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Prawo i medycyna są dziedzinami nauki towarzyszącymi człowiekowi jako jednostce od
poczęcia aż do śmierci, wywierają też wpływ na organizację życia społecznego, w którym
prawo jest jednym z narzędzi sprawowania władzy, a ochrona zdrowia ludności stanowi
obowiązek państwa.
Wynikające stąd relacje miały w pierwszym okresie stosunkowo prosty charakter, albowiem
ich głównym przedmiotem były jedynie roszczenia jednostki do skorzystania z określonych
świadczeń medycznych na odpowiednim poziomie i ewentualnego dochodzenia
rekompensaty z tytułu niewłaściwej jakości udzielonego świadczenia.
Z upływem czasu i rozwojem technik medycznych pojawiły się nowe i nieznane dotychczas
problemy prawne dotyczące np. kwestii transplantacji i związanej z tym sprawą poboru
organów od osób zmarłych, prawa do odłączenia pacjenta od urządzeń podtrzymujących jego
funkcje życiowe, dokonania eutanazji, nie mówiąc już o aborcji czy klonowaniu.
Wszystkie te zjawiska powodowały ostre spory natury moralno-etycznej, światopoglądowej,
a pośrednio również natury politycznej, które nie mogły zostać pominięte przy
podejmowaniu prób normatywizacji wspomnianych zagadnień i co w efekcie skutkowało
wyodrębnianiem się specjalistycznej gałęzi prawa, określanej jako prawo medyczne, na
którego zakres i treść wpływ wywierali nie tylko przedstawiciele nauki i praktyki prawa, ale
również medycyny.
Z tego też względu należy z uznaniem ocenić wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu oraz
Opolskiej Izby Lekarskiej zorganizowania i przeprowadzenia interdyscyplinarnej konferencji
naukowej zatytułowanej „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”, która jednocześnie
uświetniła jubileusz kierownika Katedry Prawa Karnego tego Wydziału – prof. dra hab.
Stanisława Hoca, prowadzącego jednocześnie obrady.
Sesję przedpołudniową zainaugurował referat prof. Teresy Gardockiej z Uniwersytetu SWPS
w Warszawie, dotyczący problematyki transplantacji pomiędzy osobami nie najbliższymi.
Autorka w pierwszej kolejności wskazała na istniejące podstawy prawne dokonywania
przeszczepów, do których zaliczyła nie tylko obowiązującą w Polsce ustawę o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1 , ale również
nieratyfikowaną Konwencję o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w
dziedzinie zastosowania biologii i medycyny 2 .
Następnie wskazała na istnienie 2 reżimów uzyskiwania organów do przeszczepów, tj.



pobierania ze zwłok i od dawców żywych, a w ich ramach – spokrewnionych lub
niespokrewnionych z dawcą, przy czym w tym ostatnim reżimie zasadnie za patologię uznała
fakt oddawania organów w zamian za korzyść majątkową. Tematu tego w ramach referatu
jednak nie rozwinęła, a przecież wielokrotnie w publicystyce wskazuje się na fakt
funkcjonowania procederu polegającego na kradzieży organów ze zwłok, ale również
pobrania przemocą organów od żywych osób.
Swoje rozważania zakończyła konstatacją, że rozpatrując kwestie transplantacyjne – poza
prawnymi – należy mieć również na uwadze uwarunkowania faktyczne, powodujące
określenie rzeczywistego kręgu biorców i dawców organów.
Kolejnym prelegentem był lek. med. Maciej Marszalski z Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Opolu, który omówił medyczne aspekty sprzeciwu i zgody zmarłego na
pobranie jego organów na tle porównawczym.
Swoje rozważania – podobnie jak poprzedniczka – rozpoczął od ogólnej prezentacji
unormowań transplantacyjnych, a następnie skoncentrował się na medycznych aspektach
działań, poprzedzających sam zabieg transplantacji. Zaliczył do nich badanie dawcy i biorcy
pod kątem zgodności immunologicznej, następnie pobranie organu, a w końcu –
sprawowanie opieki zarówno nad biorcą, jak i dawcą.
Istotnym elementem tych rozważań były kwestie zgody i sprzeciwu ze strony potencjalnego
dawcy do pobrania jego organów po śmierci. Rozpatrując problematykę zgody potencjalnego
dawcy, wskazał, że może ona być wyrażona wprost lub mieć charakter domniemany i w taki
też sposób jest ujmowana w ustawodawstwie polskim i państw europejskich i jako lekarz
praktyk wypowiada się za tym drugim sposobem interpretacji zgody. Konsekwencją takiego
stanowiska jest pogląd referenta, że skuteczny jest tylko pisemny sprzeciw potencjalnego
dawcy na pobranie i jest on odnotowywany w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, który
aktualnie zawiera około 31.000 wpisów.
Dr Emilia Delegacz-Gielewicz z Uniwersytetu Białostockiego przedstawiła dokonania –
kierowanej przez prof. Katarzynę Laskowską – Białostockiej Szkoły Kryminologicznej, która
we współpracy z uczelniami krajowymi (Białostocki Uniwersytet Medyczny) i
zagranicznymi (Uniwersytety w Cambridge i Ostrawie) zajmuje się również problematyką
prawa medycznego. Efektem tych działań jest organizowanie corocznych,
międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących sytuacji dzieci (2014 r.),
wykluczenia społecznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i będącymi nosicielami
HIV, a także zażywających dopalacze (2015 r.), problemu dopingu w sporcie oraz
seminarium krajowego, poświęconego zdrowiu człowieka (2017 r.).
Wygłaszane na tych konferencjach referaty zostały odrębnie opublikowane, a niezależnie od
tego stanowiły podstawę do opracowania pod kierownictwem prof. Ewy Guzik-Makaruk
monografii traktującej o wybranych problemach prawa medycznego.
Z kolei prof. Sławomir Kasperczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego krytycznie
odniósł się do istniejącego sposobu regulacji orzecznictwa medycyny pracy, w szczególności
badań profilaktycznych, bowiem ze względu na przedmiot i sposób ich unormowania
powstaje wątpliwość, czy stosowne akty to opis stosowanych w tym zakresie procedur czy
też opis konkretnych badań. W tym kontekście zwrócił uwagę na istniejącą jego zdaniem
dysfunkcjonalność rozwiązań prawnych dotyczących badań kierowców, a także formalizację



problematyki chorób zawodowych, niepowiązaną z ryzykiem zawodowym jako elementem
badania profilaktycznego.
Z dużym zainteresowaniem audytorium został przyjęty referat prof. Joanny Długosz z
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczący treści i prawnokarnych skutków
oświadczenia pro futuro, określanego też jako tzw. testament życia, jako środka ochrony
autonomii woli pacjenta. Jego przedmiot stanowi oświadczenie woli osoby fizycznej
odnoszące się do procesu jej leczenia w przyszłości na wypadek utraty świadomości,
zwłaszcza stanowiska co do ewentualnego wyłączenia aparatury wspomagającej funkcje
życiowe osoby w śpiączce (eutanazja bierna) lub odmowy dalszego leczenia skutkującego
cierpieniami pacjenta (eutanazja lecznicza). W ramach wspomnianej instytucji możliwe jest –
w razie utraty świadomości – powołanie pełnomocnika składającego oświadczenie dla
rozstrzygnięcia ewentualnego konfliktu wynikłego z ochrony autonomii woli pacjenta z
zakresem obowiązku lekarskiego.
W rezultacie powyższego wspomniany testament życia znosi bezprawność zaniechania
wykonywania czynności ratujących życie i z punktu widzenia prawa karnego zarówno
polskiego, jak i innych państw europejskich, należy go traktować jako kontratyp. Byłoby
jednocześnie rzeczą interesującą dowiedzieć się, czy takie oświadczenia woli występują w
praktyce i jak często.
Kwestię stosunków pacjent – lekarz w świetle postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej
przedstawił prof. Jacek Sobczak z Uniwersytetu – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w
Warszawie. Wskazał, że relacje w tym względzie określają zarówno normy deontyczne
zawarte w Kodeksie, jak również normy prawne, co z racji możliwych odmiennych regulacji,
np. tajemnicy lekarskiej czy granic krytyki prawidłowości leczenia, może powodować
sytuacje konfliktowe.
Sytuacji nie ułatwia faktyczne uchylenie się w szeregu orzeczeniach Trybunału
Konstytucyjnego od rozstrzygnięcia powyższego dylematu pod pretekstem braku
uprawnienia do oceny zgodności norm etycznych z Konstytucją RP 3 . Wynikające z tych
powodów wątpliwości spuentował stwierdzeniem, że można krytykować lekarza za
wykonywane czynności zawodowe, ale nie można z tego tytułu go dyskredytować.
Kwestię odpowiedzialności zawodowej lekarzy podjął dr n. med. Wojciech Derkowski
pełniący funkcję okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Opolskiej Izbie
Lekarskiej. W swoim wystąpieniu przedstawił podstawy prawne pełnionego urzędu, które
trafnie wywiódł z postanowień art. 17 Konstytucji RP, skonkretyzowanego następnie przez
ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty 4 , rozporządzenie wykonawcze oraz w
sprawach proceduralnych przez przepisy Kodeksu postępowania karnego 5 .
Omawiając tryb wyboru rzecznika i jego kompetencje, skoncentrował się na praktycznych
aspektach, odwołując się przy tym do własnych doświadczeń w tym zakresie, co stanowiło
niewątpliwy walor prezentacji. W prezentacji tej zabrakło jednak odwołania się do praktyki;
byłoby bowiem rzeczą interesującą poznanie choćby podstawowych danych liczbowych o
skali i rodzajach przewinień zawodowych lekarzy, rozpatrywanych w skali np. Izby.
Kontynuację powyższej problematyki stanowił referat lek. med. Grzegorza Wrony –
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej, w którym
przedstawił przewinienia zawodowe lekarzy polskich pracujących za granicą i właściwość w



tych sprawach samorządu lekarskiego. Przypomniał, że w ramach Unii zasady tej
odpowiedzialności są uregulowane dyrektywą 2005/36/WE 6 , zmienionej dyrektywą
2013/55/UE 7 , przewidujących katalog kar dyscyplinarnych, począwszy od ostrzeżenia do
pozbawienia prawa wykonywania praktyki lekarskiej, a wymierzanych przez sądy lekarskie
danego państwa.
Taka praktyka powoduje powstanie wielu wątpliwości natury zarówno formalnoprawnej (np.
różne terminy przedawnienia ścigania, kwestia uznawania wyroków zagranicznych sądów
lekarskich), jak i orzeczniczej, wyrażające się nie tylko w odmowie udostępnienia wyroku
sądowi lekarskiemu właściwemu dla ukaranego lekarza, ale nawet w konieczności
ponoszenia kosztów tłumaczenia akt postępowania, które ponosi samorząd lekarski, co
dowodzi konieczności pilnej nowelizacji ustawy o izbach lekarskich 8 . Dodać należy, że
referent wywody teoretyczne ilustrował danymi liczbowymi, co podniosło w sposób
oczywisty wartość merytoryczną jego wystąpienia.
Kolejny referat, prezentowany przez Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – adw. Jacka
Ziobrowskiego, dotyczył ochrony interesów stron w relacjach adwokat – klient oraz lekarz –
pacjent w kontekście jawności postępowań dyscyplinarnych, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji pomiędzy tajemnicą adwokacką a niejawnością postępowania
lekarskiego.
Ostatnim mówcą w sesji porannej był prof. Dariusz Jagiełło z Uniwersytetu Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie, który przedstawił zebranym swoje refleksje co do
celowości zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Podniósł, że jest ona regulowana przez 70 ustaw i 50 aktów rangi podustawowej, obejmując
swym zakresem ok. 4,5 miliona osób, a przyjęte rozwiązania nie tylko nadmiernie
formalizują samo postępowanie, ale i charakteryzują się nadmiarem gwarancyjności dla
obwinionego. Tworzą również zróżnicowane i niemające merytorycznego uzasadnienia
modele postępowania dyscyplinarnego i dlatego punktem wyjścia dla jego reformy jest
zdaniem referenta ujednolicenie modelu postępowania. Powyższych poglądów jednak w
trakcie wystąpienia nie uzasadnił, odsyłając zainteresowanych do pisemnego opracowania,
które zostanie złożone do materiałów konferencyjnych. Takie podejście prelegenta
uniemożliwiło zebranym, w tym również i piszącemu, rzeczowe ustosunkowanie się w
trakcie dyskusji do podniesionych tez, które wprawdzie należy uznać za stanowisko
nowatorskie, ale zarazem i kontrowersyjne.
Przewidziana na zakończenie sesji dyskusja została zdominowana szczegółowymi pytaniami
słuchaczy do poszczególnych referentów, a na uwagę zasługuje głos lek. med. Ryszarda
Szozdy, którego uwagi uzupełniły treści wystąpienia prof. Sławomira Kasperczyka.
Sesję popołudniową otworzył referat prof. Jacka Giezka z Uniwersytetu Wrocławskiego,
który przedstawił prawnokarne uwarunkowania przypisania skutków nieudanego zabiegu
leczniczego.
Prelegent swoje rozważania rozpoczął od stwierdzenia, że negatywny skutek zabiegu
medycznego nie zawsze skutkuje odpowiedzialnością karną, o której można mówić dopiero
wtedy, gdy spełniona zostanie przesłanka normatywna, tj. gdy operator albo naruszy
obowiązujące reguły postępowania (procedury medyczne), albo stworzy możliwość
nieakceptowalnego ryzyka.



Podkreślił ponadto, że negatywny skutek zabiegu występuje również przy zastosowaniu reguł
postępowania, powodując względność ocen biegłych lekarzy rozpatrujących prawidłowość
działania lekarza w konkretnym przypadku medycznym.
Podobny kierunek rozumowania zaprezentowała dr Ewa Plebanek z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, której zdaniem niepowodzenie w leczeniu nie zawsze oznacza
błąd w leczeniu i nie każdy błąd stanowi wystarczającą przesłankę do przypisania lekarzowi
odpowiedzialności karnej, która jest możliwa tylko w odniesieniu do najdalej idącego skutku
działania leczniczego.
W obszarze prawa karnego mieścił się referat dr Małgorzaty Trybus z Uniwersytetu
Rzeszowskiego, która zwróciła uwagę na odesłanie w art. 156–157 Kodeksu karnego 9 do
pojęć medycznych, wskazując, że zawarte w tych przepisach opisy znamion przestępstw
przeciwko zdrowiu są niespójne z wiedzą medyczną, albowiem opisane tam ujemne skutki
zdrowotne obejmują w istocie skutki czynnościowe, jak i anatomiczne. W konsekwencji
powyższych wniosków Autorka przedstawiła wnioski de lege ferenda dotyczące usunięcia z
dyspozycji powołanych przepisów pojęć „uszkodzenie ciała” oraz „uszkodzenie prenatalne”.
Z kolei prof. Jarosław Majewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie swoje wystąpienie zatytułował „Lekarz jako gwarant życia i zdrowia pacjenta”,
koncentrując się na prawnych i etycznych uwarunkowaniach działań lekarza. Wskazując na
niewątpliwe trudności definicyjne w tym względzie, stwierdził jednocześnie, że naruszenie
funkcji gwarancyjnej, skutkującej odpowiedzialnością karną, może się wyrażać zarówno
przez błędne działanie, jak również przez zaniechanie udzielenia pomocy pacjentowi, jednak
wyrażając ten pogląd, nie sprecyzował ani granic obowiązku, ani też wpływu na jego zakres
określonego zachowania pacjenta, który może nie chcieć tej pomocy.
Istotny, ale rzadko podejmowany w piśmiennictwie problem roli dokumentacji medycznej
podjął dr. n. med. Jerzy Jakubiszyn. Odwołując się do uregulowań prawnych, zdefiniował
pojęcie dokumentacji lekarskiej, zwracając jednocześnie uwagę na konsekwencje przyjęcia
formy elektronicznej. Ponadto wskazał na lukę w obowiązujących unormowaniach
dotyczących zasad udostępniania dokumentacji lekarskiej małoletniego powyżej 16. roku
życia w sytuacji odmiennych w tej sprawie stanowisk zainteresowanego i jego rodziców lub
przedstawiciela ustawowego.
Sesję zakończyło wystąpienie dra Dariusza Muchy z Uniwersytetu Opolskiego, który omówił
problematykę obowiązku denuncjacyjnego lekarza w sprawach, o których dowiedział się z
racji wykonywania obowiązków zawodowych. Podniósł fakt istnienia kolizji pomiędzy
obowiązkiem zachowania przez lekarza tajemnicy a obowiązkiem powiadamiania organów
ścigania o powzięciu w czasie udzielania pomocy medycznej wiadomości o innych niż
wymienione w art. 240 k.k. czynach przestępnych i konieczności rozwiązania tego problemu.
Obrady podsumował prof. Stanisław Hoc, który dziękując prelegentom za udział w
konferencji, podkreślił zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i interesującą tematykę
wszystkich wystąpień.
Tę pozytywną ocenę konferencji należy z pełnym przekonaniem podzielić, a jako szczególne
walory nie sposób nie wskazać na jej rzeczywistą interdyscyplinarność, wyrażającą się w
wypowiedziach na ten sam temat zarówno prawników, jak i przedstawicieli medycyny, ale
również w fakcie prowadzenia przez poszczególnych prelegentów praktyki zawodowej i w



ten sposób – łączenia teorii z praktyką.
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