej o kompetencjach legislacyjnych Terytoriów Północnych zgodnie,
z którą na przyszłość sprawy dotyczące czynów eutanatycznych zostały

896 Concluding observations of the Human Rights Committee: Netherlands. 27/08/2001.
CCPR/CO/72/NET, Internet, https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/nlindex.aspx [dostęp: 26.08.2020].
897 Termination of life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act, 28.11.2000,
No. 137 (26 691), regulacja ta została szczegółowo omówiona w P. Gensikowski, Eutanazja
i wspomagane samobójstwo w Holandii (w obliczu zmian), „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4.
898 Concluding observations of the Human Rights Committee: Netherlands. 2019, Internet,
https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/nlindex.aspx [dostęp: 26.08.2020].
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odebrane terytorialnej kompetencji legislacyjnej terytoriów australijskich899.
Kompetencja ta została jednak następnie przywrócona terytoriom w 2015 r.
przez kolejny akt Parlamentu Federalnego, dzięki czemu możliwa była
legalizacja wspomaganego samobójstwa i eutanazji czynnej na terytoriach:
Nowej Południowej Walii i Wiktorii w 2017 r. oraz w Australii Zachodniej
w 2019 r. Wspomagane samobójstwo, polegające na możliwości przepisania
przez lekarza śmiertelnego środka osobie terminalnie chorej stało się także
legalne w stanie Oregon w USA (Death with Dignity Act z 1994 r.900), w ślad
za Oregonem podążyły inne stany: Montana, Waszyngton, Vermont, Maine
New Jersey, Hawaje, Kalifornia, Colorado, Waszyngton D.C.
W Polsce eutanazja czynna penalizowana jest na mocy art. 150 par. 1 k.k.
z 1997 r., który formułuje uprzywilejowany typ zabójstwa z litości: „Kto
zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego
podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Takiej samej
karze podlega pomocnictwo w samobójstwie z mocy art. 151 k.k. Polski
ustawodawca wydaje się bardziej potępiać pomoc w samobójstwie, niż
zabójstwo eutanatyczne, bo o ile w przypadku art. 150 k.k. została przyjęta
możliwość zastosowania przez sąd w wyjątkowych wypadkach nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia, art. 151
takiego rozwiązania nie przewiduje. Jest to dość niespójne rozwiązanie
zważywszy na podobieństwo obu czynów w sensie moralnym, gdy w grę
wchodzi akt eutanazji czynnej i akt wspomaganego samobójstwa, eutanatycznego. Jednakże przepis art. 151 mówi ogólnie o doprowadzeniu kogoś
do samobójstwa poprzez namowę lub udzielenie pomocy, wchodzą tu,
więc w grę różne pobudki, z jakich działać może sprawca, także te naganne.
Stąd wydaje się, że w słuszną stronę zmierza propozycja A. Wąska, który
sugeruje wprowadzenie do art. 151 k.k. paragrafu 2, który wyłączałby odpowiedzialność karną, jeśli sprawca działał kierowany motywacją zasługującą
na moralne uwzględnienie901. Podobną propozycję wysuwa K. Poklewski-Koziełł postulując, by przynajmniej wzbogacić art. 151 k.k. o możliwość
nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia, tak
jak przewiduje to par. 2 art. 150 w stosunku do zabójstwa eutanatycznego902.
899

Zob. M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 187–188.

900

Zob. M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 360–363.

901

A. Wąsek, Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982, s. 114.

902

K. Poklewski-Koziełł, O eutanazji w świetle nowych koncepcji prawniczych, „Państwo
i Prawo” 1997, nr 1, s. 54.
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Na ten temat trwają w polskiej doktrynie prawniczej spory, przedmiotem
szczególnych kontrowersji jest czasownik „doprowadza” w przepisie art. 151
k.k. Czy lekarz, który pomaga choremu terminalnie i cierpiącemu pacjentowi przepisując mu śmiertelny środek do czegokolwiek „doprowadza”?
Niektórzy przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, że takie ułatwienie
samobójstwa przez lekarza nie stanowi „doprowadzenia” do samobójstwa
(odwrotnie – to zdeterminowany do dokonania tego aktu chory doprowadza lekarza do udzielenia mu pomocy), w związku, z czym w polskim
porządku prawnym wspomaganie samobójstwa osób nieuleczalnie chorych
jest niekaralne903. Jednakże pozostaje obowiązek ratowania samobójcy
spoczywający na lekarzu (w przeciwnym wypadku lekarz odpowiada
za zabójstwo z zaniechania). Obowiązek ten, jak to zostało powiedziane
uprzednio obowiązuje bezwzględnie, jeżeli niedoszły samobójca jest nieprzytomny, jeżeli jest przytomny i wyraża sprzeciw wobec ratowania jego
życia, to lekarz jest zwolniony z obowiązku ratowania go przez odmowę
zgody na świadczenia zdrowotne pacjenta.
Należy zwrócić uwagę, że jakkolwiek eutanazja czynna zabroniona jest
we wszystkich krajowych ustawodawstwach z nielicznymi wyjątkami, to
inna jej czynna forma wkrada się niejako tylnymi drzwiami do porządku
prawnego, znajdując również silne podstawy aksjologiczne w międzynarodowych standardach praw człowieka. Mowa tu o eutanazji czynnej
pośredniej. Dotyczy ona grupy pacjentów terminalnie chorych odczuwających szczególnie silny ból. Eutanazja pośrednia polega na działaniu
lekarza zmierzającego do uśmierzenia bólu pacjenta poprzez podawanie
mu coraz większych dawek środków przeciwbólowych, przy zachowaniu
świadomości, że to przyspiesza jego zgon. Jako etyczne uzasadnienie takiego działania, a zarazem uzasadnienie odróżnienia takiego działania od
eutanazji czynnej wskazywana jest nieraz wspominana uprzednio teoria
podwójnego skutku.
Ustawodawstwa, zgodnie, z którymi zabójstwo można popełnić jedynie
w zamiarze bezpośrednim, ze swojej natury nie przewidują karalności
eutanazji pośredniej, nawet, jeżeli nie zostało to wyrażone expressis verbis
w przepisach (np. Francja). Nie ma, bowiem w przypadku eutanazji pośred-

903 M. Filar, Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000, K. Poklewski-Koziełł, Obowiązek
ochrony życia pacjenta a prawo człowieka do godnej śmierci (głos w dyskusji), „Prawo i Medycyna” 1999, nr 1, s. 108–109; M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 389.
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niej, zasadniczego znamienia przestępstwa – zamiaru904. W porządkach
prawnych, gdzie strona podmiotowa przestępstwa zabójstwa uregulowana
jest inaczej, eutanazję pośrednią sankcjonuje orzecznictwo sądów – w Wielkiej Brytanii905, w Niemczech (według orzecznictwa niemieckiego lekarz
ma wobec pacjenta prawny obowiązek łagodzenia bólu906), w Hiszpanii907,
w USA (wyrok w sprawie Vaco v. Quill908). Wszędzie rozumowanie sędziów
opiera się właśnie na doktrynie podwójnego skutku.
W polskim porządku prawnym, w związku z uznaniem działania w zamiarze ewentualnym za formę umyślności działanie lekarza w formie
eutanazji pośredniej jest ustawowo zabronione. Lekarz popełnia w tym
wypadku czyn z art. 150 par. 1 k.k. (zabójstwo eutanatyczne) z zamiarem
ewentualnym909. Norma ta koliduje jednocześnie z zawartym w art. 29
Kodeksu etyki lekarskiej obowiązkiem łagodzenia przez lekarza cierpień
umierającego pacjenta aż do końca. Można by uznać w takim razie takie
działanie lekarza za działanie w stanie wyższej konieczności w sytuacji
kolizji obowiązków, gdy trzeba dokonać koniecznego wyboru pomiędzy
dobrami równej wartości (art. 26 par. 3 k.k.). Według E. Zielińskiej natomiast
przepisy Kodeksu etyki lekarskiej powinny być traktowane, jako statuujące
kontratyp pozaustawowy910. M. Szeroczyńska wyraża słuszny, w moim przekonaniu, pogląd, że przy obowiązującym stanie prawnym w Polsce istnieje
904

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 226.

905

Tamże, s. 227, It has also been recognised that “dual effect” treatment can be lawfully
administered, that is treatment calculated to ease a patient’s pain and suffering which might
also, as a side-effect, shorten their life expectancy (see, for example, Re J [1991] Fam 3).
906 Orzeczenie Sądu Federalnego z 1997 r. potwierdzające bezkarność eutanazji pośredniej. Sąd uznał po stronie lekarza brak zamiaru uśmiercenia pacjentki. Stwierdził również, że
postępowanie lekarza może być usprawiedliwione przy zastosowaniu instytucji stanu wyższej
konieczności, tamże, s. 228.
907

Tamże.

908

Jedno z najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego USA w przedmiocie „prawa do
śmierci”. Sąd stwierdził, że nie można stawiać znaku równości pomiędzy aktywną pomocą lekarza w samobójstwie terminalnie chorego pacjenta a prawem do odmowy leczenia. Vacco,
Attorney General of New York, et al. v. Quill et al. certiorari to the United States court of appeals
for the second circuit, No. 95–1858. Argued January 8, 1997 Decided June 26, 1997, Internet,
http://caselaw.lp.findlaw.com [dostęp: 26.08.2020].
909 Pojawiają się jednakże w doktrynie opinie, że zabójstwo eutanatyczne może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim, ze względu na motyw współczucia, którym kieruje się
sprawca, zob. M. Filar, Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000, s. 324. Nie do końca można
zgodzić się z tym poglądem, gdyż wydaje się, że motyw popełnienia przestępstwa nie determinuje rodzaju zamiaru z jakim jest ono popełnione.
910

E. Zielińska, Powinności lekarza…, dz. cyt., s. 89.
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jednak pierwotna legalność leczenia bólu terminalnego, którego ubocznym
skutkiem jest przyspieszenie zgonu. Wynika ona z przyznawanego przez
Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 r. prawa
podmiotowego do umierania w spokoju i godności911. Niedopuszczalna
byłaby w tym stanie rzeczy interpretacja, czyniąca z realizacji prawa podmiotowego naruszenie normy karnej912.
Prawo do umierania w godności i prawo do wolności od bólu wynika,
sięgając do standardów praw człowieka, przede wszystkim z godności,
uznawanej przez międzynarodowe dokumenty praw człowieka za fundament wszystkich praw ludzkich oraz z prawa do wolności od tortur
i nieludzkiego lub poniżającego traktowania występującego, jako prawo
absolutne we wszystkich traktatach praw człowieka. O godności ludzkiej
w kontekście człowieka, jako obiektu działań medycznych mówi także art.
1 Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Wprost o obowiązku łagodzenia
bólu terminalnie chorego pacjenta, nawet, jeżeli skutkiem ubocznym tego
działania jest skrócenie życia pacjenta, jako o standardzie zalecanym dla
państw RE stanowi Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego RE
z 1999 r. 913 Prawo to przeważa w ostatecznym rachunku nad stanowiącym
jądro prawa do życia zakazem pozbawienia życia.
Do tej pory mowa była o eutanazji dobrowolnej i wspomaganym samobójstwie, jako czynnych formach udzielania pomocy proszącemu o śmierć
oraz o „prawie do śmierci” w tym kontekście w świetle międzynarodowych
dokumentów praw człowieka. Poza aktywnymi formami czynów eutanatycznych, wyróżniana jest wśród nich także forma pasywna – eutanazja
bierna, polegająca na zaniechaniu dalszego leczenia na życzenie pacjenta,
lub zaprzestaniu na życzenie pacjenta tzw. uporczywej terapii, polegającej
na zastosowaniu aparatury sztucznie podtrzymującej życie. Jest to prawo
szczególnie istotne we współczesnych czasach, ze względu na powszechne
zastosowanie nowoczesnych technik podtrzymujących życie, przedłuża-

911 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U.
2009 Nr 52 poz. 417.
912

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 232.

913

Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1418 (1999) on the protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying., pkt 9 a) vii. „(…) to
ensure that, unless the patient chooses otherwise, a terminally ill or dying person will receive
adequate pain relief and palliative care, even if this treatment as a side-effect may contribute
to the shortening of the individual’s life”.
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jących je, często ze szkodą dla poczucia godności i autentycznego dobra
pacjenta.
Eutanazja bierna może być uznana za formę pozbawienia życia przez
zaniechanie. Jednakże prawo do odmowy dalszej terapii, nawet, gdy
odmowa taka skutkuje śmiercią pacjenta niewątpliwie istnieje w świetle
międzynarodowych standardów praw człowieka.
Zasada zgody pacjenta na zabieg medyczny jest podstawową zasadą
deontologii medycznej. Zasada ta wynika z międzynarodowo i konstytucyjnie chronionej wartości wolności człowieka. Zgodnie z art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wszystkie istoty rodzą się wolne i równe
w prawach, a z przynależnych im uprawnień i wolności mogą korzystać
swobodnie i bez żadnej dyskryminacji. Ochronę wolności wprowadzają
także konstytucje narodowe, w tym polska, zapewniając każdemu zarówno
prawną ochronę wolności w wypadku jej naruszenia, jak i zobowiązując
wszystkich ludzi do poszanowania praw i wolności drugiej osoby (art. 31
ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Ani państwo ani żadna osoba nie może zmuszać
nikogo do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, a ograniczenia
korzystania z wolności i praw mogą być ustanowione wyłącznie w ustawie
pod warunkiem, że są konieczne w demokratycznym państwie. Składową
prawa człowieka do wolności jest prawo do samodzielnego i niezależnego
decydowania o swoim życiu osobistym gwarantowane m.in. przez art.
17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 8
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka914.
Prawo do odmowy dalszego leczenia wynika także z prawa do integralności cielesnej, którego treść można by streścić w następującej formule:
nikt nie będzie poddawany zabiegom na własnym ciele bez swojej zgody.
Ciało człowieka stanowi z nim na tyle nierozerwalną jedność, że jakakolwiek
ingerencja dokonana na jego ciele musi być przez niego wyraźnie zaakceptowana, w innym wypadku stanowi ona cios w jego godność i wolność. Jest
ono explicite wyrażone w art. 7 MPPOiP w odniesieniu do eksperymentów
medycznych („Nikt nie będzie poddawany bez swej swobodnie wyrażonej

914 W interpretacji Europejskiej Komisji Praw Człowieka nawet najmniejsza interwencja
medyczna dokonana bez zgody pacjenta uważana jest za naruszenie prawa do prywatności
z art. 8, zob. X przeciwko Austrii, Sk. nr 8278/78, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka
z 13 grudnia 1979; zob. także: Acmanne and Others v. Belgium, No. 10435/8, decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 10 December 1984, Decisions and Reports (DR) 40, p. 251.
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zgody doświadczeniom lekarskim lub naukowym”)915. Najlepiej i najpełniej
formułuje to prawo Amerykańska Konwencja Praw Człowieka w art. 5 par.
1: „Każda osoba ma prawo do poszanowania jej integralności fizycznej,
psychicznej i moralnej”916. Także art. 3 ust 1 Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej formułuje prawo do integralności cielesnej człowieka
w kontekście zabiegów medycznych: „Na polu medycyny i biologii musi
być uszanowana swobodna i świadoma zgoda osoby wyrażona zgodnie
z procedurami stworzonymi przez prawo”917.
Najpełniej zasadę prawa do odmowy leczenia pacjenta formułuje
Europejska Konwencja Bioetyczna w art. 5. Przepis ten stanowi że każda
interwencja medyczna może zostać przeprowadzona jedynie po udzieleniu
przez pacjenta swobodnej i świadomej zgody, która może być wiążąco wycofana w każdym momencie918. Powyższe zasady zostały również powtórzone w deklaracjach praw pacjenta (USA – 1972 r., Francja – 1974 r., Niemcy
–1999 r.) oraz w modelu Deklaracji Praw Pacjenta WHO z 1994 r.919
Zasadę prawa do odmowy leczenia w kontekście eutanazji poparły
także organy Rady Europy. W 1976 r. Zgromadzenie Parlamentarne wydało
rezolucję 613 oraz rekomendację 779 w sprawie praw chorych i umierających. W obydwu tych dokumentach RE wyraziła opinię, iż stosowanie
nowoczesnych technik medycznych nie zawsze służy interesom chorych
w stanie terminalnym, którzy pragną umrzeć spokojnie i godnie. Rada
wyszła z założenia, że przedłużanie życia nie stanowi samo w sobie wyłącznego celu praktyki medycznej, która powinna zwrócić także uwagę
na ograniczenie cierpień pacjenta. Podkreślono jednak, że lekarzowi nie
wolno, nawet w najbardziej skrajnych przypadkach umyślnie przyspieszać
naturalnego procesu umierania920.

915

MPPOiP, art. 7 in fine, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych...,

s. 26.
916 Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, San Jose, 22 XI 1969, art. 5 ust. 1 w: Prawa
człowieka. Dokumenty międzynarodowe..., s. 386
917 Karta Praw Podstawowych UE, Charter Of Fundamental Rights Of The European Union
2012/C 326/02, Official Journal of the European Union C 326/391.
918 Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna),
Oviedo, 4 IV 1997, art. 5, Internet, http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm
[dostęp: 26.08.2020].
919

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 18–19.

920

Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe No. 613 (1976), on
the rights of the sick and the dying, Internet, www.assembly.coe.int [dostęp: 26.08.2020], tekst
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We wszystkich systemach prawnych pacjent kompetentny może podejmować wiążące prawnie i etycznie decyzje odnośnie własnego leczenia.
Oprócz Izraela, gdzie prawo zabrania raz podjętej terapii, niezależnie od
woli chorego921, życzenie kompetentnego pacjenta wszędzie jest respektowane. W polskim porządku prawnym lekarz, który uszanuje świadomą
wolę kompetentnego chorego sprzeciwiającego się leczeniu nie może
być pociągnięty do odpowiedzialności ani za przestępstwo nieudzielenia
pomocy człowiekowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie z art. 162 k.k.,
ani z art. 150 par. 1 k.k. za zabójstwo na życzenie z zaniechania, za które
w innych okolicznościach byłby odpowiedzialny, jako gwarant zdrowia
i życia pacjenta. Co więcej, gdyby lekarz przeciwstawił się decyzji chorego,
odpowiada z art. 192 k.k. za złamanie zakazu wykonywania zabiegu bez
zgody pacjenta.
Zasada dopuszczalności eutanazji biernej przez odmowę zgody na dalszą
terapię została potwierdzona także w orzecznictwie sądów najwyższych
licznych krajów. W Wielkiej Brytanii orzeczenie takie zapadło w sprawie
Lord Goff in Airedale NHS Trust v. Bland, w której Izba Lordów orzekła, że
prawo człowieka do samostanowienia przeważa nad zasadą świętości życia
ludzkiego922. Podobny wyrok zapadł także w brytyjskiej sprawie, 19-letniego
chłopca cierpiącego na stwardnienie zanikowe boczne (In re AK). Chory,
który porozumiewał się w tym okresie z otoczeniem poprzez mrugnięcie
powieką, był całkowicie sparaliżowany i oddychał za pomocą respiratora,
wyraził wolę, aby odłączono go od respiratora, gdy całkowicie straci kontakt ze światem. Brytyjski High Court uznał jego decyzję za wiążąca dla
personelu medycznego923.

polski w: Prawa pacjentów i problemy etyczne współczesnej medycyny w dokumentach Rady
Europy, Warszawa 1994, s. 14–16.
921 Zob. M. Gross, Abortion and neonaticide. Ethics, practice and policy in four nations,
„Bioethics” 2002, Vol. 16, No. 6, s. 207–208.
922 „First it is established that the principle of self-determination requires that respect must
be given to the wishes of the patient, so that if an adult patient of sound mind refuses, however
unreasonably, to consent to treatment or care by which his life would or might be prolonged,
the doctors responsible for his care must give effect to his wishes, even though they do not
consider it to be in his best interests to do so… To this extent, the principle of the sanctity of
human life must yield to the principle of self-determination…” (Lord Goff in Airedale NHS
Trust v. Bland [1993] AC 789, at p. 864).
923

Zob. M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 265.
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W USA zasada autonomii pacjenta w odniesieniu do kontynuowania
terapii potwierdzona została m.in. w sprawach Satz v. Perlmutter z 1980 r.
(Sąd Najwyższy Florydy) i Bouvia v. Superior Court z 1986 r. (Sąd Najwyższy Kalifornii). Szczególnie drastyczna była ta ostatnia sprawa, w której
chodziło o wyegzekwowanie decyzji młodej, sparaliżowanej i ogromnie
cierpiącej pacjentki, dotyczącej odłączenia sondy nosowej zastosowanej
w celu zastosowania przymusowego karmienia (pacjentka chciała popełnić
samobójstwo nie przyjmując pokarmów). Sąd zdecydował, że należy uszanować wolę chorej. Analogiczne orzeczenie zapadło w Kanadzie w sprawie
Nancy B. v. Hôtel Quebec z 1992 r. w Sądzie Najwyższym Quebeku924.
W świetle prawa międzynarodowego praw człowieka nie istnieje, więc
„prawo do śmierci” w sensie eutanazji dobrowolnej czynnej (poza jej formą
pośrednią), da się jednak wywieść takie prawo z prawa do odmowy leczenia
w kontekście eutanazji biernej. Pozostaje zwrócić uwagę na wyrażoną
już uprzednio wątpliwość co do tego, czy de facto istnieje aż taka różnica
pomiędzy aktywną, a pasywną formą eutanazji i czy w tej sytuacji stan,
w którym formy aktywne są przez prawo kryminalizowane, a formy pasywne dozwolone nie stwarza dyskryminacji dla pacjentów, których decyzja
o zakończeniu życia wymaga aktywnego działania, a nie jedynie odłączenia
aparatury podtrzymującej życie925.

4. Ochrona prawa do życia a eutanazja
adobrowolna
Eutanazją adobrowolną można określić akty eutanatyczne wobec osób
niezdolnych do wyrażenia w sposób świadomy woli co do decyzji o zakończeniu swojego życia. W tej grupie znajdą się zarówno małoletnie dzieci,
924 Nancy B. v. Hôtel-Dieu de Québec et al. (1992), 86 „Dominion Law Reports” (4th) 385
(Quebec Superior Court); 25-letnia Nancy cierpiała na syndrom Guillain-Barré’go, jej egzystencja uzależniona była od respiratora i była ona całkowicie sparaliżowana. Nancy zażądała
odłączenia od respiratora powołując się na prawo do odmowy leczenia przysługujące jej na
mocy Kodeksu cywilnego Quebecu. Sąd rozważał, czy akt odłączenia Nancy od respiratora nie
będzie stanowił naruszenia Kodeksu karnego (zabójstwo przez zaniechanie dopełnienia obowiązku ratowania życia przez lekarza, pomoc w samobójstwie) uznał jednakże, że akt ten będzie wyłącznie realizacją jej prawa do odmowy leczenia, a śmierć, która po nim nastąpi śmiercią naturalną nie wchodzącą w zakres regulacji przepisów karnych.
925
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Zob. T.S. Orlin, The right to life. The right to die, w: The jurisprudence of human..., s. 86.
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osoby upośledzone umysłowo w stopniu nie pozwalającym na rozeznanie
wyboru pomiędzy życiem a śmiercią, osoby nieprzytomne i w stanie nieodwracalnej śpiączki (w stanie trwale wegetatywnym).
Wydaje się, że o ile przedmiotem tak wielkich kontrowersji moralnych
i prawnych jest eutanazja czynna w stosunku do osób kompetentnych do
wyrażenia swojej woli, to tym większy sprzeciw budzić może ewentualność
dokonywania eutanazji czynnej wobec osób niekompetentnych.
Trzeba zaznaczyć przy tym, że nie wszystkie małoletnie dzieci i nie
wszystkich chorych lub upośledzonych psychicznie można uznać za osoby
zupełnie niekompetentne do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących swojego zdrowia i życia. Prawo krajowe i międzynarodowe, (EKB)
przyznaje tym małoletnim, którzy osiągnęli starczający poziom rozwoju
oraz tym psychicznie niepełnosprawnym, a którzy są w stanie działać
z odpowiednim rozeznaniem, prawo do udziału w decyzjach dotyczących
swojego leczenia. Holenderska ustawa przyznaje nawet dzieciom od 12.
roku życia prawo wpływu na decyzję o eutanazji czynnej, podejmowaną
wspólnie z rodzicami926.
Dzieci młodsze, niemowlęta oraz głęboko upośledzone umysłowo
osoby dorosłe, stanowią grupę osób, które można uznać za zupełnie pozbawione rozeznania i możliwości podejmowania świadomych decyzji, co
do swego losu. Gdy takie istoty ludzkie cierpią i brak jest innego sposobu
na umniejszenie ich cierpień poza zakończeniem ich egzystencji, dylemat
moralny staje się szczególnie dotkliwy. Na straży ich życia stoi, bowiem
zakaz pozbawienia życia i prawo do życia, które nie może być przez te osoby
„zawieszone” tak jak w przypadku osób kompetentnych, poprzez realizację
prawa do samostanowienia. Eutanazja czynna wymagałaby, więc decyzji
osób trzecich, co do aktywnego zakończenia życia tych osób. Legalizacja
takich działań niebezpiecznie mogłaby zbliżyć się do praktyk nazistowskiej
eugeniki, likwidowania „życia niewartego życia”. Eutanazja czynna wobec
tej grupy osób nie jest aktualnie nigdzie legalna. Nie dałoby się jej także
uzasadnić w świetle standardów praw człowieka, tak jak było to możliwe
w przypadku śmierci na życzenie osób kompetentnych („zawieszalność”
prawa do życia przez uprawnionego wyrastająca z prawa do prywatności

926 Termination of life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act, 28.11.2000,
No. 137 (26 691), Zob. P. Gensikowski, dz. cyt., s. 89.
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połączonego z prawem wolności od tortur i nieludzkiego lub poniżającego
traktowania).
Wydaje się jednakże, że z międzynarodowo chronionego prawa wolności
od tortur wynika wobec tych osób obowiązek uśmierzania ich bólu do
skutku, łącznie ze skutkiem śmiertelnym (eutanazja pośrednia), tak samo,
jak w przypadku osób kompetentnych.
Istnieje jednak legalna możliwość eutanazji biernej wobec tej grupy osób.
W przypadku małoletnich dzieci znajdujących się pod opieką rodziców, to
oni przejmują ich kompetencję do wyrażenia woli w przedmiocie decyzji
o kontynuacji leczenia, jednakże decyzje takie mogą podlegać kontroli sądu.
To samo odnosi się do osób upośledzonych umysłowo. Regulacje dotyczące
zgody na zabieg medyczny wyrażonej w imieniu osób niekompetentnych
zawiera Europejska Konwencja Bioetyczna z 1997 r. w art. 6. Zgodnie
z tym artykułem osoba niekompetentna do wyrażenia zgody na zbieg
medyczny może być mu poddana dla jej bezpośredniej korzyści (par. 1).
W przypadku małoletnich zabieg medyczny może być wykonany za zgodą
przedstawiciela ustawowego małoletniego lub po uzyskaniu zgody osoby
lub instytucji przewidzianych w ustawie (a person or a body provided for
by law). Jednakże opinia małoletniego będzie brana pod uwagę proporcjonalnie do jego wieku i stopnia rozwoju (par. 2). Analogicznie w przypadku
osób dorosłych pozbawionych kompetencji do wyrażania zgody na zabieg
medyczny z powodu niepełnosprawności umysłowej, zgodę na zabieg
wyraża jej przedstawiciel bądź osoba lub instytucja przewidziana w takim
wypadku przez prawo. Osoba niepełnosprawna umysłowo jest uprawniona
do udziału w podejmowaniu decyzji na tyle, ile jest to możliwe (par. 3)927.
W odniesieniu do osób upośledzonych i psychicznie chorych analogiczne zasady wyrażania zgody na zabieg medyczny określa także Rekomendacja RE z 1999 r.928
Surogaty oświadczenia woli, w postaci oświadczenia woli wyrażonego
przez rodziców, opiekunów lub sąd spełniają zasadę samostanowienia
w odniesieniu do prawa do odmowy leczenia. Rozwiązanie polegające na
927 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna), Oviedo, 4 IV 1997, art. 6, Internet, http://conventions.coe.int/treaty/en/
treaties/html/164.htm [dostęp: 26.08.2020].
928 Council of Europe. Recommendation No. R (99) 4 of the Committee of Ministers to member States on principles concerning the legal protection of incapable adults. (Adopted by the
Committee of Ministers on 23 February 1999 at the 660th meeting of the Ministers’ Deputies).
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procedurze łączącej w sobie elementy decyzji zastępczej przez substytut
osoby niekompetentnej i znaczącą rolę sądu w rozstrzyganiu konfliktów
pomiędzy służbą zdrowia a przedstawicielem ustawowym przyjęto w większości systemów prawnych929.
Szczególnym przypadkiem eutanazji adobrowolnej jest eutanazja wobec
głęboko upośledzonych noworodków. Praktyka nieleczenia niepełnosprawnych noworodków za zgodą rodziców była i jest nadal stosowana930. Jeżeli
dzieci głęboko niepełnosprawne wymagają dla przeżycia dodatkowego
zabiegu często się go nie wykonuje. Takie postępowanie motywowane
jest negatywną oceną jakości przyszłego życia dzieci, nie tylko w związku
z chorobą aktualnie powodującą cierpienia, ale ze stopniem niepełnosprawności. Ta sama motywacja stoi zresztą za dopuszczalnością przerwania
ciąży ze względu na ciężkie uszkodzenia genetyczne płodu. Tutaj, więc, do
dotychczasowych motywów eutanazji – niesienia ulgi w cierpieniu, godnej
śmierci – dochodzą nowe, zgoła odmiennej natury motywy.
W przedmiocie eutanazji neonatalnej zapadały liczne orzeczenia sądowe
w krajach common-law uniewinniające lekarzy, którzy zaniechali leczenia
niepełnosprawnych noworodków (np. in Re Arthur w Wielkiej Brytanii z 5 listopada 1981 r.931) lub zatwierdzające decyzję rodziców o niepodejmowaniu
dalszego leczenia (sprawa Baby Doe w USA z 1982 r.932) nawet, gdy w grę
wchodziła tylko niepełnosprawność dziecka (np. syndrom Downa) bez towarzyszących jej terminalnych schorzeń. Jednocześnie były też przypadki,

929

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 33.

930

Nawet państwa silnie sprzeciwiające się wszelkim formom eutanazji, tak jak USA, czy
Francja dopuszczają legalność odstąpienia od terapii nieuleczalnie chorych lub głęboko niepełnosprawnych noworodków na podstawie decyzji rodziców, pod warunkiem, że decyzja
rodziców nie stanowi nadużycia ich władzy rodzicielskiej i jest uzasadniona z medycznego
punktu widzenia. W razie wystąpienia różnicy zdań pomiędzy lekarzem a rodzicami decyzję
podejmuje sąd. Gdzieniegdzie, np. w prawie Izraela selektywne niepodejmowanie leczenia
noworodków wymaga zgody sądu w każdym wypadku. Zob. tamże, s. 326.
931

Zob. J.K. Mason, R.A. McCall Smith, Law and medical ethics, London 1987, s. 106.

932

Dziecko nazwane Baby Doe urodziło się w stanie Indiana w USA z syndromem Downa,
miało także nieprawidłowo zbudowany przełyk, w związku z czym nie mogło przyjmować pokarmów i musiało być poddane operacji. Rodzice jednak nie zgodzili się na przewiezienie
dziecka do innego szpitala w celu dokonania zabiegu usprawniającego przewód pokarmowy
dziecka. Tym samym dziecko miało pozostać tylko pod opieką pielęgniarską, bez dożylnego
karmienia i umrzeć z głodu. Administracja szpitala wystąpiła w tej sprawie do sądu, jednak sąd
postanowił utrzymać w mocy decyzję rodziców. Zob. J.C. Merrick, Federal intervention in the
treatment of handicapped newborns: Baby Doe regulations and The Child Abuse amendments,
„Policy Studies Review” Winter 1989, Vol. 8, No. 2, pp. 405–419.
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gdy sądy opowiadały się za utrzymywaniem przy życiu dziecka oceniając
jego przewidywaną jakość życia wyżej niż jego śmierć (in Re B w Wielkiej
Brytanii z 7 sierpnia 1981 r.). Sąd Najwyższy Stanu Wiktoria w Australii nie
dopuszczając do zaniechania leczenia dziecka z rozszczepieniem kręgosłupa stwierdził, że nikt nie ma prawa podejmować decyzji o świadomym
odebraniu życia dziecku, niezależnie od stopnia jego niepełnosprawności
(in Re F). Prawo, według australijskiego sądu, nie powinno dopuszczać,
bowiem do podejmowania decyzji oceniających jakość cudzego życia933.
W sprawie In re Baby K. z 1992 r. sąd amerykański zdecydował się kontynuować podtrzymywanie przy życiu dziecka, które urodziło się bez mózgu934.
Oprócz ogólnych gwarancji prawa do życia zawartych w traktatach praw
człowieka do noworodków odnoszą się również gwarancje Konwencji Praw
Dziecka z 1989 r. Art. 3., par. 1 Konwencji formułuje ogólną zasadę, że „we
wszelkich decyzjach, które dotyczą dzieci (… ) podstawową sprawą będzie
zabezpieczenie nadrzędnego interesu dziecka”935.
W przypadku terminalnych chorób występujących u noworodków połączonych z silnym odczuwaniem przez nie bólu, nie ma wątpliwości, że
zgodnie z tą zasadą, a także z prawem człowieka do wolności od cierpienia
wywodzonym z prawa do wolności od tortur (odnośnie do dzieci sformułowanym także w art. 37 Konwencji Praw Dziecka) obowiązuje lekarza
obowiązek uśmierzania bólu „aż do skutku”, tak samo, jak w odniesieniu
do osób dorosłych. Zasady te usprawiedliwiają zastosowanie wobec nich
eutanazji czynnej pośredniej.
Są jednak przypadki, gdy żadne leki przeciwbólowe oprócz środków bezpośrednio powodujących zgon nie są w stanie uśmierzyć nieznośnego bólu
małej istoty936. W związku z takimi przypadkami pojawiły się w Holandii
933

Tamże, s. 108.

934

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 325; Status moralny i prawny takich noworodków w ogóle
jest niepewny z punktu widzenia kryterium człowieczeństwa, jeżeli za takie uznamy posiadanie ośrodka procesów świadomych – mózgu a także z punktu widzenia powszechnie uznawanego kryterium śmierci mózgowej, jako kryterium ustalenia zgonu człowieka, które nie
może być tu zastosowane, gdyż mózgu nie ma.
935 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 256), w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka, Zawiera tekst Konwencji Praw Dziecka z zastrzeżeniami RP,
Toruń 1994, s. 57.
936 Zob. np. przypadki opisane w: M. Campbell, Holland to allow baby euthanasia, "The Sunday Times" 5.03.2006, Internet, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article737519.
ece. [dostęp: 26.08.2020].
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akty eutanazji czynnej bezpośredniej wobec niemowląt. Mimo że eutanazja
czynna wobec dzieci poniżej 12. roku życia jest tam kryminalizowana na
ogólnych zasadach, w sprawach tych nie było wszczynane postępowanie
karne wobec lekarzy lub w przypadku jego wszczęcia byli oni uniewinniani.
Obecnie powstały w tym kraju projekty zalegalizowania eutanazji, również
czynnej wobec niemowląt w skrajnych wypadkach. Tzw. Protokół z Groningen z 2002 r., opracowany przez holenderskich lekarzy pediatrów we
współpracy z prokuraturą, określa zasady dokonywania eutanazji biernej lub
czynnej na noworodkach. Eutanazji mogą być poddane trzy grupy dzieci.
Pierwsza grupa obejmuje pacjentów, wobec których wszelka terapia jest
bezcelowa, a dalsze jej prowadzenie może tylko wydłużać ich cierpienia.
Druga grupa to dzieci, które przy zastosowaniu technologii podtrzymujących życie mogą przeżyć, ale prognozy dotyczące jakości ich życia są
fatalne, np. gdy już na zawsze będą zależne od aparatury podtrzymującej
życie. W tych dwóch przypadkach decyzja o odstąpieniu od dalszej terapii
(eutanazja bierna) należy do rodziców na zasadach zastępczego oświadczenia woli w imieniu osób niekompetentnych. Trzecia grupa obejmuje dzieci,
które funkcjonują bez aparatury podtrzymującej życie, ale ich kondycja jest
nieuleczalna i powoduje niedające się uśmierzyć cierpienia. Wobec nich,
w wyjątkowych przypadkach, Protokół zezwala na dokonanie eutanazji
czynnej. Protokół nie gwarantuje, że lekarzowi nie będą postawione zarzuty
po zgłoszeniu dokonanej eutanazji. Decyzja o niewszczynaniu przeciwko
niemu postępowania podjęta przez prokuraturę jest poddawana kontroli
instancyjnej i może zostać zmieniona przez Ministra Sprawiedliwości937.
Jednakże, gdy decyzja o niepodejmowaniu leczenia, która prowadzi do
śmierci dziecka (eutanazja bierna) oparta jest wyłącznie na przeświadczeniu
o niskiej jakości jego przyszłego życia, sprawa jest bardziej skomplikowana.
Nie wchodzi, bowiem w grę nakaz bezpośredniego uśmierzania cierpienia,
który zgodnie z tym, co zostało wcześniej powiedziane, jest nakazem mającym przewagę nad nakazem bezwzględnej ochrony życia.
Międzynarodowy standard ochrony życia nie przewiduje takiego wyjątku
od zakazu pozbawienia życia, jak pozbawienie życia ze względu na głęboką
niepełnosprawność i niską przewidywaną jakość życia. Na straży życia
nowo narodzonego niepełnosprawnego dziecka stoi dodatkowo art. 6 Kon-

937 A.A.E. Verhagen, P.J.J. Sauer, End – of –life decisions in Newborns: An approach from
the Netherlands, "Pediatrics" 2005, Vol. 116; s. 736–739.
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wencji Praw Dziecka proklamujący przyrodzone prawo każdego dziecka do
życia, nakazujący władzom państwowym przyczyniać się w maksymalnym
stopniu do zapewnienia warunków i życia i rozwoju dziecka. Jednocześnie art. 24 Konwencji uznaje prawo dziecka do korzystania z możliwie
najlepszego stanu zdrowia oraz korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych. Państwa, w świetle tego artykułu, mają zagwarantować, by
żadne dziecko nie było pozbawione tych usług. Ponadto art. 23 Konwencji
gwarantuje prawo dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawnych
do zapewnienia im pełni normalnego życia. Niepełnosprawne noworodki
objęte są również podmiotowym zakresem obowiązywania Konwencji
Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ938. Art. 10 tej Konwencji potwierdza
przyrodzone prawo do życia każdej istoty ludzkiej i zobowiązuje państwa
do zapewnienia możliwości efektywnego korzystania z tego prawa na
równi z innymi osobami. Ponadto w art. 25 Konwencja gwarantuje osobom
niepełnosprawnym dostęp do najwyższego poziomu opieki zdrowotnej,
a w pkt 5 figuruje wyraźny zakaz odmowy pomocy medycznej osobom
niepełnosprawnym oraz odmowy pokarmów i płynów na podstawie ich
niepełnosprawności939.
W świetle tych przepisów decyzje rodziców i sądów o odstąpieniu od
zabiegów ratujących życie głęboko niepełnosprawnych dzieci, a tym bardziej niedostarczanie pokarmu w celu przyspieszenia śmierci (np. sprawa
Baby Doe, gdzie zaniechano dożylnego dokarmiania dziecka, przy czym
nie było ono w stanie przyjmować pokarmów normalną drogą) wydają się
niedopuszczalne. Trzeba pamiętać, że decyzje te opierane były jednocześnie
właśnie na wspomnianej zasadzie „nadrzędnego interesu dziecka”. Powstaje
jednak pytanie, czy dozwolona jest taka interpretacja tej zasady, która najlepsze wypełnienie interesu dziecka widzi w zakończeniu jego egzystencji.
Dorośli pacjenci są, bowiem w stanie ocenić swoją kondycję jako gorszą
niż śmierć i dokonać wyboru. Ale czy ocena taka może być dokonana przez
osoby trzecie w imieniu dziecka, nawet, jeżeli istnieją solidne podstawy ku
takiej negatywnej ocenie przyszłej jakości jego życia?
Trzeba zwrócić uwagę, że ocena taka w zasadzie jest dokonywana przez
prawo, jeżeli w porządku prawnym funkcjonują normy dopuszczające
938 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 13.12.2006, New York, Internet,
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html [dostęp: 26.08.2020].
939
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przerwanie ciąży nawet na późnym etapie z powodu wykrycia wad genetycznych u dziecka940, tych samych często wad, które bywają przyczyną
zastosowania wobec dziecka eutanazji już po jego urodzeniu. Wskazania
eugeniczne (zwane także tetralogicznymi, płodowymi lub embriopatologicznymi) do przerywania ciąży uzasadniane są m.in. właśnie prawem
człowieka do tego „aby nie być urodzonym” w sytuacji, gdy jego egzystencję trudno nazwać w pełni ludzką, czy prawem do odpowiedniej „jakości
życia”941.
Z pewnego punktu widzenia wydaje się więc sporą niekonsekwencją
dopuszczanie przez prawo aborcji z tych wskazań z jednej strony i kwestionowanie legalności eutanazji wobec noworodków dotkniętych tymi
samymi wadami genetycznymi. Jednakże, trzeba wyraźnie podkreślić,
że w większości współczesnych porządków prawnych, a także w świetle
międzynarodowych standardów praw człowieka płód nie jest objęty równą
człowiekowi urodzonemu ochroną prawa do życia (to zagadnienie zostało
rozwinięte w rozdziale dotyczącym przerywania ciąży). Z momentem
urodzenia zaś, człowiek nabywa cały zestaw praw, który przysługuje mu,
z wykluczeniem możliwości jakiejkolwiek dyskryminacji, już od końca jego
dni. Stąd wynika nierówność traktowania przez prawo niepełnosprawnego
płodu i niepełnosprawnego noworodka i jest ona uzasadniona.
Neoeutanazja pozostaje przedmiotem ożywionych sporów filozoficznych, prawnych i medycznych pomiędzy zwolennikami doktryny „świętości życia” i myślicielami stawiającymi na pierwszym miejscu „jakość życia”.
Dyskursu tego nie sposób w tym miejscu w całości przytoczyć. Z. Szawarski
w artykule Z kręgu filozofii medycyny. Moralne problemy opieki nad dziećmi
nieuleczalnie chorymi sklasyfikował te stanowiska następująco942:
940 W większości państw jest to dopuszczalne do 22. tygodnia ciąży lub do osiągnięcia
przez płód zdolności życia poza organizmem matki. Zob. Prawne problemy ludzkiej prokreacji, W. Lang (red.), Toruń 2000, s. 211.
941 Tamże, s. 208; W konsekwencji akceptacji tych wskazań dochodzi do powództw cywilnych wrongful life, ze skargi dziecka urodzonego w niepełnosprawności w wyniku niedoinformowania matki przez lekarza o możliwości jego choroby lub zaniedbania skutkującego nie
wykryciem wady w okresie prenatalnym. Sądy amerykańskie orzekały w takich sprawach, że
życie powoda nie może być samo w sobie szkodą, gdyż każde życie jest cenniejsze niż nieistnienie i jako takie chronione przez prawo. (Precedens w sprawie Berman v. Allan w USA). Zob.
T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Zakamycze 2003, s. 232–233.
942 Z. Szawarski, Z kręgu filozofii medycyny. Moralne problemy opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi, „Polski Tygodnik Lekarski” 1987, t. 42, nr 9.
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1. Stanowisko tradycyjne – „nie zabijaj”, należące do nurtu etyki absolutystycznej, typowe przede wszystkim dla doktryny moralnej
Kościoła katolickiego zasadza się na całkowitym zakazie zabijania
„niewinnych istot ludzkich” w każdych okolicznościach. W przypadku
dzieci urodzonych z tak głębokimi wadami, że nie można im pomóc,
odwołuje się do trzech zasad w celu ominięcia tego zakazu:
– zasady rozróżnienia środków zwyczajnych i nadzwyczajnych
sprowadzające się do dyrektywy nakazującej rezygnację z zamierzonego postępowania medycznego, gdy nie ma ono żadnych
szans na sukces, a przysparza jedynie niepotrzebnego cierpienia;
jeśli natomiast istnieje wysokie prawdopodobieństwo sukcesu to
powinno się podjąć ryzyko operacji;
– zasady podwójnego skutku – nie poddaje się dzieci intensywnej
terapii lub skomplikowanym technicznie i bolesnym operacjom,
aby zaoszczędzić im cierpienia (słuszna intencja), mimo że z góry
może to pociągnąć za sobą śmierć dziecka (niechciany, lecz przewidywany skutek);
– zasady rozgraniczenia pomiędzy zakazanym pozbawieniem życia
dziecka, a dopuszczalnym przyzwoleniem na śmierć943.
2. Stanowisko umiarkowane – primum non nocere, stanowi częściowe
uznanie zasady oceny, jakości życia; przy bardzo niskiej przewidywanej jakości życia dopuszcza eutanazję bierną, przy jednoczesnej
opozycji wobec eutanazji czynnej; jeżeli ocenia się, że dziecko nie
będzie w stanie przeżyć okresu wczesnego dzieciństwa, będzie żyło
w stanie nieznośnego bólu lub nie będzie w stanie w najmniejszym
choćby stopniu wieść ludzkiego życia, wszelkie zabiegi należy uznać
za szkodliwe, a decyzję, co do losów dziecka powinien podjąć sąd (stanowisko powszechnie aprobowane przez środowisko lekarskie);
3. Stanowisko radykalne – utylitaryzm współczesny, odrzucenie zasady
świętości życia; życie ludzkie ma wartość tylko wtedy, jeżeli jest
warte, by je przeżyć. Samoświadomość jest warunkiem koniecznym
wartości życia, człowiek dysponuje autonomią rezygnacji z życia;
zasada użyteczności polegająca na zwiększaniu sumy przyjemności
doznawanej przez istoty i minimalizacji ich cierpienia; zdarza się,
943 Przedstawiciele: Jan Paweł II w Deklaracji św. Kongregacji Doktryny Wiary o eutanazji
(„L’Osservatore Romano” sierpień 1980, nr 8, Pius XII, Przemówienie do lekarzy 24 listopada
1957 r., w: Acta Apostolicae Sedis, 1027–33.
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że życie poczętej bądź narodzonej istoty nie jest warte przeżycia,
istnieje wtedy dostateczna racja, by przerwać ciążę lub zabić nowo
narodzone dziecko. Zwolennicy tej koncepcji nie widzą rozgraniczenia pomiędzy eutanazją czynną bezpośrednią i pośrednią (odrzucają
teorię podwójnego skutku) oraz czynną a bierną (odrzucają różnicę
pomiędzy zabiciem a przyzwoleniem na śmierć)944.
Międzynarodowe organy ochrony praw człowieka poświęcały jak dotąd
niewiele uwagi problemowi eutanazji noworodków. Komitet Praw Człowieka przy okazji swojej oceny raportu holenderskiego dotyczącej m.in.
ustawy dekryminalizującej eutanazję wyraził obawę związaną z praktyką
eutanazji niemowląt945. W odpowiedzi na obawy Komitetu rząd Holandii
nadesłał wyjaśnienia w tym względzie stwierdzając, że neoeutanazja nie
jest objęta zakresem ustawy Termination of Life on Request and Assisted
Suicide (Review Procedures) Act, a jej przypadki są bardzo rzadkie i obejmują
przede wszystkim eutanazję bierną, jeżeli zaś decyzja o zaprzestaniu leczenia zostaje podjęta, następnym krokiem jest uśmierzenie bólu niemowlęcia
poprzez opiekę paliatywną. Tylko w wypadku, gdy takie środki okażą się
niewystarczające do zapobieżenia nieznośnemu cierpieniu dziecka, rozważana jest decyzja o aktywnym skróceniu jego życia. W przypadku zajścia
takich wydarzeń, stają się one przedmiotem postępowania prokuratury.
Neonatolodzy kierują się w swoim postępowaniu precyzyjnie opracowanym protokołem (chodzi o wspomniany Protokół z Groningen – od Aut.),
zgodnie, z którym każdy etap procesu decyzyjnego w takich przypadkach
jest przygotowany i rozważony z wielką uwagą946. Problem eutanazji noworodków w Holandii stał się również przedmiotem zainteresowania Komitetu
Praw Dziecka ONZ947.

944 Przedstawiciele m.in. J. Glover, Causing death and saving lives, Pengiun Books 1977,
P. Singer, Etyka Praktyczna...; tenże, 1999, O życiu i śmierci...; M. Tooley, Abortion and…,
R.M. Hare, Abortion and the Golden Rule, "Philosophy and Public Affairs” 1975, Vol. 4, No. 3,
s. 201–222.
945 Concluding observations of the Human Rights Committee: Netherlands. 27/08/2001.
CCPR/CO/72/NET, Internet, https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/nlindex.aspx [dostęp: 26.08.2020].
946 Replies of the Government of the Netherlands to the concerns expressed by the Human
Rights Committee: Netherlands, 29/04/2003. CCPR/CO/72/NET/Add.1. (Follow-up Response
by State Party).
947 Committee on the Rights of the Child, Thirty-fifth Session summary record of the
928th Meeting, 19 January 2004, Consideration of reports of States Parties, Second Periodic
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Osobną kategorię osób mogących stać się przedmiotem eutanazji
adobrowolnej stanowią osoby, które nie są aktualnie kompetentne do
wyrażenia swojej woli, co do kontynuacji leczenia, wskutek trwałej utraty
zdolności podejmowania świadomych decyzji związanych z leczeniem.
Osoby te, w odróżnieniu od osób małoletnich i przez całe życie umysłowo
upośledzonych, nie pozostają pod stałą opieką przedstawicieli ustawowych,
którzy są władni podjąć w ich imieniu decyzję o zaprzestaniu leczenia
(przedstawiciele ci mogą jednakże zostać ustanowieni, choć nie zawsze
tak się dzieje).
Przypadek zastosowania eutanazji biernej wobec osoby, która utraciła
zdolność świadomego podejmowania decyzji stał się w 1993 r. przedmiotem
decyzji Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. W sprawie Widmer przeciwko Szwajcarii szpital zdecydował się na zaprzestanie leczenia
82-letniego pacjenta cierpiącego na chorobę Parkinsona. Syn pacjenta
w swojej skardze twierdził, iż miało miejsce naruszenie prawa do życia jego
ojca, które to naruszenie nie jest karnie sankcjonowane przez ustawodawstwo szwajcarskie, nie przewidujące expressis verbis przestępności eutanazji
biernej wobec osoby, która nie wyraziła zgody na takie postępowanie948.
Komisja odrzuciła jego skargę, twierdząc, że sposób, w jaki szwajcarskie
prawo federalne zapewnia ochronę życia człowieka spełnia standardy art.
2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wynika stąd, że brak penalizacji
expressis verbis eutanazji biernej adobrowolnej w stosunku do osób, które
utraciły kompetencję do podejmowania decyzji nie został uznany za niezgodny z Konwencją.
Podstawową okazuje się w tych przypadkach kwestia, czy znana jest
uprzednio wyrażona wola pacjenta, co do postępowania z nim w razie utraty
kompetencji do podejmowania decyzji o swoim leczeniu. Sądownictwo
amerykańskie, jako pierwsze na świecie sformułowało zasadę, że przy
podejmowaniu decyzji odnośnie pacjenta, który utracił kompetencje do
decydowania o sobie należy brać przede wszystkim pod uwagę jego prawo
do samostanowienia, a więc decyzję, jaką podjąłby w sytuacji, gdyby był
obecnie ją w stanie fizycznie i psychicznie wyrazić. Leczenie może być,
więc wobec takiego pacjenta niekompetentnego przerwane, jeśli zostanie
Report of The Netherlands, Initial Report of the Netherlands (Aruba)crc/c/sr.928, 23 January
2004.
948 Widmer przeciwko Szwajcarii, Sk. nr 20527/92, Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu z 10 lutego 1993 r.
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w sposób przekonywujący dowiedzione, że w istniejących warunkach nie
życzyłby on sobie jego kontynuacji949.
W związku z istniejącą zawsze w takich warunkach niepewnością, co do
uprzedniej woli pacjenta w niektórych ustawodawstwach postanowiono
wprowadzić instytucję prawną, która pozwalałaby zawczasu dokonać
oświadczenia woli pro futuro co do dyrektyw postępowania medycznego
wobec osoby, w przypadku utraty przez nią zdolności świadomego podejmowania decyzji. Instytucja taka bywa określana jako „testament życia”
– living will lub advance directives (określenie spotykane w literaturze
amerykańskiej). Instytucja living will, wprowadzona została po raz pierwszy
w stanie Kalifornia na mocy Natural Death Act z 30 września 1976. Ustawa
ta uznaje prawo dorosłej osoby do dokonania pisemnego oświadczenia
woli polecającego lekarzowi niestosowanie lub zaprzestanie stosowania
środków podtrzymujących życie w sytuacji nieuniknionej śmierci950. Podobne uregulowania pojawiły się także w wielu innych stanach USA (np.
Illinois Living Will Act, New Jersey Advanced Directives for Health Care
Act)951. Równolegle z rozwojem „testamentów życia” pojawiła się w USA
instytucja pełnomocnika do spraw zdrowia. Pełnomocnik taki wyznaczony
zawczasu przez pacjenta ma prawo podejmować w wypadku utracenia
przez niego zdolności decyzji, wiążące decyzje dotyczące kontynuacji
leczenia zleceniodawcy952. Instytucją podobną także stanowiącą wiążące
oświadczenie pro futuro terminalnie chorego pacjenta są tzw. DNR directive (dyrektywy dotyczące zaniechania reanimacji) sporządzane przez
kompetentnego pacjenta lub pełnomocnika pacjenta niekompetentnego
nakazujące nieprzeprowadzanie w stosunku do pacjenta akcji reanimacyjnej. Rozwiązania prawne umożliwiające uszanowanie uprzednio wyrażonej
woli pacjenta zostały przyjęte także w innych krajach: Australii, Kanadzie,
Singapurze, Wielkiej Brytanii i Danii953. Także w Niemczech ta instytucja
pod nazwą Patiententestament wypracowana została przez doktrynę praw-

949 Orzeczenie Sądu Najwyższego stanu New Jersey w sprawie Conroy, Re Claire C. Conroy 486 A2d 1209 (NJ, 1985).
950

M. Nesterowicz, Prawo cywilne..., s. 203.

951

Tamże, s. 204, Por. także K.Poklewski-Koziełł, Oświadczenia woli pro futuro pacjenta
jako instytucja prawna, „Państwo i Prawo” 2000, z. 3, s. 4–14, oraz M. Szeroczyńska, dz. cyt.,
s. 301.
952

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 304.

953

Tamże, s. 307–314.
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niczą i orzecznictwo sądów954. We Włoszech nowe prawo wprowadzające
instytucję testamentu życia zostało wprowadzone w 2018 r.
W polskim porządku prawnym brak jest regulacji ustawowych odnośnie „testamentu życia” czy pełnomocnika do spraw zdrowia. Pojawiały się
jednak propozycje ustawowego wprowadzenia tych instytucji do polskiego
prawa955. W 2005 r. Sąd Najwyższy uznał obowiązek lekarza uszanowania
uprzednio sporządzonego na wypadek utraty nieprzytomności oświadczenia woli pacjenta, w którym nie zgadza się on na dokonywanie wobec
niego określonych świadczeń zdrowotnych. SN wywiódł taką interpretację
istniejących w polskim porządku prawnym przepisów z prawa do wolności
będącego
jedną z fundamentalnych zasad współczesnej doktryny praw człowieka (por.
art. 17 Ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
Dz. U. Z 1977 r. Nr 38, poz. 167, oraz art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 427),
w związku, z czym również Konstytucja powierza ją specjalnej opiece państwa,
zapewniając każdemu wolność i nietykalność osobistą oraz chroniąc życie
prywatne, rodzinne, cześć, dobre imię oraz prawo o decydowaniu o swoim
życiu osobistym (art. 41 ust. 1 i art. 47 Konstytucji). (…) Mimo że obowiązujące
w Polsce unormowania dotyczące zgody pacjenta lub jej braku – mimo
klimatu prawnego sprzyjającego uszanowaniu woli pacjenta – nie dotyczą
bezpośrednio oświadczeń składanych pro futuro (…) zasada poszanowania
autonomii pacjenta nakazuje respektowanie jego woli, niezależnie od motywów (konfesyjnych, ideologicznych, zdrowotnych itp.), toteż należy przyjąć,
że brak zgody pacjenta na określony zabieg (rodzaj zabiegów) jest dla lekarza
wiążący i znosi odpowiedzialność karną lub cywilną, natomiast w wypadku
wykonania zabiegu – delegalizuje go. W piśmiennictwie podkreśla się, że
sprzeciw pacjenta powinien być uwzględniany w szczególności wtedy, gdy
został uzewnętrzniony w sposób wyraźny i jednoznaczny, ze świadomością
dokonanego wyboru i przyjętych preferencji, zwłaszcza gdy związek czasowy
między oświadczeniem a zabiegiem jest dostatecznie ścisły. Stanowisko takie
954

K. Poklewski-Koziełł, Oświadczenia woli…, s. 10.

955

Np. K. Poklewski-Koziełł, Oświadczenia woli, dz. cyt., s. 14, tenże, Lekarz wobec oświadczeń woli pacjenta antycypującego swój stan terminalny (na tle rozwiązań przyjętych w Szwajcarii), „Prawo i Medycyna” 2001, t. 3, nr 9; L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna,
„Prawo i Medycyna” 1999, t. 1, nr 4, s. 11.
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znajduje potwierdzenie w Konwencji o ochronie praw człowieka i godności
istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Konwencji o prawach
człowieka i biomedycynie), podpisanej w Oviedo w dniu 4 kwietnia 1997 r.
(„Prawo i Medycyna” 1999, nr 3, s. 140), która wprawdzie nie została jeszcze
ratyfikowana, niemniej może stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną.
Zgodnie z art. 9 tej 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 woli956.

Jak słusznie skonstatował polski SN, zasada uszanowania uprzednio wyrażonej woli pacjenta, a tym samym również instytucja living will znajdują
swoje uzasadnienie w międzynarodowych standardach praw człowieka,
przede wszystkim w prawie do samostanowienia ugruntowanym z kolei
prawie do prywatności i prawie do integralności cielesnej (wynika z nich
prawo pacjenta do odmowy leczenia, o czym była mowa powyżej). Fakt ten
potwierdza przywołana w orzeczeniu SN Europejska Konwencja Bioetyczna,
która w art. 9 formułuje obowiązek lekarza do uwzględnienia wcześniej
wyrażonych życzeń osoby zainteresowanej, co do interwencji medycznej,
jeżeli w chwili jej przeprowadzenia nie jest ona w stanie wyrazić swojej
woli957. Jednakże Rzeczpospolita Polska Konwencji póki co nie ratyfikowała. Projekt ustawy mającej wprowadzić instytucję testamentu życia do
polskiego prawa został natomiast w 2013 r. odrzucony. Mimo że – tak jak
stwierdził SN w swoim orzeczeniu – uprzednio wyrażona wola pacjenta
powinna być szanowana, jako że wynika to z prawa do wyrażania przez
pacjenta zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (obecnie prawo to
ujęte jest w art. 15 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta958), to i tak każdorazowo w takich sytuacjach
decyzje należą nadal do lekarzy.
Uszanowanie uprzednio wyrażonej woli pacjenta, co do stosowania
wobec niego zabiegów przedłużających życie oraz możliwości podjęcia

956 Postanowienie z dnia 27 października 2005 r. Sąd Najwyższy III CK 155/05, teza:
„Oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty przytomności, określające wolę dotyczącą postępowania lekarza w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą zaistnieć, jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny i jednoznaczny wiążące.”
957

Europejska Konwencja Bioetyczna, art. 9.

958

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U.
z 2009 r. Nr 52 poz. 417.
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takiej decyzji przez wyznaczonego wcześniej przez pacjenta pełnomocnika, zaleca także przywoływana powyżej Rekomendacja Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy z 1999 r. 959 Rekomendacja zaleca wszakże
w sytuacji niepewności, co do woli pacjenta przedłużanie jego życia960.
Szczególną grupą pacjentów niekompetentnych do podejmowania
decyzji są pacjenci w stanie trwale wegetatywnym – Permanent Vegetative
State (PVS) – którzy nieodwracalnie utracili świadomość, pozostają jednak
zawieszeni w stanie pomiędzy życiem a śmiercią. Nie są oni terminalnie
chorzy, przez długie lata mogą żyć w tym stanie, czasem nawet bez pomocy aparatury podtrzymującej życie, gdyż niektóre funkcje ich mózgów
odpowiedzialne za oddychanie, krążenie i inne funkcje wegetatywne
organizmu zostały zachowane. Nigdy jednak nie odzyskają świadomości,
gdyż nieodwracalnie ustała u nich aktywność neo-cortexu, części mózgu
odpowiedzialnej za funkcje świadome. Powstaje problem, czy osoby takie
w ogóle można uznać jeszcze za żywe i w związku z tym sensownie mówić
o pozbawieniu ich życia lub eutanazji biernej wobec nich np. poprzez
odstąpienie od sztucznej wentylacji czy podawania im pokarmów. Problem
ten wiąże się z zagadnieniem definicji śmierci i momentu przewidzianego
przez prawo dla stwierdzenia zgonu, nad którymi to zagadnieniami chwilę
się zatrzymam.
Definicja śmierci przeszła sporą ewolucję w medycynie i prawie.
Tradycyjnie definiowano śmierć człowieka jako stan nieodwracalnego
ustania krążenia krwi i oddychania (cardiopulmonary definition of death).
W połowie wieku XX, po wynalezieniu i rozpoczęciu stosowania respiratorów, definicja ta stała się nieprzydatna w sytuacjach coraz częściej
spotykanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej, gdy zaczęło
być możliwe sztuczne podtrzymywanie krążenia krwi oraz innych funkcji
organicznych. Nie spełniała ona także oczekiwań transplantologów, gdyż
nie pozwalała pobrać narządów odpowiednio wcześnie, gdy jeszcze nadają
się do przeszczepu.

959 Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1418 (1999) on the protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying, pkt 9 b) vi; w pkt 7
iii Rekomendacji RE wyraża także ogólną obawę dotyczącą coraz częściej występującego
przedłużania życia sztucznymi metodami przy użyciu nieproporcjonalnych środków medycznych lub poprzez kontynuację ich zastosowania bez zgody pacjenta.
960
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Tamże, pkt 9b vi in fine.
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Poszukiwano więc takiej definicji śmierci, która pozwalałaby uznać organizm ludzki za martwy, mimo że część funkcji fizjologicznych (w szczególności oddychanie i krążenie krwi) mogą być i są podtrzymywane sztucznie.
Poszukiwania te doprowadziły do zastąpienia definicji tradycyjnej definicją
nową, mianowicie definicją śmierci organizmu jako całości.
Szczególnie dopingujący wpływ miała przeprowadzona w grudniu
1967 r. przez Christiana Barnarda operacja przeszczepienia serca, gdzie
dawcą był pacjent w stanie śmierci mózgowej z zachowanym krążeniem
krwi. W niecały miesiąc później w Stanach Zjednoczonych powołana została
Nadzwyczajna Komisja Harwardzkiej Szkoły Medycznej dla Zbadania Definicji Śmierci Mózgowej (Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School
to Examine the Definition of Brain Death), później nazywana w skrócie
Komisją Harwardzką do Spraw Śmierci Mózgu961.
W sierpniu 1968 r. Komisja opublikowała raport, w którym określiła, że
celem jej pracy było sformułowanie nowej definicji śmierci. Komisja też
postulowała, by definicja taka była wyznaczana przez kryterium „trwałego
niefunkcjonowania mózgu”, co w praktyce sprowadza się to do obumarcia pnia mózgowego (pień mózgu odpowiedzialny jest za utrzymywanie
podstawowych funkcji wegetatywnych takich jak oddychanie, krążenie).
Uznano, więc, że organizm ludzki jako całość jest systemem złożonym
z wielości powiązanych ze sobą podsystemów. Jeżeli więc pień mózgu utracił zdolność pełnienia funkcji integracyjnych, to poszczególne podsystemy
(żywe bądź sztucznie podtrzymywane w działaniu organy) nie tworzą już
żyjącego organizmu ludzkiego jako całości962.
Legalną definicję śmierci mózgowej przyjął następnie, jako pierwszy
stan Kansas w 1972 r. Była to definicja oparta na sformułowaniu alternatywnym: śmierć następuje, gdy nastąpi całkowite ustanie funkcji mózgu
lub ustanie nieodwracalnie oddychanie i krążenie. Podobne rozwiązanie
wkrótce zostało przyjęte w większości współczesnych państw, najwcześniej
w Finlandii (1972 r.), najpóźniej w Japonii (1992 r.). W Polsce kryterium

961 Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Death
A Definition of Irreversible Coma, „Journal of the American Medical Association” 1968,
Vol. 205, s. 337–340.
962 Zob. definicja Ch. Culvera i B. Gerta w: Charles M. Culver and Bernard Gert, Philosophy
in medicine: conceptual and ethical issues in medicine and psychiatry, Oxford University
Press 1982.
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śmierci mózgowej przyjęto z inicjatywy Komisji Medycyny Sądowej – Rady
Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1976 r.963
Nową definicję śmierci określa się w literaturze mianem whole-brain
definition of death. Położenie nacisku na określenie „cały” w tej nazwie nie
jest przypadkowe. Jest ono niejako odpowiedzią na inną koncepcję dotycząca definicji śmierci zwaną higher-brain definition of death, postulującą
by za moment śmierci uznać nieodwracalne ustanie funkcji neo-cortexu,
czyli „wyższej” części mózgu ludzkiego, odpowiedzialnego za świadomość
i funkcjonowanie człowieka jako osoby. Wraz z przyjęciem owej koncepcji
osoby w stanie trwale wegetatywnym (Permanent Vegetative State), u których zachowane są tylko funkcje pnia mózgowego odpowiedzialne za
oddychanie, krążenie i inne funkcje wegetatywne organizmu, a nieodwracalnie ustała u nich aktywność neo-cortexu, zostałyby uznane za zmarłe.
Taka koncepcja, mimo że znajduje wielu zwolenników wśród filozofów
i bioetyków (m.in. R.M. Veatch964, P. Singer965), nie przyjęła się jak dotąd ani
w prawie, ani w medycynie.
963 Zob. T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1993, s. 117; Kryteria
śmierci mózgowej uległy uściśleniu w Komunikacie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie wytycznych Krajowych Zespołów Specjalistycznych dotyczących kryteriów śmierci
mózgu (1 lipca 1984 r.), a następnie modyfikacji poprzez Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 9 sierpnia 1994 r. w sprawie wytycznych Krajowych Zespołów Specjalistycznych w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii oraz medycyny sądowej w sprawie kryteriów śmierci mózgu (Dz. Urz. MZiOS z dnia 5 września 1994 r.)
Dz. Urz.MZ.94.11.24; kolejna modyfikacja dokonana została już w 1996 r. (Dz.U.MZiOS 13 poz.
36) i zawierała istotną zmianę, mianowicie śmierć mózgową dozwolono stwierdzać już u noworodków od 7. dnia życia. Zmieniono także nazewnictwo: zamiast określenia „śmierć mózgu”
zaczęto używać określenia „trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu (śmierć mózgowa)”. Akt ten uległ uchyleniu przez przyjęcie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z dnia 6 września 2005 r.)
Dz. U.05.169.1411, która w art. 9 ustanawia kryterium śmierci mózgowej; szczegółowe wytyczne
dotyczące stwierdzania śmierci mózgowej zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego
ustania czynności mózgu (M.P. z dnia 31 lipca 2007 r.), M.P.07.46.547, wydane na podstawie ust.
3 art. 9 Ustawy; aktualnie kwestię tę reguluje Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia
2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 17
stycznia 2020 r. poz. 73) wydane do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152) (Dz.U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590), która reguluje
kwestię stwierdzenia zgonu człowieka w bieżącym stanie prawnym.
964 Autor ten definiuje śmierć jako „nieodwracalną utratę tego, co jest istotowo właściwe
naturze człowieka” w: R.M. Veatch, The whole brain orientated concept of death – An outmoded philosophical formulation, „Journal of Thanatology” 1975/3:13–30, s. 15.
965
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P. Singer, O życiu i śmierci..., passim.

Część III. Horyzontalny wymiar ochrony prawa do życia

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Główną przeszkodą jest fakt, iż osoby z obumarłą korą mózgową, mimo
iż nigdy nie odzyskają świadomości, mają zachowane krążenie krwi i inne
podstawowe funkcje organizmu, czasem nawet samoczynnie oddychają,
intuicyjnie, więc jawią się, jako żywe. Koncepcja uznania je za zmarłe czy
pobrania od nich organów do transplantacji budzi, więc protesty. Zwolennicy teorii śmierci mózgowej (whole-brain definition), podobnie zresztą
jak zwolennicy tradycyjnej definicji śmierci postrzegają człowieka bardziej
w kontekście jego biologicznej egzystencji niż świadomego „ja”. Dopóki
organizm o kodzie genetycznym należącym do gatunku Homo Sapiens
funkcjonuje w sposób zintegrowany, dopóty, według nich, trwa życie człowieka i trwają jego prawa, jako osoby, mimo że nie spełnia on już żadnych
wymogów definicji osoby.
Zwolennicy definicji neokortykalnej natomiast widzą człowieka przede
wszystkim jako świadome „ja”, z końcem, którego kończy się też życie ludzkie, kończy się istnienie podmiotu, który może posiadać interesy i prawa.
Przeciwnicy koncepcji neokortykalnej argumentują, że nie istnieją
obecnie metody pozwalające ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że
utrata świadomości jest nieodwracalna, odnotowano bowiem przypadki,
gdy osoby uznane za pozostające nieodwracalnie w stanie PVS wróciły do
życia966. Niedawne odkrycia neurobiologii dają także nikłą nadzieję na to, że
w przyszłości będziemy w stanie przywrócić funkcjonowanie obumarłych
części mózgu967.
Innym argumentem wysuwanym przeciwko takiej definicji śmierci
jest tzw. argument równi pochyłej. Skoro bowiem ustanie funkcji świadomościowych i osobowościowych równoznaczne jest ze śmiercią, za
faktycznie zmarłych należałoby uznać również ludzi głęboko upośledzonych umysłowo, u których procesy świadome występują w nikłym
stopniu. Prowadziłoby to z kolei do całkowitego anulowania ich praw jako
osób. W takim wypadku za nieludzi, „nie-osoby” czy też po prostu za istoty

966 Zob. m.in. K. Higashi, Five year follow up study of patients with Persistent Vegetative
State, „Journal of Neurology, Neurosurgury and Psychiatry” 1981, Vol. 44, s. 552–554;
N.L. Childs, W.N. Mercer, Brief Report: Late Improvement in Consciousness after Post-Traumatic Vegetative State, „New England Journal of Medicine” 1996, Vol. 334, s. 24–25; J.L. Bernat,
The Boundaries of the Persistent Vegetative State, „Journal of Clinical Ethics” 1992, Vol. 3,
s. 176–80; G.E. Pence, Classic cases in medical ethics, dz. cyt., s. 46–47.
967
Internet, https://www.scientificamerican.com/article/brain-restoration-system-explores-hazy-territory-between-being-dead-or-alive/ [dostęp: 26.08.2020].
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nieżywe uznać by należało także niemowlęta ancefaliczne, urodzone bez
wykształconej kory mózgowej.
Natomiast za koncepcją higher-brain definition of death przemawia
wzgląd na godność zmarłego w sensie osobowościowym człowieka, który
już faktycznie odszedł, ale nie może otrzymać pochówku, a także na jego
rodzinę, która nie może ukoić swego bólu przez pochowanie go. Inną racją,
która podawana jest na rzecz higher-brain definition of death jest ratowanie
życia osób mających szanse na świadome życie, które może być ocalone
przez organy do transplantacji pobrane z ciał osób, których kora mózgowa
obumarła.
Niektórzy autorzy wskazują z kolei, moim zdaniem słusznie, że śmierć
nie jest faktem następującym w jednym momencie, ale procesem, i to procesem czasami dwupłaszczyznowym – procesem śmierci osoby i śmierci
organizmu968. Wyznaczenie momentu śmierci wydaje się konieczne ze
względu na potrzebę jasności co do społecznego statusu człowieka i zachowań wobec niego. Stąd niektórzy proponują przyjęcie pewnej umownej
granicy, analogicznej do wyznaczonej przez prawo granicy osiągnięcia
dojrzałości. Osiąganie dojrzałości jest również procesem ciągłym, w którym
nie da się jednoznacznie oznaczyć granicznego momentu. Granica życia
nie może być jednak wyznaczona arbitralnie. Istnieją pewne obiektywne
przesłanki, które przemawiają za ustaleniem wieku osiągnięcia dojrzałości
na lat 18, a nie na lat 6, tak też w przypadku definicji śmierci trzeba wybrać
granicę mieszczącą się w pewnym uwarunkowanym obiektywnymi przesłankami przedziale969.
R. Veatch proponuje, by w tej sytuacji wprowadzić możliwość złożenia
deklaracji, za którą definicją śmierci się opowiadamy, zgodnie z którą będziemy potraktowani w wypadku wątpliwości. Za podstawowe kryterium
stosowane w braku uprzedniego wyrażenia woli proponuje uznać obecnie
funkcjonującą definicję śmierci całego mózgu970.

968 Por. L. Emanuel, Reexamining death. The asymptotic model and a Bounded Zone Definition, „Hastings Center Report” Jul–Aug 1995, Vol. 25, No. 4.
969

Por. W. Chiong, Brain death without definitions, „Hastings Center Report” Nov-Dec

2005.
970 R.M. Veatch, The impending collapse of the Whole-brain definition of death, „Hastings
Center Report” Jul-Aug 1993, Vol. 23, No. 4; Zob. także tego autora: The conscience clause, w:
The definition of death: Contemporary controversies, S.J. Youngner, R.M. Arnold, R. Schapiro (eds.), Johns Hopkins University Press 1999, s. 137–160.
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W światopoglądzie społeczeństw należących do kręgu cywilizacji
zachodu utrwaliło się kryterium śmierci mózgowej jako śmierci całego
mózgu. Jest ono przyjmowane powszechnie, choć nie brakuje wobec
niego także głosów krytyki971. Zaakceptował je w zasadzie również Kościół
katolicki972, choć nie wypracował on w tej kwestii zgodnego stanowiska.
Nadal ze strony środowisk kościelnych pojawiają się głosy krytyki wobec
mózgowej definicji śmierci, a stosowanie jej uznawane jest nawet za formę
niedobrowolnej eutanazji973.
Rozumienie śmierci jest uwarunkowane sposobem rozumienia życia,
filozofii człowieka i religią, dlatego istotną rolę w tej kwestii odgrywają
różnice kulturowe. Zważywszy więc na multikulturowość współczesnego
zachodniego świata, być może najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby
rozpowszechnienie powyżej wspomnianej „klauzuli sumienia”, szczególnie,
że taka klauzula pozwalałaby na dokonanie osobistego wyboru między
wszystkimi trzema definicjami śmierci – krążeniową, mózgową i neokortykalną.
Przyjęcie określonej definicji śmierci jest tak istotne, ponieważ stwierdzenie śmierci człowieka rodzi liczne konsekwencje prawne. Na przykład,
w wypadku przyjęcia definicji neokortykalnej, jeżeli za śmierć uznano by
nieodwracalne ustanie funkcji wyższych mózgu, zmieniłaby się też kwalifikacja czynu w przypadku, gdy ofiara przestępstwa zostałaby doprowadzona
do stanu wegetatywnego (PVS), sprawca zostałby oskarżony o zabójstwo,
a nie o ciężki uszczerbek na zdrowiu. Moment śmierci jest też kluczowy dla
kwestii dziedziczenia, ubezpieczeń itp. Najważniejszą jednak konsekwencją
przyjęcia neokortykalnej definicji śmierci jest utrata statusu osoby żyjącej,
z którym związane jest posiadanie prawa do życia i integralności cielesnej,
dysponowania własnym ciałem oraz innymi licznymi prawami. Dopiero
po stwierdzeniu śmierci możliwe jest pobranie organów do transplantacji
(przyjęty powszechnie standard tzw. dead donor rule). Po stwierdzeniu
971 M.in. M. Potts, P.A. Byrne, R. Nigles, Beyond Brain Death. The case against brain death
criteria for human death, Dodrecht 2001.
972 Za zgodą papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i za aprobatą Kongregacji
Nauk Wiary w 1995 r. została opracowana Karta Zgonu powołująca się na definicję śmierci
mózgowej, zob. w: C. Golser, Dyskusja wokół śmierci mózgowej z perspektywy katolickiego
teologa-moralisty, Materiały z XIV Symposium pt. „Etyczne problemy transplantologii”, Wydz.
Teologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996.
973 Zob. m.in.: J. Norkowski OP, Mózgowe kryteria śmierci człowieka analiza zagadnienia,
„Studia Theologica Varsaviensia UKSW” 2004, t. 42, nr 2.

Rozdział VIII. Dylematy ochrony prawa do życia związane z końcem życia

383

Marta Lang

śmierci zgodnie z definicją neokortykalną niczego, co zrobiono by z ciałem
człowieka nie można już nazwać zabójstwem; nie można bowiem pozbawić
życia osoby, która już nie żyje.
W zależności, więc od przyjętej definicji śmierci zmienia się status osób
w stanie nieodwracalnej utraty świadomości, jednak, jak to powyżej zostało
wspomniane, obecnie porządki prawne przyjmują definicję śmierci mózgowej, jako śmierci całego mózgu, w związku, z czym osoby te są w świetle
prawa żywymi ludźmi cieszącymi się pełnią praw człowieka.
Problem postępowania z osobami w stanie trwale wegetatywnym stał
się przedmiotem orzeczeń sądowych w USA. Pierwszą głośną sprawą, była
sprawa Karen Ann Quinlan, która znalazła się w stanie nieodwracalnej
śpiączki, musiała zostać podłączona do respiratora i być karmiona przez
sondę żołądkową. Ojciec Karen wystąpił do sądu o ustanowienie go przedstawicielem ustawowym córki i pozwolenie na odłączenie jej od respiratora.
Powołując się na konstytucyjnie gwarantowane prawo do prywatności,
z którego wynika prawo pacjenta do odmowy leczenia Sąd Najwyższy Stanu
New Jersey stwierdził, że jedynym rozwiązaniem zapobiegającym destrukcji
prawa do prywatności Karen, byłoby zezwolenie opiekunowi i rodzinie
na zdecydowanie, czego ona sama by chciała, gdyby mogła samodzielnie
podjąć decyzję. Było to nawiasem mówiąc orzeczenie, które przyczyniło
się do rozwoju wspominanych powyżej regulacji dotyczących living will
w USA. Sąd dokonał przy okazji rozróżnienia na nadzwyczajne środki terapeutyczne, z których stosowania w imieniu pacjenta niekompetentnego
można zrezygnować i środki zwyczajne, których zaniechać nie wolno.
Do tej pierwszej kategorii zaliczył respirator, sztuczne pojenie i karmienie
zostało zaliczone do grupy drugiej, stąd po odłączeniu respiratora, Karen,
której ciało podjęło samodzielnie czynność oddychania, ale świadomość
nigdy nie miała powrócić, żyła jeszcze przez 9 lat974. W kolejnej sprawie,
która trafiła przed sąd amerykański, orzeczono, że lekarzom wolno zaprzestać kontynuowania terapii, która według ich oceny jest bezużyteczna,
w tym uprawnieni są zarówno do odłączenia respiratora, jak i zaprzestania
sztucznego karmienia. Rezygnując z podziału na zwyczajne i nadzwyczajne
środki medyczne, zastosowano pojęcie środków proporcjonalnych, czyli takich, których zastosowanie niesie ze sobą nadzieję na jakąkolwiek poprawę

974 M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 286–287, M. Nesterowicz, Prawo cywilne..., s. 201–202,
G.E. Pence, dz. cyt., s. 29 –39
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stanu pacjenta i nieproporcjonalnie obciążających, gdy ich stosowanie nie
niesie ze sobą żadnej takiej perspektywy975.
Takie kryterium zostało także zastosowane w innej słynnej sprawie amerykańskiej – sprawie znajdującej się w stanie trwale wegetatywnym Nancy
Cruzan rozpatrywanej przez Federalny Sad Najwyższy USA w 1990 r. Nancy
oddychała samodzielnie, nie potrzebowała, więc praktycznie żadnej opieki
medycznej oprócz pojenia i karmienia. Sąd Najwyższy USA potwierdzając
prawo pacjenta do odmowy niechcianego leczenia, stwierdził jednocześnie,
że Nancy z tego prawa nie skorzystała, nie zgodził się, bowiem na uznanie domniemania jej woli na podstawie zeznań jej przyjaciół na temat jej poglądów,
co do możliwości bycia utrzymywaną sztucznie przy życiu w razie wypadku.
Sprawa została jednak wznowiona w pierwszej instancji z inicjatywy rodziców Nancy, którzy znaleźli nowe dowody na to, że Nancy będąc kompetentna
wyraziła swoją opinię w tej sprawie, co można uznać za oświadczenie woli
pro futuro. Sąd pozwolił na zaprzestanie sztucznego odżywiania976.
Analogiczne w swych konsekwencjach rozstrzygniecie podjęła Izba
Lordów w Wielkiej Brytanii w sprawie Airendale THS Trust v. Bland z 1993 r.
Inne było jednakże uzasadnienie decyzji o zaprzestaniu sztucznego karmienia pacjenta. Sędziowie posłużyli się tu testem dobra pacjenta poprzez
obiektywną ocenę jakości jego życia stwierdzając, że kontynuowanie
stosowania środków podtrzymujących życie nie leży w najlepiej pojętym
interesie pacjenta977.
Trzeba zauważyć, że w sprawach, dotyczących eutanazji biernej adobrowolnej, a w zasadzie antydystanazji (eutanazji polegającej na zaprzestaniu
sztucznego podtrzymywania życia) korzystanie przez pacjenta w stanie PVS
z praw człowieka jest faktycznie ograniczone do prawa do życia rozumianego jako czysto biologiczna egzystencja. Warto w tym miejscu przywołać
stwierdzenie Z. Szawarskiego, że tak naprawdę wartością dla której życie
jest chronione przez zakaz zabijania i prawo do życia nie jest życie samo
jako biologiczny proces, ale wartości, które biologiczne procesy życiowe
umożliwiają978. Wartościami takimi są przede wszystkim świadomość,
975 Narber v. Superior Court of Los Angeles County, 1983 r., cyt. za: M. Szeroczyńska,
dz. cyt., s. 287.
976

Tamże, s. 288–290, G.E. Pence, dz. cyt., s. 40–43.

977

M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 293.

978

Z. Szawarski, Wartość życia, w: W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny
współczesnej, Z. Szawarski (red.), Warszawa 1987, s. 51–80 passim.
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odczuwanie, przeżywanie swego życia, stąd można mieć wątpliwości czy
w odniesieniu do osób znajdujących się w PVS mówić można o ochronie
ich życia, jako wartości oraz prawie do życia. Brak jest już, bowiem podmiotu przeżywającego owo życie, a to ze względu na podmiot życie jest
chronione, jako wartość aksjologiczna.
Gdy wola nieprzytomnego pacjenta, co do postępowania z nim na wypadek trwałej utraty przytomności jest nieznana, nie wchodzi w grę także
prawo do samostanowienia. Nie wchodzi tu również w zakres rozważań
prawo do wolności od tortur, odmiennie niż w przypadku problemów
związanych z eutanazją wobec pacjentów choćby w minimalnym stopniu
świadomych, w przeciwieństwie do tych ostatnich, bowiem, osoby w PVS
nie czują już żadnego cierpienia.
Jedynym prawem, które nadal ma zastosowanie w takich sytuacjach
jest prawo do godności, które zdaje się sięgać daleko poza świadomą
egzystencję człowieka (prawo do godności jest również podstawą post-mortalnego wymiaru praw człowieka). Prawo do godności jest w hierarchii
praw człowieka prawem nadrzędnym, nawet wobec prawa do życia, stąd
w takich wypadkach należałoby dać mu pierwszeństwo nad prawem do
życia, które w tym wypadku sprowadza się do biologicznej, nawet nie
zwierzęcej, egzystencji. Można też w takich wypadkach mówić o prawach
osób bliskich pacjenta do pochowania i opłakania go zgodnie z własnymi
obyczajami kulturowymi lub religijnymi, które nie może być realizowane
w sytuacji, gdy ciało pacjenta w PVS nadal utrzymywane jest przy życiu
przez aparaturę medyczną. To ich prawa, prawa żyjących i czujących osób
powinny mieć w takich wypadkach priorytet. Przedłużające się cierpienie
psychiczne z powodu stanu, w jakim znajduje się najbliższa osoba może
mieć, bowiem dewastujący wpływ na ich życie979.

979 Np. przypadek ojca Nancy Cruzan, który popełnił samobójstwo, zob. G.E. Pence, dz.
cyt., s. 43; Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, gdy część rodziny (np. rodzice) są przeciwni
odłączeniu pacjenta od aparatury medycznej, podczas gdy inni jej członkowie (np. mąż) się
tego domagają w imię prawa do godnej śmierci pacjenta. Taka sytuacja miała miejsce w medialnie nagłośnionej sprawie Terri Schiavo w USA w 2005 r. W sprawie tej sąd zdecydował
o zaprzestaniu podtrzymywania funkcji życiowych znajdującej się w PVS Terri. Wydaje się, że
w takich wypadkach jak ten, tak naprawdę w grę nie wchodzą już interesy samego pacjenta,
ponieważ on jako istota nieczująca ich nie posiada; wybór, jakiego musi dokonać sąd jest dramatyczny ze względu na uczucia członków rodziny. Internet, https://en.wikipedia.org/wiki/
Terri_Schiavo_case [dostęp: 26.08.2020]
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Wydaje się więc, że zakaz pozbawienia życia w odniesieniu do osób
w PVS i ich prawo do życia (w sytuacji gdy uznaje się je za osoby żyjące
zgodnie z kryterium whole-brain definition of death) zostaje przeważone
przez ciężar innych praw, co po raz kolejny ilustruje tezę, iż prawo do życia
nie ma charakteru absolutnego. Taka interpretacja norm praw człowieka
nie została jednakże w żaden sposób potwierdzona ani odrzucona przez
organy ochrony praw człowieka980.
W polskim porządku prawnym odłączenie pacjenta w stanie trwale
wegetatywnym od aparatury podtrzymującej życie stanowić będzie ze
strony lekarza czyn karalny stanowiący zabójstwo z zaniechania (konstrukcja zaniechania wynika tu, jak się zdaje, z faktu, że czyn taki stanowi
zaniechanie świadczeń medycznych koniecznych do utrzymania przy
życiu, choć faktycznie jest to czyn w formie działania). Osoba w stanie
trwale wegetatywnym, z funkcjonującym pniem mózgu jest w świetle prawa
polskiego cały czas żywa. Legalną definicję śmierci i sposób stwierdzenia
zgonu wprowadza w prawie polskim obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia
4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu981 na podstawie art. 43a ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty982.
Wydaje się również, że w przypadku wyciągnięcia przez lekarza przysłowiowej „wtyczki” (odłączenia aparatury podtrzymującej życie pacjenta
od źródła zasilania) nie może wchodzić w grę działanie zgodne z art. 32
Kodeksu Etyki Lekarskiej, pozwalającym lekarzowi na zaprzestanie stosowania uporczywej terapii i nadzwyczajnych środków medycznych, gdyż
norma ta odnosi się do pacjenta w stanie terminalnym, a osoby w PVS nie
są umierające983.

980 W odniesieniu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu van Dijk
i van Hoof stwierdzają: „There is as yet hardly any standard for a strict review by the Strasbourg
organs, both as to the weighing between the various rights of the person in question as to the
establishment of the dividing between human and merely vegetative life”. Theory and Practice
of the European Convention on Human Rights, P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak
(eds.), Antwerpen 2006, s. 392.
981 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów
stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, Monitor Polski Dziennik
Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 17 stycznia 2020 r., poz. 73.
982 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. 1997 Nr 28
poz. 152) (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590).
983

Kodeks Etyki Lekarskiej, tekst jednolity z dn. 2 stycznia 2004 r. zawierający zmiany
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Są także wątpliwości czy sąd, ewentualnie osoba ustanowiona, jako
przedstawiciel ustawowy pacjenta, mógłby podjąć decyzję o odłączeniu
aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i dentysty sąd opiekuńczy musi w przypadku osoby
nieprzytomnej udzielić zgody na dokonanie świadczenia zdrowotnego
wobec pacjenta niezdolnego do wyrażenia zgody, jeżeli nie posiada on
przedstawiciela ustawowego. (Podłączenie go do aparatury podtrzymującej
życie wydaje się kwalifikować, jako świadczenie zdrowotne w rozumieniu
Ustawy, nie jest to, bowiem ani badanie, ani zabieg operacyjny ani metoda
leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko dla pacjenta). Nie
jest jednakże jasne czy sąd może z własnej inicjatywy taką zgodę cofnąć.
Lekarz może także w sytuacji nagłej potrzeby ratowania życia pacjenta
podłączyć go do aparatury bez niczyjej zgody (art. 33 ust. 1 ustawy)
Rodzina pacjenta w stanie trwale wegetatywnym może starać się
o ubezwłasnowolnienie go, wtedy członek rodziny ustanowiony, jako
przedstawiciel ustawowy może cofnąć zgodę na świadczenie zdrowotne.
Art. 32 ust. 2 mówi, co prawda tylko o kompetencji przedstawiciela ustawowego na udzielenie świadczenia zdrowotnego, jednakże jest jasne, że
każda zgoda, także zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażana w imieniu
pacjenta jest w każdej chwili odwołalna, jeżeli świadczenie ma charakter
trwały. Jednakże w tym wypadku decyzja przedstawiciela ustawowego
może podlegać kontroli sądu984.
Jeżeli sąd nie podważy decyzji przedstawiciela ustawowego, takie
cofnięcie zgody na udzielanie świadczenia zdrowotnego, wyłączałoby

uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy, w:
M. Nesterowicz, Prawo medyczne..., s. 356. zob. także: M. Szeroczyńska, dz. cyt., s. 298.
984 W przepisie art. 32 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i dentysty nie ma, co prawda,
mowy o kontroli sądowej decyzji przedstawiciela ustawowego. Pozornie wydaje się więc, że
droga sądowa nie może być tu zastosowana. Jednakże stosując reguły wykładni logicznej
i posługując się argumentem a maiori ad minus trzeba uznać możliwość kontroli decyzji
przedstawiciela ustawowego w tej sytuacji. Skoro bowiem zgodnie z ust. 6 art. 32 ustawy
można podważać decyzję przedstawiciela ustawowego i kierować sprawę do sądu, gdy pacjent ubezwłasnowolniony dysponuje dostatecznym rozeznaniem do podejmowania decyzji,
to a fortiori dopuszczalne jest to w opisywanej sytuacji. Za taką interpretacją przemawia także
wykładnia funkcjonalna – interes osoby pozostającej pod pieczą i ogólne zasady nadzoru sądowego nad sprawowaniem opieki (art. 155 § 2 w zw. z art. 109 k.r.o.) przemawiają na rzecz
możliwości podważenia decyzją sądu sprzeciwu przedstawiciela ustawowego w każdym
przypadku, P. Dzienis, Zgoda pacjenta, jako warunek legalności leczenia, „Przegląd Sądowy”
2001, nr 11–12, s. 78.
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odpowiedzialność karną lekarza, tak samo, jak w przypadku, gdy zgodę
cofnąłby pacjent osobiście.
Osobną kwestią jest, czy w takich wypadkach, zgodnie z prawem polskim
może zostać uszanowane uprzednio wyrażone życzenie pacjenta, co do
niepodtrzymywania jego funkcji życiowych w wypadku, gdyby znalazł się
on w stanie trwale wegetatywnym.
Orzeczenie pro futuro pacjenta zostało, jak dotąd uznane przez polski sąd tylko w jednym przypadku, dotyczącym zabiegu transfuzji krwi
(cytowane powyżej orzeczenie SN z 2005 r. – nieprzytomna pacjentka
będąca świadkiem Jehowy miała w kieszeni kartkę z oświadczeniem, że
nie życzy sobie transfuzji)985. Jak wyżej wspominałam, nie ma ogólnej
formy prawnej takich oświadczeń w Polsce, na wzór zachodniej instytucji
living will. Wydaje się, że w sytuacji gdyby osoba, która znalazła się w PVS
sporządziła wcześniej analogiczne oświadczenie dotyczące niepodtrzymywania jej funkcji życiowych na wypadek znalezienia się w tym stanie, sąd
opiekuńczy kontrolujący ewentualną decyzję przedstawiciela ustawowego
takiej osoby o odmowie zgody na dalsze podtrzymywanie życia powinien
wydać orzeczenie szanujące wolę pacjenta.

985

Postanowienie z dnia 27 października 2005 r. Sąd Najwyższy III CK 155/05.
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Na zakończenie rozważań zawartych w niniejszej rozprawie chciałabym
wyodrębnić kilka zasadniczych tez, które wyłoniły się w ich trakcie, a zasługują na ponowne podkreślenie, jako najważniejsze wnioski płynące
z refleksji nad zakazem pozbawienia życia i prawem do życia.
Niezależnie od tego, którą z teorii dotyczących pochodzenia normy
moralnej zakazującej pozbawienia życia człowieka uznamy za bardziej wiarygodną, czy skłonimy się bardziej ku wyjaśnieniu biologicznemu genezy
tej normy w duchu etyki ewolucyjnej czy wyjaśnieniu socjologicznemu, czy
też ku którejś z koncepcji filozoficznych, niewątpliwym pozostaje fakt, że
norma ta była od początku istnienia cywilizacji elementem ludzkiej kultury
i systemów normatywnych moralnych i prawnych.
Problemem odrębnym od pochodzenia normy zakazującej pozbawienia
życia człowieka jest kwestia sposobu jej uzasadnienia. Współcześnie jest to
norma znajdująca swoje uzasadnienie nie w wymiarze metafizycznym, tak
jak było to niegdyś (życie, jako dar Boga), ale w uznaniu życia ludzkiego
za wartość obiektywną, uniwersalną, należącą do pewnego minimum
etycznego, wspólnego dla całej ludzkości. Uznawanie tej wartości jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania społeczności ludzkich i istnienia
systemów prawnych. Jest to wartość uniwersalna w sensie podmiotowym
i terytorialnym — nie ma systemu prawnego, który by jej istnienia i potrzeby
jej ochrony nie sankcjonował. W związku z tym prawo do życia i zakaz
pozbawienia życia znajdują się poza ramami toczonego współcześnie
sporu pomiędzy uniwersalizmem i relatywizmem (partykularyzmem) praw
człowieka. Współcześnie w prawie międzynarodowym praw człowieka za
źródło normy zakazującej pozbawienia życia człowieka jak i innych norm
praw człowieka, uznaje się przyrodzoną godność ludzką, z czego wynika
podmiotowy uniwersalizm tej normy.
Norma zakazująca pozbawienia życia człowieka kształtowała się, jako
norma uniwersalna podmiotowo w długim procesie historycznym. Wraz
z rozwojem cywilizacyjnym i kulturowym społeczności ludzkich rósł
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szacunek dla życia każdej jednostki ludzkiej, niezależnie od jej statusu
społecznego, wieku, płci, rasy etc. Idea godności ludzkiej i wypływający
z niej nakaz szacunku dla życia każdego człowieka powoli torowały sobie
drogę do świadomości moralnej i prawnej społeczeństw. Wyrazem zwycięstwa tej idei w prawie pozytywnym było uznanie prawno publicznego
charakteru zabójstwa oraz wprowadzenie równości wobec prawa karnego
w aspekcie penalizacji pozbawienia życia człowieka. Uniwersalizacja normy
zakazującej zabójstwa uwarunkowała powstanie koncepcji równego dla
wszystkich prawa do życia.
Koncepcja prawa do życia pojawiła się w momencie, gdy w myśli
zachodniej powstała ogólna koncepcja praw podmiotowych. Zakaz pozbawienia życia, jako norma moralna i prawna jest zatem chronologicznie
znacznie wcześniejszy niż koncepcja prawa do życia jako prawa podmiotowego. Koncepcja prawa do życia stała się niejako przełożeniem normy
zakazującej zabijania i nakazującej szacunek dla życia ludzkiego na język
praw podmiotowych. Jednak prawo do życia uzyskało pozycję samoistną
i pierwotną w stosunku do zakazu zabijania. Współcześnie więc w sensie
ontologicznym to zakaz zabójstwa jest pochodną podmiotowego prawa
człowieka do życia.
Po raz pierwszy jurydyzacja koncepcji prawa do życia miała miejsce
w deklaracjach i konstytucjach doby rewolucyjnych przemian społecznych
wieku Oświecenia. Prawo do życia w wersji oświeceniowej było to już
poniekąd prawo człowieka we współczesnym rozumieniu. Zarazem jednak
było to prawo związane silnie z obywatelstwem państwowym (prawa człowieka wymienione we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
były zarazem prawami człowieka i prawami obywatela państwa). Państwo
występowało jako podmiot deklarujący i gwarantujący to prawo. Prawo
to początkowo było skierowane wyłącznie przeciwko państwu. Państwo
samo więc niejako zobowiązywało się do poszanowania życia swoich
obywateli oraz do ochrony przed arbitralnym pozbawieniem ich życia
przez organy państwa. Od czasów Oświecenia po czasy nam współczesne
koncepcja prawa do życia przeszła ewolucję od prawa czysto negatywnego,
chroniącego jedynie przed zamachami na życie ze strony instytucji państwowej, do prawa implikującego pozytywny obowiązek ochrony życia po
stronie państwa, od prawa chronionego jedynie w relacjach wertykalnych
jednostka — państwo do prawa, którego państwo jest zobowiązane bronić
również przed naruszeniami ze strony innych jednostek w wymiarze ho-
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ryzontalnym. Państwo z samo ograniczającego się tyrana, który zgodził się
zrezygnować z władzy nad życiem i śmiercią swoich poddanych, stało się
strażnikiem ochrony życia ludzkiego pozostającym w służbie życia986.
Wraz z powstaniem uniwersalnego systemu praw człowieka i systemów
regionalnych praw człowieka w drugiej połowie XX w., prawo do życia
z poziomu prawa krajowego (norm ustawowych i konstytucyjnych) weszło
na poziom prawa międzynarodowego. Uniwersalizm podmiotowy i terytorialny tego prawa został usankcjonowany przez społeczność międzynarodową. Zasadę uniwersalizmu podmiotowego praw człowieka wprowadziła
już Karta Narodów Zjednoczonych wśród swoich celów i zasad wyrażonych
w art. 1 umieszczając popieranie i zachęcanie państw do poszanowania
praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu
na rasę, płeć, język lub wyznanie. Konkretyzację tych praw wprowadziła
następnie na płaszczyźnie uniwersalnej Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka oraz MPPOiP, zawierające gwarancje przyrodzonego prawa do
życia.
Prawo do życia zostało w tym momencie uniezależnione od instytucji
państwowej. Prawo międzynarodowe uznało prawa człowieka za niezależne
od decyzji państw i uczyniło z państw jedynie gwarantów i egzekutorów
praw już istniejących, sformułowanych w normach prawa międzynarodowego. Odtąd państwo stało się jedynie gwarantem prawa do życia jako
prawa uznanego przez traktaty międzynarodowe za przyrodzone i przysługujące wszystkim, a za jego efektywne przestrzeganie zaczęło odpowiadać
przed społecznością międzynarodową.
Odtąd też przedmiotem ochrony stała się każda jednostka ludzka, niezależnie od jej przynależności państwowej. Roszczenie o ochronę prawa
do życia jednostka ma w stosunku do państwa, pod którego jurysdykcją
się znajduje.

986 We współczesnym dyskursie na temat praw człowieka można spotkać się również z odmiennym poglądem. Współczesny filozof G. Agarnben, krytyk idei praw człowieka, twierdzi
np., że dzisiejsze demokratyczne państwa suwerenne wcale nie zrezygnowały z władzy nad
życiem i śmiercią jednostek, wręcz przeciwnie ich prerogatywy zostały wzmocnione poprzez
międzynarodowo chronione deklaracje praw człowieka. To państwo nadal jest podmiotem,
który narusza prawa człowieka na wielką skalę, pełniąc zarazem rolę ombudsmana monitorującego owe naruszenia. Państwo nadal sprawuje władzę nad biologiczną egzystencją człowieka. G. Agamben, Homo Sacer, Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press,
Stanford, California 1995.
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Wymierzanie kary śmierci od niepamiętnych czasów uważane było za
naturalną prerogatywę państwa, która przetrwała, mimo uznania przez
państwo istnienia prawa do życia. Jeszcze w początkowym okresie jurydyzacji prawa do życia w międzynarodowym systemie praw człowieka
kara śmierci była za taką prerogatywę państwa uznawana. Dopuszczalność
stosowania przez państwa kary śmierci została ustanowiona jako wyjątek
ex definitione od gwarancji prawa do życia w dokumentach praw człowieka. Proces abolicji kary śmierci najpierw w sferze konceptualnej, potem
jurydycznej dokonał się pod koniec XX w. w Europie. Pod wpływem myśli
i działalności takich humanistów jak chociażby Albert Camus czy Marc
Ancel Rada Europy rozpoczęła działania w kierunku abolicji kary śmierci
w europejskim systemie praw człowieka, co zakończyło się przyjęciem
dwóch kolejnych protokołów abolicyjnych. Podobne protokoły zostały
przyjęte w uniwersalnym i amerykańskim systemie praw człowieka. Tą
drogą doszło (choć proces ten jest ukończony w pełni tylko w europejskim
systemie praw człowieka) do wyeliminowania kary śmierci z zakresu wyjątków ex definitione od międzynarodowo chronionego prawa do życia.
Na przełomie wieku XX i XXI ukształtował się nowy paradygmat moralny i prawny wykluczający stosowanie kary śmierci, nawet, jako kary za
najpoważniejsze i najbardziej masowe naruszenia praw człowieka, czego
potwierdzeniem jest wykluczenie kary śmierci z instrumentarium kar Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Mimo to, niektóre państwa
demokratyczne i uznające zasadę poszanowania praw człowieka, nadal
karę tę stosują. Problemem otwartym jest współzależność pomiędzy zasadą
rządów prawa i demokracją a stosowaniem kary śmierci. Można pokusić
się jednak o twierdzenie, że zakaz stosowania kary śmierci stał się częścią
europejskiego rule of law, którego standardy ukształtowane zostały przez
Radę Europy i Unię Europejską.
Podstawowym argumentem przeciwko karze śmierci jest przede wszystkim to, że jest ona karą nieludzką i poniżającą i urąga przyrodzonej ludzkiej
godności.
W prawie międzynarodowym praw człowieka prawo do życia ma pozycję silnie eksponowaną, nazywane jest „prawem najwyższym”, nie jest
jednak prawem absolutnym. Na ten fakt wskazuje istnienie tzw. wyjątków
ex definitione w treści normatywnej przepisów chroniących prawo do życia
w traktatach praw człowieka. Jako wyjątki od prawa do życia funkcjonują
kontratypy — w wymiarze wertykalnym (pozbawienie życia w wyniku ab-
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solutnie koniecznego użycia siły) oraz horyzontalnym (obrona konieczna,
stan wyższej konieczności). Uzasadnieniem ich istnienia jest obrona takich
wartości jak życie, integralność cielesna i wolność. Ograniczenie prawa do
życia w szczególnych sytuacjach staje się niezbędne dla ochrony życia.
Prawo międzynarodowe dopuszcza również legalną wojnę. Wojna nie
jest przedmiotem analiz w ramach tej rozprawy, lecz nie można zapominać o niej w dyskursie etycznym i prawnym dotyczącym ochrony prawa
do życia. Trudno zgodzić się z konstatacjami dotyczącymi absolutnego
charakteru prawa do życia w prawie międzynarodowym praw człowieka,
pojawiającymi się w dyskursie dotyczącym międzynarodowej ochrony
prawa do życia, gdy weźmiemy pod uwagę usankcjonowaną przez prawo
międzynarodowe możliwość wojny, która stwarza warunki ogólnego wyłączenia zakazu pozbawienia życia w stosunku do kombatantów.
W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia w odniesieniu do aktów wojny nie jest prawem niederogowalnym (art. 15 par. 2).
Pomimo braku podobnej klauzuli w dokumencie uniwersalnym. (art. 6
MPPOiP zawierający gwarancję prawa do życia jest na mocy art. 4 par. 2
niederogowalny), jest ona niejako dorozumiana. Organizacja Narodów
Zjednoczonych, pod której auspicjami funkcjonuje system praw człowieka
oparty na MPPOiP, akceptuje wojnę obronną oraz interwencję humanitarną
jako legalną wojnę. Zakaz pozbawienia życia i prawo do życia nie może
więc rozciągać się w pełni na te sytuacje, ponieważ w konflikcie zbrojnym
zawsze funkcjonuje wyłączenie zakazu pozbawienia życia wobec kombatantów strony przeciwnej. Pakt zawiera zresztą zakaz jedynie „arbitralnego”
pozbawienia życia. Jako dorozumiany przypadek niearbitralnego pozbawienia życia przyjąć możemy pozbawienie życia przez funkcjonariusza
państwowego w sytuacji użycia siły, które jest absolutnie konieczne. Nic
nie zabrania nam umieścić w ramach tego pojęcia także aktów pozbawienia
życia kombatantów w czasie legalnej wojny (nie jest ono „arbitralne”, jako
usprawiedliwione koniecznością obrony własnego kraju lub interwencji
w obronie praw człowieka w innym kraju).
Absolutny charakter mają natomiast takie prawa człowieka, jak wolność
od tortur, i zakaz niewolnictwa, czy prawo do podmiotowości prawnej.
Prawa te nie zawierają w swej treści normatywnej żadnych wyjątków od ich
stosowania. Są to także prawa niederogowalne (dwa pierwsze we wszystkich
traktatach, to ostatnie w MPPOiP oraz AKPC). Żaden z dokumentów praw
człowieka nie opatruje tych absolutnych zakazów dodatkowymi warunkami,
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w postaci w postaci np. warunku „arbitralności”, którym opatrzony został
zakaz pozbawienia życia w MPPOiP i AKPC, czy „umyślności” jak w art. 2
EKPC.
Wydaje się więc, że ze względu na absolutny charakter tych praw, w wypadku kolizji prawa do życia z jednym z nich priorytet przysługuje tym
prawom. W sytuacjach kontratypowych w wypadku kolizji prawa do życia
z absolutnymi i niederogowalnymi prawami człowieka priorytet przysługuje
bez wątpienia tym ostatnim. Dowodem na słuszność tej tezy jest fakt, że dla
ratowania życia człowieka można pozbawić życia inną osobę (w sytuacji
obrony koniecznej, absolutnie koniecznego użycia siły przez funkcjonariusza państwowego w celu obrony osoby przed bezprawną przemocą),
nigdy natomiast nie jest dozwolone stosowanie tortur dla ratowania życia,
nawet wielkiej ilości ludzi. Jest to standard współczesnego demokratycznego państwa prawa i jak dotąd nie został on przełamany, mimo że we
współczesnej dobie zagrożenia masowymi zamachami terrorystycznymi
pojawiały się propozycje modyfikacji tego standardu i zalegalizowania
stosowania tortur w pewnych drastycznych sytuacjach (m.in. scenariusz
tykającej bomby). Nie uzyskały one jednak szerszego poparcia doktryny, ani
też nigdzie nie wcielono tych pomysłów w życie w sferze ustawodawczej.
Sytuacją, w której dochodzi do kolizji prawa do życia z absolutnym prawem
wolności od tortur i nieludzkiego bądź poniżającego traktowania, jest m.in.
sytuacja eutanazji.
Cierpienia terminalnie chorego pacjenta, pragnącego przyspieszyć ich
kres w drodze eutanazji bez wątpienia można zakwalifikować jako sytuację
bycia poddanym torturom (art. 7 zd. 1 MPPOiP brzmi: „Nikt nie będzie
poddany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu bądź poniżającemu traktowaniu lub karaniu.” Analogiczna formuła znajduje się w art. 3 EKPC).
Jedyna możliwość zakończenia cierpień terminalnie chorego pacjenta
leży nieraz w działaniu innych osób (tak jak np. w sytuacji Diane Pretty).
Odmowa zakończenia tego stanu w sytuacji, gdy sam pacjent nie może
tego uczynić, może zostać zakwalifikowana jako poddawanie torturom
poprzez zaniechanie. Jeżeli odmowa ta ma charakter zakazu prawnego
sankcjonowanego przez państwo, to państwo staje się pośrednio sprawcą
zadawania tortur przez zaniechanie. Usprawiedliwienie w postaci konieczności ochrony prawa do życia nie jest w tym miejscu skuteczne, gdyż jak
to zostało wyżej powiedziane, ochrona życia nie usprawiedliwia złamania
absolutnego zakazu tortur.
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Ochrona prawa do życia przed samym tego prawa posiadaczem nie
jest zresztą uzasadniona w kontekście depenalizacji samobójstwa. Powoływanie się na niezbywalny charakter prawa do życia w tym kontekście
nie jest zasadne, gdyż poprzez prośbę o godną śmierć oraz jej realizację
w postaci aktu eutanazji, człowiek swojego prawa do życia nie wyzbywa
się. Akt ten stanowi jednorazowe, odwołalne i skuteczne wobec konkretnej
osoby (lekarza dokonującego eutanazji bądź osoby bliskiej) zawieszenie
wykonywania swego prawa do życia. Prawo do życia terminalnie chorego
pacjenta nie zostaje w tej sytuacji zniesione erga omnes. Zawieszenie takie
jest uzasadnione ochroną innego prawa o równie doniosłej jak prawo do
życia pozycji aksjologicznej — prawa do wolności od cierpień i pozostawania w poniżającej kondycji, prawa, które w międzynarodowych standardach
praw człowieka wyrażone jest w gwarancji zakazu tortur, mającej w każdym
z traktatów praw człowieka charakter normy bezwzględnie obowiązującej
i niederogowalnej. Niezbywalny charakter prawa do życia nie wyklucza
prawa do dysponowania swoim życiem i nie kreuje obowiązku życia.
W związku z tym nie stanowi ono mandatory lecz discretionary right,
według podziału poczynionego przez J. Feinberga. W kontekście eutanazji biernej, prawem przeważającym nad prawem do życia jest prawo do
integralności cielesnej, wyrażające się w międzynarodowych standardach
praw człowieka w zakazie dokonywania na człowieku eksperymentów
i zabiegów medycznych bez jego zgody.
Ochrona prawa do życia może w tym kontekście także kolidować
z wartością godności, z której wywodzone jest prawo do życia. Doniosłym
argumentem na rzecz depenalizacji aktów eutanatycznych oraz takiej interpretacji istniejących standardów praw człowieka, która dopuszcza eutanazję
dobrowolną uzasadnioną ogromnym cierpieniem fizycznym lub psychicznym pacjenta w przypadkach terminalnej choroby, jest powoływanie się
przez osoby znajdujące się w takich sytuacjach (m.in. przez Diane Pretty) na
naruszenie ich godności. Godność jest wartością uniwersalną i absolutną
w systemie międzynarodowo chronionych praw człowieka. Jest to wartość
traktowana zarazem jako źródło wszystkich praw człowieka, w tym również
prawa do życia. Godność osobowa jest nienabywalna i niezbywalna, nie
można jej człowieka pozbawić, jest także przyrodzona — wynika z samego
faktu bycia człowiekiem. Możemy odróżnić godność w znaczeniu aksjomatycznej podstawy praw, immanentnej cechy osoby ludzkiej, od godności
pojmowanej jako korelat warunków życia (rozróżnienie poczynione przez
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M. Piechowiaka, które miałam okazję analizować). Tylko o naruszeniu tego
drugiego rodzaju godności można mówić w sytuacji pacjenta terminalnie
chorego, cierpiącego lub uzależnionego od aparatury podtrzymującej życie.
Mimo to, w moim przekonaniu, nie sposób godności w tym drugim znaczeniu oddzielić od godności w znaczeniu godności osobowej. W związku
z tym należy rozumieć sytuacje godzące w sposób ewidentny w poczucie
ludzkiej godności za naruszające jednocześnie godność osobową, uznawaną w prawie międzynarodowym praw człowieka za źródło praw. Aksjomatyczny i absolutny charakter wartości godności nakazuje zaś postawić
jej ochronę na miejscu wyprzedzającym ochronę prawa do życia.
W sytuacji kolizji prawa do życia z absolutną w aksjologii praw człowieka
wartością godności oraz prawami niederogowalnymi i nieograniczonymi,
priorytet przysługuje tym prawom.
W sytuacjach niekolizyjnych jednakże priorytet przypisywany jest prawu
do życia. We współczesnych porządkach prawnych zabójstwo zagrożone
jest karą znacznie wyższą niż umyślne zadawanie cierpień (poddawanie
torturom). Czyny tego typu są w polskim Kodeksie karnym z 1997 r. ujęte
w normach dotyczących przestępstw przeciwko zdrowiu (jeżeli poddawanie
torturom skutkuje trwałym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia
stosuje się tu art. 156 § 1. k.k. lub art. 157 § 1 i 2), integralności cielesnej (art.
217 par. 1), przeciwko wolności seksualnej (art. 197, w szczególności art. 197
par. 4 dotyczący zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem), wolności (art.
189, w szczególności par. 2 tego artykułu – pozbawienie wolności połączone
ze szczególnym udręczeniem), przeciwko rodzinie (art. 207) – znęcanie
się fizyczne lub psychiczne nad członkiem rodziny (w szczególności par.
2 tego artykułu – znęcanie się połączone ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa). Maksymalny wymiar kary za czyny popełnione ze szczególnym okrucieństwem to 10 lub 12 lat pozbawienia wolności. Maksymalny
wymiar kary za umyślne zabójstwo to dożywocie987.
Prawu do życia przysługuje więc najsilniejsza ochrona prawnokarna,
w porównaniu z ochroną innych praw podmiotowych i dóbr będących
ich przedmiotem. Uzasadnieniem takiego stanu prawnego jest prawdopodobnie fakt, iż pozostawanie przy życiu stanowi warunek konieczny
korzystania z innych praw, a pozbawienie życia człowieka unicestwia
w sposób nieodwracalny możliwości korzystania z innych praw. Skutki
987
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naruszenia innych praw człowieka mogą być także częściowo lub w pełni
zrekompensowane lub usunięte, pozbawienie życia jest nieodwracalne
i ostateczne.
W kontekście poruszanego powyżej problemu eutanazji pojawia się zarzut, że dopuszczalność eutanazji dobrowolnej godziłaby w uznanie każdego
życia ludzkiego za równowartościowe, uzależniając uznanie wartości życia
od jego jakości. Wartość życia jest niezależna od jakości życia. Nawet jeżeli
ktoś ocenia bardzo nisko jakość swojego życia (w związku z cierpieniem,
terminalną chorobą) i na tej podstawie decyduje się na jego zakończenie, nie
znaczy to, że jednocześnie kwestionuje on wartość swojego życia w ogóle.
Nie jest on w stanie tego uczynić, bo wartość życia każdego człowieka jest
wartością obiektywną. Fakt, że państwo nie stawia człowiekowi na drodze
realizacji tej decyzji przeszkody w postaci sankcji prawnych, nie oznacza
również, że wartość, jaką stanowi ludzkie życie państwo neguje lub tej
wartości nie szanuje. Eutanazja dobrowolna nie jest więc sytuacją, w której
na podstawie oceny jakości życia dokonuje się odebrania komukolwiek
prawa do życia czy też zanegowania wartości życia.
Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku eutanazji adobrowolnej
niemowląt (eutanazji neonatalnej), gdy decyzja o nieleczeniu (eutanazji
biernej) ciężko upośledzonego noworodka podejmowana jest tylko na bazie
prognozy niskiej jakości jego przyszłego życia (tak jak, miało to miejsce np.
w sprawie Baby Doe w USA). Jest to niedopuszczalne stosowanie kryterium
jakości życia, prowadzące do różnicowania i dyskryminacji w korzystaniu
z prawa do życia. Problemem otwartym jest, czy eutanazja tego typu nie
jest jednak dopuszczalna tam, gdzie owa przewidywana niska jakość życia
oznacza bardzo krótką egzystencję wypełnioną cierpieniem. Czy w imię
prawa do wolności od cierpienia wolno nam zadecydować za inną istotę
ludzką o jej życiu lub śmierci, gdy ona sama nie jest w stanie tej decyzji
podjąć? Czy prawo może taką decyzję usankcjonować? Te pytania pozostają
otwarte.
W imię tego prawa należy natomiast dopuścić prawnie eutanazję dobrowolną wobec osób świadomych i faktycznie kompetentnych do podejmowania decyzji w sytuacji, w której śmierć osoby stanowi jedyny sposób
zakończenia jej cierpień.
Prawo międzynarodowe praw człowieka takiej możliwości jednak nie
przewiduje. „Prawo do godnej śmierci” nie zostało przez doktrynę ani orzecz-
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nictwo formalnie uznane. Europejski Trybunał Praw Człowieka umieszcza
problem legalizacji eutanazji w sferze margin of appreciation państw.
Dopuszczalność dobrowolnej eutanazji może być więc uzasadniona
w międzynarodowym prawie praw człowieka wyłącznie przez odwołanie
się do prawa do wolności od tortur jako prawa absolutnego.
Jednym z kluczowych dla tematu rozprawy problemów jest kwestia podmiotowego zakresu obowiązywania zakazu pozbawienia życia człowieka
i prawa do życia. Jest on związany z definicją terminu „człowiek” – i pojęciem życia ludzkiego. Życie ludzkie, tak jak inne dobra człowieka, chronione
jest przede wszystkim ze względu na to, że człowiek jest osobą i posiada
godność. Wyróżniamy w związku z tym dwa znaczenia terminu człowiek:
znaczenie deskryptywne (opisowe) oraz normatywne. Człowiekiem w znaczeniu opisowym jest każda istota należąca w sensie biologicznym do
gatunku Homo Sapiens, posiadająca charakterystyczny dla tego gatunku
kod genetyczny. Człowiek w znaczeniu normatywnym, wartościującym,
oznacza natomiast członka wspólnoty moralnej, istotę posiadającą prawa
moralne, do których należy przede wszystkim prawo do życia. Termin osoba
również występuje w tych dwóch znaczeniach. W znaczeniu deskryptywnym osoba myśląca, świadomy podmiot, w normatywnym – istota, której
przypisujemy godność i prawa moralne (niekoniecznie istota ludzka).
Pojęcie człowieka w znaczeniu normatywnym zawiera się w pojęciu
osoby w znaczeniu normatywnym. Nie wszystkie istoty spełniające warunek bycia człowiekiem w sensie deskryptywnym są jednocześnie osobami
w sensie deskryptywnym (nie są nimi m.in. płody, noworodki, osoby głęboko upośledzone). Cechy osoby w sensie deskryptywnym rozwijają się
stopniowo na przestrzeni życia istoty ludzkiej. Ich obecność znika wraz ze
śmiercią mózgową lub jeszcze przed tym momentem.
Uznanie danej istoty za osobę w sensie deskryptywnym jest decydujące
dla przyznania jej statusu moralnego. Jednak istoty niebędące jeszcze, już,
bądź ze względu na upośledzenie nigdy niemające stać się osobami w sensie deskryptywnym, są uznawane za osoby w sensie normatywnym (płody
ludzkie jako osoby potencjalne, noworodki, osoby głęboko upośledzone
jako posiadające osobowość bierną, będące „utrzymywane w osobowości”
przez bliskich, osoby w stanie nieodwracalnej śpiączki).
Zacytuję raz jeszcze w tym miejscu pogląd I. Lazari-Pawłowskiej: krąg
wspólnoty moralnej jaki przyjmiemy (krąg istot, którym przyznajemy
godność, do których odnosimy moralny zakaz pozbawienia życia) jest
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ostatecznie sprawą naszej aksjomatycznej decyzji, opartej na wewnętrznym
poczuciu słuszności, nie znajdziemy bowiem ani w ludziach, ani w innych
stworzeniach żadnych empirycznych cech, które by nam nieodparcie wyznaczały krąg owej wspólnoty.
Cechy osoby w sensie deskryptywnym są adekwatną podstawą dla
przyznania statusu moralnego, nie są jednak warunkiem koniecznym.
Relacja pojęcia człowieka w sensie deskryptywnym do pojęcia osoba ludzka
(człowiek w znaczeniu normatywnym) jest zatem problemem filozoficznym, nierozstrzygalnym naukowo.
Nie ulega wątpliwości, że powszechnie uznawanym paradygmatem
(jądrem znaczeniowym) terminu „człowiek” w znaczeniu normatywnym
jest istota ludzka od urodzenia do śmierci.
Kontrowersje dotyczące ochrony życia ludzkiego pojawiają się w szczególności w odniesieniu do owej początkowej szarej strefy, stanowiącej
cień semantyczny terminu „człowiek”. W związku z początkowym etapem
rozwoju istoty ludzkiej pojawia się kwestia obowiązywania prawa do życia
i zakazu pozbawienia życia w stosunku do płodu ludzkiego.
Z przeglądu dokumentów prawa międzynarodowego praw człowieka
wynika, że zasadniczo ograniczają one prawo do ochrony życia do urodzonych istot ludzkich. Standardy dotyczące ochrony życia poczętego, w tym te
dotyczące dopuszczalności (lub niedopuszczalności) przerywania ciąży nie
należą generalnie do standardów państwa prawa w skali europejskiej i światowej. Są one bowiem kwestią zbyt kontrowersyjną by stanowić wspólny
standard, co ilustrują debaty nad artykulacją prawa do życia w tym aspekcie
w toku prac nad najważniejszymi dokumentami międzynarodowymi praw
człowieka.
Zasadą regulacji prawnej jest sformułowana w prawie rzymskim zasada: w razie wątpliwości na rzecz wolności (in dubio pro libertate). W razie
wątpliwości filozoficznych dotyczących tak fundamentalnych kwestii, jak
początek osobowego życia człowieka, prawo pozostawia wybór postępowania adresatom prawa, choć wybór ten może być w rożnym stopniu
ograniczony prawnie ze względu na relewantne prawnie zasady moralne
dominujące w społeczeństwie. Jest to aksjologiczne uzasadnienie prawnego ograniczenia zakazu pozbawienia życia do ludzi urodzonych.
Ograniczenie prawa do życia do ludzi urodzonych nie oznacza, że płodowi ludzkiemu w ogóle przysługuje ochrona życia. Płód jest potencjalną
osobą ludzką, a jego życie jest w związku z tym cenną wartością wymagającą
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prawnej ochrony. Ochrona ta jest jednakże warunkowa, zrelatywizowana do
podstawowych praw kobiety, matki, w której organizmie płód się rozwija,
przede wszystkim jej prawa do życia i prawa do integralności cielesnej,
a także prawa do prywatności. W przypadkach natomiast pochodzenia
ciąży z gwałtu oraz ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, czy też
znacznego zagrożenia dla zdrowia pozbawienie z mocy prawa kobiety możliwości decyzji i dostępu do legalnej aborcji jest nie tylko formą naruszenia
jej integralności cielesnej, ale także stanowi formę złamania zakazu tortur
i nieludzkiego bądź poniżającego traktowania, co zostało potwierdzone
w orzecznictwie organów traktatowych praw człowieka. W tych wypadkach
nawet przy założeniu istnienia prawa do życia płodu „od poczęcia”, prawo
to zostaje przeważone przez aksjologicznie wyższe prawo do integralności
cielesnej i wolności od tortur kobiety. Relacje tych praw w kolizji w prawem
do życia analizowałam także w świetle problemu eutanazji, potencjalnie
występuje ona także w obrębie problemu kary śmierci, przy założeniu,
czynionym przez niektórych retencjonistów, że tylko pozbawienie życia
sprawcy stanowi odpowiednią odpowiedź na naruszenie prawa do życia
ofiary. Kara śmierci została jednakże uznana za karę nieludzką i poniżającą,
której prawo cywilizowanych społeczeństw wymierzać nie powinno.
Jeżeli chodzi o przypadki aborcji „na życzenie” usankcjonowane prawnie
przez większość regulacji europejskich (zazwyczaj do 12. tygodnia ciąży)
mamy tu do czynienia z kolizją prawa do integralności cielesnej i prywatności
kobiety, osoby aktualnej z ochroną życia płodu, osoby potencjalnej, która
potrzebuje ciała kobiety do urodzenia się. Jak to zostało wykazane nie ma
możliwości prawnego wymuszenia oddania swojego ciała dla ratowania
życia drugiej osoby, nawet biorąc pod uwagę szczególne zobowiązania jakie
mają rodzice wobec swoich dzieci (prawo nie może także zmusić kobiety do
poddania się zabiegowi operacyjnemu w celu ratowania życia jej urodzonego
dziecka)988. Mowa tu o ingerencji prawnej, z punktu widzenia moralnego
jest to wybór, wybór tragiczny i pozostawiający nieodwracalne szkody
(przede wszystkim psychiczne dla kobiety), ale wybór do którego w sposób
wyłączny uprawniona jest jednostka i prawna ingerencja w niego stanowi
przekroczenie kompetencji systemu prawnego. Gdyby można było hodować
dzieci w inkubatorach, jak to zostało pokazane w komediowym filmie science
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fiction z 80-tych Seksmisja, postulaty zwolenników ochrony prawa do życia
„od poczęcia” byłyby możliwe do zrealizowania w systemie prawnym.
Ochrona prawna życia płodu wzrasta wszakże niewątpliwie stopniowo
wraz z jego rozwojem w łonie matki. Prawo wyboru, nawet w liberalnych
regulacjach dotyczących przerywania ciąży jest ograniczone czasowo.
Najwyższy stopień ochrony życia przysługuje płodowi w momencie, gdy
osiąga zdolność do życia poza organizmem matki. Jedynym wyjątkiem
od zakazu pozbawienia życia dziecka nienarodzonego pozostaje wtedy
konieczność ratowania życia matki. Problemem otwartym jest prawna
kwalifikacja uśmiercenia płodu ludzkiego zdolnego do życia poza organizmem matki w innych sytuacjach, przez osoby trzecie. De lege ferenda
wymiar kary za taki czyn powinien być równy karze za spowodowanie
śmierci człowieka (tak jak jest to w prawie amerykańskim). Karalne powinny
być również czyny nieumyślne przeciwko życiu płodu. Jak wspominałam,
w Polsce brak jest takich regulacji.
Zdaję sobie sprawę, że jest to tematyka będąca przedmiotem nieustających kontrowersji i społecznych dysput. Jest to kwestia na tyle trudna,
że, jak wspomniałam, należy do kręgu hard cases w etyce. Jej prawne
uregulowanie nigdy nie będzie w związku z tym doskonałe i zawsze
będzie można postawić wobec niego zarzuty. Jednak tylko kierując się
zasadą pomniejszania cierpienia, szacunku dla godności i integralności
osoby ludzkiej oraz empatią można dążyć do jak najlepszego jej uregulowania.
W związku z problemem podmiotowego zakresu zakazu pozbawienia
życia, do poważnego rozważenia jest postulat rozciągnięcia zakazu pozbawienia życia również na naszych „mniejszych braci” – zwierzęta, przynajmniej te z nich, które egzystują na poziomie świadomości pozwalającym
zaliczyć je do klasy istot spełniających minimalne warunki bycia osobami
w sensie deskryptywnym (ssaki naczelne). Przemawia za tym wymóg koherencji w etyce — skoro chronimy prawnie przede wszystkim życie osób
w znaczeniu deskryptywnym, to dlaczego chronić mamy jedynie życie
ludzkich osób? Należałoby temu problemowi poświęcić uwagę w większym
stopniu, co czynią zresztą obecnie ruchy ekologiczne działające na rzecz
ochrony wszelkiego życia i planety. W niewielkim stopniu ma to jednak
nadal przełożenie na regulacje prawne.
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Na zakończenie niniejszych rozważań podsumowujących rozprawę
nasuwa się kilka uwag de lege ferenda dotyczących granic dopuszczalności
wyjątków od prawnej ochrony życia ludzkiego w prawie międzynarodowym
praw człowieka:
1. Zadaniem, które stoi przed społecznością międzynarodową jest wyeliminowanie do końca kary śmierci z prawa i praktyki państw, tak,
aby uczynić sformułowany w dokumentach praw człowieka wyjątek
ex definitione w postaci kary śmierci do końca martwą literą.
2. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem ex definitione w treści normatywnej prawa do życia powinna być sytuacja obrony osoby przed
bezprawną przemocą. Zakazu pozbawienia życia nie znosi cel egzekucji prawa niepołączony z ochroną życia, integralności cielesnej
bądź wolności osób.
3. Jako kontratyp sui generis, stanowiący wyjątek od ochrony prawa
do życia w wymiarze horyzontalnym, powinna być ustanowiona
dopuszczalność eutanazji czynnej w sytuacji terminalnej choroby
i cierpienia.
4. Wyeliminowanie z prawa międzynarodowego legalnej wojny, jako
instytucji stwarzającej sytuację derogacji zakazu pozbawienia życia
(jest to postulat niestety na razie nierealistyczny).
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Zielińska E., Z problematyki wykładni przepisów karnych dotyczących
ochrony płodu ludzkiego, „Państwo i Prawo” 1995, z. 2.
Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978.
Zoll A., Buchała K., Kodeks karny. Część ogólna z komentarzem, Zakamycze 1998.
Zoll A., Granice legalności zabiegu medycznego, „Prawo i Medycyna”
1999, nr 1.
Żelichowski M., Prawno-karna ocena pobierania embrionalnych komórek macierzystych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”
2000, z. 2.

Internetowe bazy dokumentacji:
• http://caselaw.. lp.. findlaw.. com – baza amerykańskich aktów prawnych i orzecznictwa sądów amerykańskich.
• http://cmiskp.. echr.. coe.. int – baza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (HUDOC).
• https://www.. constituteproject.. org/ – baza aktów konstytucyjnych.
• https://www.. ohchr.. org – oficjalna strona internetowa Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.
• http://www.. usconstitution.. net – Konstytucja USA oraz inne akty
rangi konstytucyjnej USA historyczne i obowiązujące współcześnie.
• http://www.. vilp.. de – Viadrina International Law Project.
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• https://au.. int/ – oficjalna strona internetowa. Unii Afrykańskiej.
• https://www.. coe.. int/en/web/conventions/home – oficjalna strona
internetowa Rady Europy, baza dokumentów międzynarodowych.
• http://www.. oas.. org/es/cidh/ – oficjalna strona internetowa Między-Amerykańskiej Komisji Praw Człowieka.

AKTY PRAWNE
Źródła prawa polskiego:
• Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich, Druk sejmowy Sejmu
Ustawodawczego/1A.
• Dekret z dnia 23 września 1944 r., Kodeks karny Wojska Polskiego
(Dz.U. z 1957 r. Nr 22 poz. 107).
• Kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 60 poz. 571 ze
zm.).
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553).
• Ustawa z dnia 19 kwietnia l969 r. Kodeks karny, (Dz.U. z 1969 r. Nr 13
poz. 94).
• Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.
(Dz.U. Nr 33 poz. 232).
• Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie
sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania
czynności mózgu, Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa z dnia 17 stycznia 2020 r., poz. 73.
• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października
1932 r. Kodeks karny wojskowy (Dz.U. Nr 91 poz. 765).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym
uprawnionym osobom (Dz.U. Nr 201 poz. 1480).
• Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. z 2007 r.
Nr 36 poz. 232).
• Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. Nr 30 poz.
227).
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• Ustawa o amnestii z dnia 7 grudnia 1989 r. (Dz.U. Nr 64 poz. 390).
• Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz.U. Nr 17 poz. 78).
• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U.
z 2005 r. Nr 226 poz. 1943).
• Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411).
• Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. RP z dnia 1 czerwca 1921 r.
• Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 75 poz. 444).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst
jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89).
• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 417).

Zagraniczne źródła prawa:
• Code Penal, wersja skonsolidowana, 8 marca 2008, tekst aktu dostępny
(również w jęz. angielskim) na stronie internetowej: http://www..
legifrance.. gouv.. fr. [dostęp: 26.08.2020].
• Karta Podstawowych Praw i Wolności Republiki Czeskiej z dnia 16
grudnia 1992, w: Karta Podstawowych Praw i Wolności Republiki
Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., przeł. i wstęp M. Kruk, Warszawa
1994.
• Deklaracja Praw uchwalona 12 czerwca 1776 r. włączona następnie
do Konstytucji Virginii uchwalonej 29 czerwca 1776 r., tekst dostępny
na stronie internetowej: https://liberte.. pl/deklaracja-praw-wirginii/
[dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Albanii z dnia 21 października 1998 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject.. org
[dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Belgii z dnia 14 lutego 1994, nowelizowana 4 kwietnia
2005 r., tekst aktu dostępny w internetowej bazie konstytucji: https:
//www. constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
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• Konstytucja Białorusi z dnia 1 marca 1994 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject..
org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Bułgarii z dnia 12 lipca 1991 r., tekst aktu dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject.. org
[dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Danii z dnia 5 czerwca 1953 r., tekst aktu dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject.. org
[dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Estonii z dnia 28 czerwca 1992 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject..
org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 r., tekst aktu
dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia
1999 r., tekst aktu dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://
www.. constituteproject.. org, [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Finlandii z dnia 11 czerwca 1999 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject..
org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Francji z dnia 4 października 1958 r., w: Konstytucja Francji z dnia 4 października 1958 r., przeł. i wstęp W. Skrzydło, Warszawa
1997.
• Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org
[dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Królestwa Niderlandów z 24 sierpnia 1815 r., wersja aktu
z 2002 r. dostępna w internetowej bazie konstytucji: https://www.
constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Lichtensteinu z 5 października 1921 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org
[dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Luksemburga z dnia 17 października 1868 r., tekst aktu
dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
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• Konstytucja Monaco z dnia 17 grudnia 1962 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject..
org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Republiki Chorwacji z dnia 20 grudnia 1990 r., tekst aktu
dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject.. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., w: Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., przeł. i wstęp M. Kruk,
Warszawa 1994.
• Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., w:
Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., oprac.
S. Bożyk, Warszawa 1993.
• Konstytucja Republiki Islandii z dnia 17 czerwca 1944 r., tekst aktu
dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Republiki Łotewskiej z dnia 1922 r., nowelizowana dnia
15 października 1998 r., tekst aktu dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject.. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r., tekst
aktu dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www.. constituteproject.. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r., tekst aktu
dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Republiki Węgierskiej z dnia 18 sierpnia 1949 r., tekst aktu
dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Republiki Włoch z dnia 22 grudnia 1947 r., tekst aktu
dostępny w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org [dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org
[dostęp: 26.08.2020].
• Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r., tekst aktu dostępny
w internetowej bazie konstytucji: https://www. constituteproject. org
[dostęp: 26.08.2020].
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Źródła prawa międzynarodowego:
• Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, Nairobi, 27 czerwiec 1981,
OAU Doc. CAB/LEG/67/3, tekst dostępny na oficjalnej stronie Unii
Afrykańskiej: https://au.. int [dostęp: 26.08.2020].
• Afrykańska Karta Praw Dziecka (African Charter on the Rights and
Welfare of the Child) OAU Doc. CAB/LEG/24. 9/49 (1990),tekst dostępny na oficjalnej stronie Unii Afrykańskiej: https://au.. int [dostęp:
26.08.2020].
• Amerykańska Deklaracja Praw Człowieka, Bogota, 2 maj 1948 r., tekst
angielski dostępny na stronie internetowej: http://www.. cidh.. org
[dostęp: 26.08.2020].
• Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, San Jose, 22 listopad
1969 r., w: Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, oprac.
i przeł. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993, s. 383–415.
• Arabska Karta Praw Człowieka, przyjęta przez Radę Ligi Państw Arabskich podczas 102 regularnej sesji Ligi Państw Arabskich w rezolucji
5437 dnia 15 września 1994; w nowej wersji uchwalona w Tunisie 22 maja 2004 przez Radę Ligi Państw Arabskich; tekst dostępny na
stronie internetowej Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych
ds. Praw Człowieka https://www.. ohchr.. org [dostęp: 26.08.2020].
• Deklaracja Praw Człowieka w Islamie, przyjęta podczas XIX Islamskiej
Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych w Kairze 31.07.1990–
5.08.1990).
• Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement
Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba,
27 August to September 1990, General Assembly Resolution, tekst
dostępny na stronie internetowej Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka https://www.. ohchr.. org [dostęp:
26.08.2020].
• Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 34/169
z 17 grudnia 1979 r., tekst polski w: Prawa człowieka a policja. Wybór
dokumentów Rady Europy i ONZ, Legionowo 1992, s. 63–68.
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• Deklaracja o Prawach Ludów do Pokoju (Declaration of the Rights of
Peoples to Peace) General Assembly Resolution 39/11, 12 listopada
1984, tekst dostępny na stronie internetowej Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka https://www.. ohchr..
org [dostęp: 26.08.2020].
• Draft Convention for the Establishment of a United Nations War
Crimes Court, UNWCC Doc. C. 50(1), 30.09.1944, tekst dostępny
na stronie internetowej Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka: https://www.. ohchr.. org [dostęp:
26.08.2020].
• II Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Nowy Jork, 15 grudnia 1989 r.,
w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych,
oprac. i przeł. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1999,
s. 55–59.
• I Konwencja Genewska o Polepszeniu Losu Rannych i Chorych w Armiach Czynnych z 12 lipca 1949 r., w: Prawa Człowieka w Konfliktach
Zbrojnych, Rekonstrukcja Międzynarodowego prawa humanitarnego,
oprac. i wstęp T. Jasudowicz, TNOIK, Toruń 1997.
• I Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich dot. Ochrony Ofiar
Międzynarodowych Konfliktów Zbrojnych z 10 czerwca 1977 r., w:
Prawa Człowieka w Konfliktach Zbrojnych, Rekonstrukcja Międzynarodowego prawa humanitarnego, oprac. i wstęp T. Jasudowicz,
TNOIK, Toruń 1997.
• II Konwencja Genewska o Polepszeniu Losu Rannych i Chorych
i Rozbitków Sił Zbrojnych na Morzu z 12 sierpnia 1949 r., w: Prawa
Człowieka w Konfliktach Zbrojnych, Rekonstrukcja Międzynarodowego prawa humanitarnego, oprac. i wstęp T. Jasudowicz, TNOIK,
Toruń 1997.
• II Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich dot. Ochrony Ofiar
Niemiędzynarodowych Konfliktów Zbrojnych z 10 czerwca 1977 r., w:
Prawa Człowieka w Konfliktach Zbrojnych, Rekonstrukcja Międzynarodowego prawa humanitarnego, oprac. i wstęp T. Jasudowicz,
TNOIK, Toruń 1997.
• III Konwencja Genewska o Traktowaniu Jeńców Wojennych
z 12 sierpnia 1949 r., w: Prawa Człowieka w Konfliktach Zbrojnych,
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Rekonstrukcja Międzynarodowego prawa humanitarnego, oprac.
i wstęp T. Jasudowicz, TNOIK, Toruń 1997.
IV Konwencja Genewska o Ochronie Osób Cywilnych podczas Wojny
z 12 sierpnia 1949 r., w: Prawa Człowieka w Konfliktach Zbrojnych,
Rekonstrukcja Międzynarodowego prawa humanitarnego, oprac.
i wstęp T. Jasudowicz, TNOIK, Toruń 1997 (wybrane artykuły).
Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the
rights of those facing the Death Penalty, ESC Res. 1989/64; tekst
dostępny na stronie internetowej Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka: https://www.. ohchr.. org [dostęp:
26.08.2020].
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, San Francisco 15 października
1945, Dz.U. 1947 Nr 23 poz. 90, także w: Prawa Człowieka. Dokumenty
miedzynarodowe, oprac. i przeł. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik,
Toruń 1993, s. 9–14.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej C 326/391, 2012/C 326/02.
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej
w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna).
Oviedo, 4 kwietnia 1997 r., tekst dostępny na stronie internetowej:
http://conventions.. coe.. int/treaty/en/treaties/htm1/164.. htm [dostęp: 26.08.2020].
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
Rzym 4 listopad 1950 r., Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284.
Declaration of the Rights of the Child, Proclaimed by General Assembly resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959, tekst dostępny w bazie
internetowej: http://www.. vilp.. de [dostęp: 26.08.2020].
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r.
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• Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa,
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r., Dz.U.
z 1952 r. Nr 2 poz. 9.
• Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. Dz.U. 90. 74. 439 (Dz.U. z dnia 2 listopada
1990 r.).
• Konwencja ONZ o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
z 1979 r., Dz.U. z 1982 r. Nr 10 poz. 71.
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy
Jork 16 grudnia 1966, w: Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, prac. i przeł. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik,
Toruń 1999.
• Podręcznik ONZ dotyczący efektywnego zapobiegania i dochodzenia
przypadków pozasądowych, arbitralnych i doraźnych egzekucji –
Protokół, dotyczący modelowej autopsji. (UN Manual on the effective
prevention and investigation of extra-legal, arbitrary and summary
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• Porozumienie w przedmiocie ścigania przestępców wojennych Osi
Europejskiej. Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego,
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• Powszechna Deklaracja dotycząca eliminacji głodu i niedożywienia
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