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Opis przypadku

Powódki – Mary Teresa Doogan i Concepta Wood – są położnymi od wielu lat zatrudnionymi 

w oddziale porodowym w Southern General Hospital w Glasgow na stanowisku koordynato-

rek pracy położnych. Obie kobiety są katoliczkami i z powodów religijnych sprzeciwiają się 

uczestnictwu w aborcji wierząc, że każdy zarodek od poczęcia ma prawo do życia. Uważają 

za „odrażające” (abhorrent) pomaganie i ułatwianie działań prowadzących lub mogących pro-

wadzić do usunięcia ciąży. Tymczasem w efekcie zmian organizacyjnych i upowszechnienia 

się w Zjednoczonym Królestwie tzw. aborcji medycznej (farmakologicznej), liczba aborcji 

wykonywanych w szpitalu znacząco wzrosła w roku 2007 i ponownie w 2010. Okoliczność 

ta skłoniła powódki do odwołania się do klauzuli sumienia i odmowy uczestnictwa w dzia-

łaniach, których celem byłaby terminacja ciąży.

Aborcja medyczna nazywana także (i trafniej) farmakologiczną jest nieinwazyjnym za-

biegiem stanowiącym alternatywę metod chirurgicznych. Procedura terminacji medycznej 

przyjęta w Southern General Hospital ma dwa etapy. W pierwszym kobiecie w szpitalu apli-

kuje się doustnie mifepriston, powodujący odklejanie się zarodka od wyściółki jamy macicy. 

Pacjentka opuszcza lecznicę już po godzinie. Drugi etap rozpoczyna się po 36-48 godzi-

nach, jej powrotem do szpitala. W oddziale położniczym wprowadzane jest dopochwowo 

pessarium zwierające dawkę mizoprostolu powodującego skurcze macicy usuwające z niej 



2Kazimierz Szewczyk | Sprawa położnych Mary Teresy Doogan i Concepty Wood

zarodek. Zabieg ten powtarzany jest co 3 godziny, maksymalnie do pięciu dawek leku, jeśli 

to jest konieczne. Jeśli usuniecie zarodka się nie powiedzie po 12-godzinnym oczekiwaniu, 

wówczas reżim aplikowania mizoprostolu jest ponawiany, po uprzednim zbadaniu pacjentki 

przez lekarza położnika.

Do obowiązków służbowych M. Doogan i C. Wood – jako koordynatorek zespołu po-

łożnych – nie należało ani doustne, ani dopochwowe podawanie specyfi ków powodujących 

akcję porodową. Ich sprzeciw sumienia budziły również działania pośrednio wiążące się

z aborcją, a wymieniane w podpisanych przez nie obowiązkach służbowych obowiązujących 

w Southern General Hospital. W szczególności oponowały przeciw:

• sporządzaniu harmonogramu procesu terminacji,

• wydawaniu każdej pacjentce dokładnego opisu miejsca, w którym chce, lub powinna 

przeprowadzić aborcję,

• rozlokowaniu personelu oddziału stosownie do potrzeb pacjentek,

• towarzyszeniu ginekologom w obchodzie, podczas którego muszą im wyjaśniać stano-

wisko pacjentki dotyczące poddaniu się aborcji,

• uczestniczeniu w działaniach, które grożą bezpośrednim włączeniem w leczenie pa-

cjentki w trakcie aborcji,

• podporządkowaniu się żądaniom pomocy, łącznie z przypadkami nagłymi, z zastrze-

żeniem, że nie dotyczy to pacjentek w zapaści,

• komunikowaniu się z innymi lekarzami i monitorowaniu stanu zdrowotnego pacjentek, 

jeśli byłoby to związane z przygotowaniem tych profesjonalistów do procesu aborcji.

Szpital nie podzielał stanowiska położnych. Po wyczerpaniu możliwości stwarzanych 

regulacjami wewnętrznymi odnośnych władz zdrowotnych, wystąpiły one na drogę sądową 

do izby niższej sądu cywilnego Szkocji 1. Powódki przywoływały zarówno regulacje krajowe, 

jak i art. 4. par. 1. europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

W tej sytuacji sąd rozpatrzył dwa zagadnienia (par. 27):

1. Czy odwołanie się do klauzuli sumienia upoważnia powódki do odmowy kierowania 

zespołu oddziału położniczego do usuwania ciąży, nadzorowania go i wspomagania

w tym procesie?

2. Czy prawa powódek dane art. 9 Konwencji (wolność wypowiedzi) są złączone ze 

sposobem interpretacji art. 4. par. 1. tego dokumentu („Nikt nie może być trzymany

w niewoli lub poddaństwie”)?

1. Czy odwołanie się do klauzuli sumienia upoważnia powódki do odmowy kierowania 

zespołu oddziału położniczego do usuwania ciąży, nadzorowania go i wspomagania

w tym procesie?

Badanie tego zagadnienia lady prawa Anne Smith rozpoczęła od przypomnienia regulacji 

prawnych i profesjonalnych odnoszących się do terminacji ciąży i klauzuli sumienia. W Zjed-

noczonym Królestwie obowiązuje nowela Ustawy aborcyjnej z 1967 roku. Dla rozpatrywanej 

sprawy najważniejsze są dwa jej przepisy.

Po pierwsze, w tytule (sekcji) 1. Ustawy „Terminacja medyczna ciąży” art. 1 (1) stanowiący, 

że „osoba nie będzie winna przestępstwa w świetle prawa odnoszącego się do aborcji jeżeli 

ciąża jest usuwana przez lekarza specjalistę (registered medical practitioner) i jeśli dwu lekarzy 

specjalistów podziela opinię sformułowaną w dobrej wierze”, że:

1 Outer House (2012), zob. też: Smith A. (b.d.).
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a. „ciąża nie przekracza 24 tygodnia i że kontynuacja ciąży może wiązać się ze szkodą dla 

fi zycznego lub psychicznego zdrowia kobiety ciężarnej, bądź któregoś z już istniejących 

dzieci z jej rodziny większą niż usunięcie ciąży”, że

b. terminacja jest niezbędna dla zapobieżenia “ciężkiego trwałego uszczerbku fi zycznego 

lub psychicznego zdrowia kobiety ciężarnej”,

c. kontynuacja ciąży wiąże się z ryzykiem zagrożenia życia kobiety ciężarnej większym 

niż jej przerwanie,

d. zachodzi „istotne (substancial) ryzyko” urodzenia dziecka dotkniętego wadami poważ-

nie je upośledzającymi 2.

Po drugie, art. 4 (1) będący zapisem klauzuli sumienia. Stanowi on, że „żadna osoba 

(person) nie będzie miała obowiązku czy to kontraktowego, czy statutowego, czy wynika-

jącego z innego prawnego wymogu, uczestnictwa w każdym postępowaniu (any treatment) 

autoryzowanym tą Ustawą, niezgodnym z jej sumieniem” 3. Zgodnie zaś z art. 4 (2) sprzeciw 

sumienia nie zwalnia z uczestniczenia w postępowaniu niezbędnym dla „zachowania życia” 

kobiety ciężarnej lub dla „zapobieżenia ciężkiemu trwałemu rozstrojowi jej fi zycznego lub 

psychicznego zdrowia 4.

Możliwość odwoływania się do sprzeciwu sumienia regulują także Kodeks pielęgniarek

i położnych 5, wytyczne Sprzeciw sumienia pielęgniarek i położnych6  oraz wytyczne Royal 

College of Nursing 7. Istotna dla sprawy M. Doogan i C. Wood różnica pojawia się w ostatnim

z dokumentów. Ogranicza on prawo do sprzeciwu sumienia pozwalające na odmowę udziału 

w aborcji „wyłącznie do uczestnictwa czynnego” (s. 8). Podobnego limitu nie ma w pierwszych 

dwu wymienionych wyżej regulacjach.

Sąd zinterpretował wymienione przepisy następująco: Ogólna (overall) odpowiedzialność 

za kobietę ciężarną i przebieg aborcji spoczywa na lekarzu (registered medical practitioner). 

On rozpoczyna zabieg, zazwyczaj przez wprowadzenie wziernika do macicy. Także lekarz 

umieszcza w żyle kaniulę do aplikacji środków poronnych. Jest on więc bezpośrednio zaan-

gażowany w zabieg aborcji i może korzystać z osłony art. 1 (1). Pielęgniarkom nie włączonym 

bezpośrednio w postępowanie mające na celu aborcję nie przysługuje ochrona tego przepisu, 

ponieważ nie są one lekarzami. „Stąd też problem do rozpatrzenia pojawia się tylko w odnie-

sieniu do zespołu pielęgniarskiego zaangażowanego bezpośrednio w prowadzenie terminacji, 

jeden na jeden z pacjentką” (par. 34).

Adwokat reprezentujący powódki podważał tę interpretację. Według niego terminacja 

ciąży to całościowy proces. Nie tylko pielęgniarki, ale i koordynatorki oddziału położnicze-

go były częścią zespołu. Słowo „ogólna” (odpowiedzialność) podkreśla konieczność czyta-

nia Ustawy aborcyjnej jako całości i rozpoznania, że autoryzuje ona cały proces postępowania 

a nie pojedyncze zdarzenie (par. 61). Prawnik odwołał się także do prawa karnego wskazując, 

że znaczenie terminu „uczestnictwo” może być szersze niż się to na pierwszy rzut oka zdaje. 

Dla wyjaśnienia: w prawie karnym uczestnictwo obejmuje zarówno sprawstwo bezpośrednie, 

jak i pomocnictwo, podżeganie i współsprawstwo (par. 62).

2 Parliament of the United Kingdom (1967).
3 Tamże.
4 Tamże.
5 Nursing & Midwifery Council (b.d.).
6 Nursing & Midwifery Council (2012).
7 Royal College of Nursing (2008).
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Podsumowując, prawnik ten utrzymywał, że wyznaczanie, nadzór i obsługa zespołu 

przeprowadzającego aborcję równa się uczestniczeniu w tym procesie. Osoby podejmujące 

takie czynności mogą zatem korzystać z osłony klauzuli sumienia, nie wykonując wszystkich 

prac własnymi rękami (par. 63). Wywód ten oznacza, że art. 4 (1) objęte są wszystkie wyżej 

wymienione obowiązki służbowe M. Doogan i C. Wood.

Strona pozwana argumentowała następująco: Należy przyjrzeć się bardziej dokładnie niż 

to czynią powódki „naturze i zakresowi” prawa do sprzeciwu sumienia gwarantowanego

art. 4 (1). Utrzymują one, że z wyjątkiem sytuacji nagłych, wymienianych w art. 4 (2), sprzeciw 

ten uprawnia je „praktycznie do niepodejmowania żadnych czynności pielęgniarskich przy 

kobiecie w trakcie procesu aborcji, a także przy zespole pielęgniarskim bezpośrednio zaan-

gażowanym w procedurę. Na hipotetyczne pytanie jakich czynności podjęłyby się powódki 

w mało prawdopodobnej sytuacji pozostania sam na sam z pacjentką, u której prowadzona 

jest terminacja medyczna, odpowiedź zapewne brzmiałaby: „żadnych oprócz, być może, 

okazywania grzeczności” (par. 68).

Adwokat reprezentujący Greater Glasgow and Clyde Health Board przyglądając się naturze 

i zakresowi prawa do sprzeciwu sumienia, odwołał się do dwóch argumentów mianowicie 

argumentu z dekryminalizacji aborcji i argumentu z konsekwencji przyjęcia stanowiska 

położnych. Jego zdaniem Ustawa aborcyjna dekryminalizuje wyłącznie te działania, które 

obejmowało prawo karne przed uchwaleniem Ustawy. Wymienia je art. 1 (1), z wyjątkiem 

(b) i (c). Stąd wniosek, intencją parlamentu nie było w żadnym wypadku objęcie klauzulą 

sumienia działań, które nie były bezprawne także przed uchwaleniem tego dokumentu

(par. 69). I wniosek drugi, sprzeciw sumienia obejmuje wyłącznie działania podejmowane 

w szpitalu i mające na celu bezpośrednie spowodowanie aborcji. To bezpośrednie zaanga-

żowanie w procedurę terminacji ciąży jest najważniejszym argumentem strony pozwanej.

Racje konsekwencjalistyczne odwołują się do skutków ewentualnego przyjęcia argumen-

tów powódek. Byłyby to konsekwencje zbyt daleko idące, praktycznie „prawie niemożliwe 

do zarządzania”, gdyż zmuszałyby do „izolacji wszystkich medycznych terminacji ciąż od 

innych części szpitala”, a to dlatego, że zgodnie logiką strony skarżącej prawo do sprzeciwu 

sumienia „należałoby rozciągnąć na wszystkich, począwszy do sprzątaczek, a skończywszy 

na położnikach”. Należy więc czytać słowa art. 4 (1) nie w kontekście prawa karnego, lecz

w „świetle ich prostego (plain), zwyczajnego (ordinary) znaczenia” (par. 69-70).

Sędzia A. Smith w „dyskusji” argumentacji obu stron przychyliła się do stanowiska re-

prezentowanego przez pracodawców M. Doogan i C. Wood. Ustawa aborcyjna autoryzuje 

działania wcześniej karane i tylko do nich odnosi się klauzula sumienia (par. 76). Nie obej-

muje ona czynności koordynatorki oddziału położniczego. Jej zadaniem – stwierdzała – jest 

jedynie nadzór i administracja. To nie ona autoryzuje terminację. I nie ona aplikuje kobiecie 

mifepriston i zakłada pessarium. Nie uczestniczy też bezpośrednio w samej procedurze 

aborcji (par. 77).

Lady Smith przyznała, że słowo „postępowanie” (mające na celu aborcję), jak tłumaczę

w tym kontekście angielskie treatment, nie jest jednoznacznie i autorytatywnie zdefi niowane. 

Jednak „dla niej wydaje się jasne, że użyte w par. 4 (1) opisuje te czynności, które bezpośrednio 

doprowadzają do terminacji”. Oprócz działań podejmowanych przez lekarza (wprowadzenie 

wziernika do macicy i kaniuli do żyły) w rozpatrywanej sprawie do czynności równających 

się postępowaniu (bezpośrednio) prowadzącemu do aborcji sędzia zaliczyła dostarczenie

i podanie mifepristonu kobiecie przebywającej poza szpitalem, aplikację pessarium, bezpo-

średnie „twarzą w twarz” kontrolowanie stanu fi zycznego pacjentki, przyjmowanie i utyliza-
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cja materiału poaborcyjnego (par. 78). Jednakże – stwierdzała – żadna z tych czynności nie 

wchodziła w zakres obowiązków obu położnych i w tej części sędzia oddaliła skargę.

2. Czy prawa powódek dane art. 9 Konwencji są złączone ze sposobem interpretacji art. 4.

par. 1. tego dokumentu („Nikt nie może być trzymany w niewoli lub poddaństwie”)?

Art. 9. Wolność myśli, sumienia i wyznania stanowi:

„1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność 

zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie 

z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, 

nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograni-

czeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym 

z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia

i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób” 8.

Sędzia A. Smith rozpatrywanie tej części skargi rozpoczęła od wskazania, że art. 9 zawie-

ra dwojakiego rodzaju prawa, mianowicie wolność do posiadania sumienia i wyznania oraz 

wolność do ich uzewnętrzniania. „Pierwsze jest absolutne. Drugie ograniczone i wymagają-

ce uściślenia” (par. 48). Sąd przywołując wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

stwierdził, że jego członkowie w sposób „bardzo wąski” ujmują wolność uzewnętrzniania 

przekonań (par. 56).

Kluczowe dla rozpatrywanej sprawy będzie zatem rozumienie terminu „uczestnictwo”

(w postępowaniu prowadzącemu do terminacji ciąży). Przypomnę, że lady Smith, podobnie 

jak strona pozwana, opowiedziała się za potocznym – węższym niż w prawie karnym – uję-

ciem tego pojęcia. Jego zakres był o wiele bardziej ograniczony, w porównaniu z proponowa-

nym przez powódki. Obejmowało ono jedynie bezpośrednie czynności związane z zabiegiem 

terminacji. Stąd wniosek Sądu, że tak rozumiane uczestnictwo nie naruszało art. 9. Konwencji. 

Nie bez znaczenia był także fakt, że położne dobrowolnie przyjęły te (ograniczone) obowiązki.

Biorąc pod uwagę wymienione okoliczności sędzia i w tej części odrzuciła skargę powódek.

Mary Doogan i Concepta Wood złożyły odwołanie do Izby Wyższej Sądu Cywilnego. Wy-

rok został wydany 24 kwietnia 2013 9. Izba uznała racje powódek, kwestionując orzeczenie 

Anne Smith.

Po pierwsze, lordowie prawa Izby Wyższej rozszerzyli zakres obowiązywania klauzuli

sumienia. Według nich rozciąga się ona na wszystkie sytuacje wymienione w art. 1 (1)

z wyjątkiem 1 (1) (b). Przypomnę, że sąd pierwszej instancji wyłączył z niej także art. 1(1) (c). 

Innymi słowy, nie można się odwołać do sumienia tylko w sytuacji zagrożenia życia kobiety 

brzemiennej oraz dla zapobieżenia ciężkiego trwałego uszczerbku jej zdrowia fi zycznego lub 

psychicznego. Natomiast można się nią posłużyć w odmowie uczestniczenia w zabiegu aborcji 

jeśli kontynuacja ciąży wiąże się z ryzykiem zagrożenia życia kobiety ciężarnej większym niż 

jej przerwanie. Przepis ten bowiem zdaniem lordów sugeruje ocenę i balansowanie ryzyka 

poprowadzenia ciąży do rozwiązania, z ryzkiem jej terminacji. A to nie jest równoważne 

powiedzeniu, że aborcja jest „niezbędna” dla uratowania życia (par. 32).

Po drugie, tak rozszerzając zakres sprzeciwu sumienia uznali konieczność wyczerpującego 

zbadania okoliczności, w jakich można się do niego odwołać. W jego rezultacie zakwestio-

8 Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2003).
9 Inner House (2013).
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nowali pogląd A. Smith, że wyłącznie bezpośrednie zaangażowanie w terminację ciąży jest 

objęte art. 4. Zawężenie to, obecne także w wytycznych Royal College of Nursing, ma swoją 

przyczynę w niewłaściwym odczytaniu słów lorda Keith of Kinkel ze sprawy Janaway10.

We wspomnianej sprawie powódka Barbara Janaway – sekretarka w instytucji medycznej –

odmówiła przepisania na maszynie listu polecającego lekarzowi specjaliście brzemienną pa-

cjentkę w celu wydania opinii, czy jej ciąża może być usunięta zgodnie z przepisami Ustawy 

aborcyjnej z 1967 roku. Sekretarka, będąc katoliczką, uznawała aborcję za złą moralnie.

Lord Keith of Kinkel w kontekście tego przypadku powiedział, że „uczestniczyć” oznacza 

„brać rzeczywisty (actually) udział w postępowaniu prowadzącemu do aborcji”. Istotne jest to, 

że sędzia “użył słowa rzeczywisty” po to, aby odróżnić uczestnictwo w zwykłym sensie tego 

słowa od odmiennych znaczeń partycypacji stosowanych w prawie karnym. Odróżnienie ze 

swej strony posłużyło mu do oddzielenia tych, którzy są włączeni w zabieg w szpitalu od tych, 

którzy nie są w niego zaangażowani, jak np. sekretarka przepisująca list (par. 33). W opinii 

Izby Wyższej tak rozumiane znaczenie nie ogranicza uczestnictwa w sposób sugerowany 

przez pozwanych. Należy więc zbadać, czy czynności powódek składają się na „postępowanie” 

ujmowane w świetle art. 4 (1).

Lordowie prawa odpowiadając na to pytanie, odwołali się do orzecznictwa. Ich zdaniem 

wynika z niego jednoznacznie, że „postępowanie nie jest tylko aborcją. Obejmuje także 

przed- i pooperacyjną opiekę. Rozciąga się też na przypadki, w których z takich czy z innych 

powodów, nie doszło do aborcji” (par. 36). Art. 1 Ustawy aborcyjnej nie może być interpre-

towany jako przepis „ograniczający ustawową ochronę wyłącznie do tych, którzy są włączeni 

w rzeczywistą terminację jako taką”. Uwzględnia on bowiem „wszystkich zaangażowanych 

w proces aborcji. Częściową racją uzasadniająca ten pogląd jest użycie w par 4 (1) frazy ‘po-

stępowanie autoryzowane przez Ustawę’” (par. 35).

Po trzecie, Izba Wyższa odrzuciła argument z konsekwencji przedstawiany przez pozwa-

nych i akceptowany przez A. Smith. Lordowie prawa Izby Wyższej zwrócili uwagę, że stano-

wisko pozwanych, jakoby włączenie działań bezpośrednio niezwiązanych z zabiegiem aborcji 

do procesu terminacji ciąży i objęcie ich klauzulą sumienia, spowodowało nieprzezwyciężalne 

trudności w zarządzaniu zakładami dokonującymi aborcji, nie ma wsparcia empirycznego. 

Nie jest też pewne i oczywiste, że skutki byłyby tak negatywne. Izba Wyższa opowiedziała 

się za poglądem, że to właśnie dzielenie osób na bezpośrednio i pośrednio włączone w za-

bieg aborcji jest źródłem niepewności, gdzie umieścić linie podziału. Unika tej niepewności 

przyjęcie stanowiska, że „osoba mająca obiekcje sumienia nie ma obowiązku uczestnictwa”

w zabiegu aborcji. Stanowisko to „wydaje się” sędziom „spójne z oczekiwaniem, że zarządzanie 

klauzulą sumienia powinno być sprawą pracodawcy, a nie pracownika” (par. 34).

Takie stanowisko jest „zdroworozsądkowym podejściem pozwalającym uniknąć, na wszyst-

kich poziomach zespołu pielęgniarskiego, konieczności ustawicznego podejmowania trud-

nych decyzji, co może być zadaniem stresującym”. Art. 4 (1) umożliwia jednostce odwoływanie 

się do sprzeciwu sumienia „w ‘każdej’ czynności regulowanej Ustawą. Jej przepisy powinny 

być interpretowane w sposób pozwalający powódkom zachować się zgodnie z ich wierze-

niami, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla prawa” (art. 37).

Po czwarte, sąd wyższej instancji zakwestionował wagę argumentu z dekryminalizacji 

zabiegu aborcji. Zdaniem sędziów klauzula sumienia została dana par. 4 „nie dlatego, że 

czynności nią obejmowane poprzednio były lub mogły być nielegalne. Prawo to zostało 

10 Szewczyk K. (2014).
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uchwalone, ponieważ uznano, że proces aborcji jest przez wielu ludzi odczuwany jako odra-

żający moralnie”. Sprzeciw sumienia jest wynikiem poszanowania dla „silnych wątpliwości 

moralnych i przekonań religijnych” (par. 38).

Wymienione racje i kontrargumenty uzasadniają, zdaniem sądu, przyjęcie apelacji Mary 

Doogan i Concepty Wood.         

Komentarz

Sprawy Barbary Janaway oraz Mary Teresy Doogan i Concepty Wood dotyczą kontrowersji 

wokół zakresu czynności, które można nazwać uczestnictwem w postępowaniu mającym na 

celu terminację ciąży, obejmowanym sprzeciwem sumienia. Nieco metaforycznie ujmując 

ten „zakres uczestnictwa”, można powiedzieć, że oba kazusy ilustrują spór o długość łań-

cucha przyczynowego (chain of causation), w który można włączyć czynności u jego kresu 

skutkujące aborcją.

W komentarzu omówię:

1. instytucję klauzuli sumienia obowiązującą lekarzy, pielęgniarki i położne w naszym 

kraju,

2. dyskusję wokół zakresu czynności obejmowanych klauzulą sumienia, (zakres uczest-

nictwa i zakres świadczeń)

Problematyka klauzuli sumienia była już przeze mnie omawiana zarówno w komenta-

rzach do kazusów pomieszczonych na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ11, jak

i w specjalnej debacie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego12. Pozwoli mi to ograniczyć 

obecny komentarz do przedstawienia problematyki sprzeciwu sumienia w Polsce i w Wiel-

kiej Brytanii (punkt 1.) oraz ułatwi prowadzenie analiz ukazujących specyfi kę obu kazusów 

(punkt 2.).

1. Klauzula sumienia

W Polsce w odniesieniu do profesji lekarskiej instytucję tę wprowadza art. 39 Ustawy o zawo-

dach lekarza i lekarza dentysty stanowiąc, że „Lekarz może powstrzymać się od wykonania 

świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że 

ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub 

w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. 

Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto 

obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”.

Wymieniony w przepisie art. 30 wyłącza spod klauzuli sumienia przypadki nagłe, w których 

opóźnienie w udzieleniu pomocy „mogłoby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, 

ciężkiego uszkodzenia ciała, lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach 

niecierpiących zwłoki”.

Natomiast sprzeciw sumienia pielęgniarek i położnych reguluje art. 12 Ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej. Przepis ten stanowi:

11 Przede wszystkim: Szewczyk K. (2013a), Szewczyk K. (2013b).
12 Polskie towarzystwo bioetyczne (2012).



8Kazimierz Szewczyk | Sprawa położnych Mary Teresy Doogan i Concepty Wood

„1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifi kacjami zawo-

dowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 

spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

2. Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania 

innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych 

kwalifi kacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie 

zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek nie-

zwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna 

faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia

u innej pielęgniarki, położnej lub w podmiocie leczniczym.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, o których 

mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt

w dokumentacji medycznej”.

Jak stwierdzają Małgorzata Dobrowolska i Paweł Cegiełko, przywołane regulacje „są zbli-

żone do tych, które regulują klauzulę sumienia w praktyce lekarza”13.

W efekcie tych unormowań sumienie lekarzy, pielęgniarek i położnych w polskim systemie 

prawnym staje się „jedną z ogólnych przesłanek oceny prawnej zachowania się lekarza”14, 

uzyskując w ten sposób status kategorii prawnej. Można się do niego odwołać pod trzema 

warunkami podanymi cytowanymi regulacjami. Należy mianowicie:

a. wskazać realną możliwość uzyskania świadczenia kwestionowanego sprzeciwem su-

mienia, u innego lekarza (pielęgniarki, położnej) lub w podmiocie leczniczym,

b. uzasadnić w dokumentacji, a więc nie tylko w informacji słownej przeznaczonej dla 

pacjenta, powstrzymanie się od świadczenia. Zdaniem Komitetu Bioetycznego przy 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk warunek ten obliguje profesjonalistę medycznego do 

„wskazania konkretnej zasady lub normy o charakterze moralnym, która – w jego opinii –

zostałaby naruszona, gdyby podjął się on realizacji danego świadczenia” (punkt 17.)15.

c. Nadto, lekarz wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby 

ma dodatkowy obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Włodzimierz Galewicz16 uzupełnia ten wykaz czwartym wymogiem podanym w art. 38

Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jest to obowiązek:

d. dostatecznie wczesnego uprzedzenia „pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego 

bądź opiekuna faktycznego” o zamiarze odwołania się do klauzuli.

Wymienione warunki budzą szereg wątpliwości przedstawionych i zanalizowanych przez 

W. Galewicza17.

Obowiązki te en bloc kontestuje samorząd lekarski. Na posiedzeniu 21 lutego 2014 Na-

czelna Rada Lekarska postanowiła zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego warunki a., b. 

i c18. Kontestacja NRL jest w dużej mierze zbieżna (także czasowo) ze Stanowiskiem Zespo-

łu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia. 

Jego autorzy stwierdzają: „Obowiązek wskazania realnej możliwości uzyskania świadczenia 

u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym oraz obowiązek odnotowania i uzasad-

13 Dobrowolska B. Cegiełko P. (2012).
14 Kubicki L. (1999), s. 5.
15 Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN (2013).
16 Galewicz W. (2012a), s. 144.
17 Tamże.
18 http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wnioski-nrl-do-trybunalu-konstytucyjnego (dostęp 08.09.2020).
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nienia faktu skorzystania z klauzuli sumienia w dokumentacji medycznej, nie mają charak-

teru warunków, których spełnienie decydowałoby o możliwości skorzystania przez lekarza, 

pielęgniarkę, położną i farmaceutę z klauzuli sumienia. Są to tylko dodatkowe obowiązki 

spoczywające na lekarzu w przypadku powołania się na sprzeciw sumienia”19.

W Zjednoczonym Królestwie sprzeciw sumienia jest ujęty w dwu dokumentach praw-

nych Ustawie aborcyjnej (Abortion Act) i w Ustawie o zapłodnieniu i embriologii (Human 

Fertilisation and Embriology Act)20. Obowiązują one zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki oraz 

położne. Ze względu na komentowane kazusy, które dotyczą sprzeciwu sumienia regulowa-

nego Ustawą Aborcyjną, skupię się wyłącznie na tym akcie prawnym.

Istotne dla komentarza są następujące sformułowania art. 4 będącego zapisem klauzuli 

sumienia: 4 (1) „żadna osoba (person) nie będzie miała obowiązku czy to kontraktowego, czy 

statutowego, czy wynikającego z innego prawnego wymogu, uczestnictwa w każdym postępo-

waniu (any treatment) autoryzowanym tą Ustawą, niezgodnym z jej sumieniem”. Zgodnie zaś 

z art. 4 (2) sprzeciw sumienia nie zwalnia z uczestniczenia w postępowaniu niezbędnym dla 

„zachowania życia” kobiety ciężarnej lub dla „zapobieżenia ciężkiemu trwałemu rozstrojowi 

jej fi zycznego lub psychicznego zdrowia”.

W przeciwieństwie do uregulowań polskich, oba dokumenty nie formułują żadnych wa-

runków spełnienia sprzeciwu sumienia. Natomiast podobnie do naszych przepisów podają 

okoliczności wyłączające klauzulę. Są tym względzie bardziej jednoznaczne od art. 30 Usta-

wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Sprzeciw sumienia uchylany jest przez koniecz-

ność „uczestnictwa” – jak to ujmuje Ustawa aborcyjna – w postępowaniu niezbędnym dla 

zachowania życia kobiety ciężarnej lub zapobieżenia ciężkiemu i trwałemu rozstrojowi jej 

fi zycznego lub psychicznego zdrowia. Nie ma tu obecnego w polskiej ustawie zastrzeżenia 

„mogłaby spowodować” oraz rozszerzenia klauzuli na „inne przypadki niecierpiące zwłoki”.

Jednakże w części uregulowań profesjonalnych pojawiają się wskazówki dotyczące ko-

rzystania ze sprzeciwu sumienia, niektóre z nich można uznać za odpowiedniki warunków 

polskich. W wytycznych Brytyjskiego Towarzystwa Lekarskiego Wyrażanie przekonań przez 

lekarzy znajdują się następujące zalecenia:

• pierwszym obowiązkiem lekarza są zobowiązania względem jego pacjenta (pacjent-

ki). „Kiedy pojawi się konfl ikt między interesami pacjentów a wolnością lekarza do 

wyrażania sprzeciwu sumienia lub manifestowania przekonań, musi on być w opinii 

Towarzystwa rozstrzygnięty na korzyść pacjenta”.

• „Lekarze nie powinni odwoływać się do sprzeciwu sumienia w leczeniu konkretnych 

(particular) pacjentów lub grup pacjentów”.

• „Lekarze, którzy chcą wyrażać sprzeciw sumienia w stosunku do określonych proce-

dur, powinni, co całkowicie zrozumiałe, specjalizować się w dziedzinach, w których 

nie będą rutynowo wzywani do ich świadczenia”. Jednak studenci medycyny, leka-

rze odbywający szkolenie, a także medycy niektórych specjalizacji ogólnych (genera-

lists) nie zawsze mogą uniknąć kontaktu ze światopoglądowo spornymi procedurami.

W takich sytuacjach „sprzeciw sumienia powinien być ograniczony do świadczeń,

w których prawo przyznaje im ten przywilej (aborcja i procedury związanie z płodno-

ścią) oraz do zaprzestania leczenia przedłużającego życie pacjentom niewłasnowolnym, 

pod warunkiem przejęcia opieki [nad pacjentem] przez innego lekarza”21.

19 Konferencja Episkopatu Polski (2014).
20 Parliament of the United Kingdom (1967), Parliament of the United Kingdom (1990).
21 British Medical Association (2008).
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Faculty of Sexual and Reproductive Health Care (FSRHC) w wytycznych dla lekarzy i pie-

lęgniarek, znowelizowanych w 2014 stwierdza, że „Odbycie kursu (praktycznego i teoretycz-

nego)” organizowanego przez ten dział Królewskiego Kolegium Położników i Ginekologów 

„wiąże się z gotowością do przepisywania podczas jego trwania wszystkich form antykoncepcji 

hormonalnej, łącznie z awaryjną (emergency), a także z gotowością do poradnictwa tyczącego 

wszystkich metod wewnątrzmacicznych [zapobiegania ciąży] oraz do ich zalecania, jeśli jest 

to wskazane. Braki w zaliczaniu kompletnego kursu są tożsame z nieuzyskaniem dyplomu 

FSRHC”.

FSRHC sformułowało o wiele mniej rygorystyczne wytyczne dotyczące uzyskania dyplomu 

dla „klinicystów” wstrzymujących się od przeprowadzania aborcji, podpisywania dokumentu 

stwierdzającego, czy kobieta spełnia kryteria uprawniające do aborcji i udzielania konsultacji 

jej dotyczących. Mimo tego sprzeciwu, mogą oni uzyskać dyplom ukończenia kursu i być 

członkami FSRHC jeśli spełnią następujące warunki:

• będą „traktować pacjentki z życzliwością, rozwagą i bez osądzania”,

•  „informować o opcjach dla nieplanowanej ciąży”,

• będą „przygotowani dla odpowiednio wczesnego umożliwienia pacjentce kontaktu

z lekarzem, który udzieli niezbędnej konsultacji i poczyni odpowiednie przygotowania”,

• mają teoretyczne przygotowanie wymagane sylabusami22.

Królewskie Kolegium Pielęgniarskie w swoich wytycznych ogranicza sprzeciw sumienia 

pielęgniarek „wyłącznie do uczestnictwa czynnego w aborcji, tam gdzie nie ma nagłej sytu-

acji w odniesieniu do fi zycznego i psychicznego zdrowia kobiety ciężarnej”. Nie mogą one 

„wstrzymać się od opieki pielęgniarskiej nad tymi kobietami” (s. 8)23.

2. Dyskusja wokół zakresu świadczeń zdrowotnych obejmowanych klauzulą sumienia

Dyskusja ta jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie jakich świadczeń profesjonalista 

medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna) może odmówić powołując się na klauzulę sumienia

i wypełniając związane z nią obowiązki, a jakich wolno mu odmówić w potocznym znaczeniu 

słowa „odmowa”, nie korzystając z tej instytucji prawnej. Jak pokażę niżej, są także odpowiedzi 

kwestionujące samą instytucję klauzuli sumienia i w których do odmowy świadczenia wystar-

czy sama obiekcja indywidualnego sumienia lekarza (pielęgniarki, położnej). Inaczej mówiąc, 

jest to próba sporządzenia katalogu świadczeń medycznych obowiązkowych i nadobowiąz-

kowych, nieobjętych klauzulą (i sprzeciwem) sumienia. Świadczenia wyłączające klauzulę

i sprzeciw sumienia należałyby w tej klasyfi kacji do świadczeń bezwzględnie obowiązko-

wych24. Termin „świadczenie medyczne” będę tu ujmował szeroko, łącznie z ordynowaniem 

leków i przepisywaniem recept25.

Ustalanie zakresu medycznych świadczeń obowiązkowych, a więc również zakresu sprze-

ciwu sumienia jest bardzo istotne także i dlatego, że wpływa pośrednio na określanie osób, 

które mogą się odwołać do tej konstrukcji prawnej. Inaczej mówiąc, kształtuje odpowiedź na 

pytanie, kogo obejmuje sprzeciw sumienia: czy tylko profesjonalistów medycznych upraw-

nionych do uczestnictwa i uczestniczących w zabiegu przerywania ciąży, czy także profe-

sjonalistów uprawnionych, lecz nie biorących udziału w terminacji, jak np. lekarzy – dyrek-

torów szpitali mających oddziały położnicze i czy można ją rozciągnąć również na personel 

22 Faculty of Sexual and Reproductive Health Care (2014). 
23 Royal College of Nursing (2008).
24 Por.: Galewicz W. (2012b).
25 Por.: Kubiak R. (2010), s. 18-21.
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administracyjny takich lecznic, niemający medycznego wykształcenia i nieuprawniony do 

uczestnictwa w usuwaniu ciąży?

W dyskusji nad zakresem świadczeń obowiązkowych pojawiło się kilka metod sporządza-

nia ich listy. Bodaj najbardziej radykalną propozycję ogłosił bioetyk angielski Julian Savule-

scu26. Zgodnie z nią, wszystkie świadczenia medyczne prawnie dozwolone i korzystne dla 

pacjenta w danej sytuacji zdrowotnej (włączone w system sprawiedliwej opieki zdrowotnej), 

powinny być także usługami obowiązkowymi dla lekarza. Z braku lepszego określenia ro-

boczo nazwę tę metodę legalistyczno-systemową (świadczenia obowiązkowe, to procedury 

prawnie dozwolone oraz włączone w system opieki zdrowotnej).

Katalog budowany sposobem J. Savulescu, jest maksymalnie szeroką listą świadczeń 

obowiązkowych. Dlatego też zdaniem referowanego autora odwoływanie się do klauzuli 

sumienia musi być wyjątkiem tolerowanym wyłącznie do poziomu, na którym korzystanie

z niej „zagraża jakości i efektywności świadczeń lub równemu dostępowi do nich”27.

Inną propozycją jest metoda wyłaniania świadczeń obowiązkowych opierająca się na tra-

dycji profesji medycznej skodyfi kowanej w Przysiędze Hipokratesa, współczesnym Przyrze-

czeniu lekarskim oraz uregulowaniach kodeksowych. Zazwyczaj ma ona także podbudowę 

fi lozofi czną w postaci metafi zycznie defi niowanych wewnętrznych celów medycyny. Ich me-

tafi zyczność polega – najprościej rzecz ujmując – na tym, że nie są społecznym konstruktem, 

przynależąc zdaniem zwolenników tego ujęcia do niezmiennej „natury” profesji medycznej. 

W Polsce metodę tę – nazwę ją, także roboczo: metafi zyczną – uzasadnia i propaguje Jakub 

Pawlikowski28. W tym, bardzo wąskim, ujęciu świadczeniami obowiązkowymi („medyczny-

mi” w terminologii J. Pawlikowskiego) byłyby tylko procedury wiążące się „bezpośrednio

z ochroną życia lub zdrowia drugiego człowieka” (s. 6 przywołanego tekstu).

Ten katalog działań medycznych autor skłonny jest rozszerzyć – za Kodeksem Etyki

Lekarskiej – na „zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w bólu”. I tylko 

w odniesieniu do tych świadczeń jakiś rudyment klauzuli sumienia byłby „do zaakceptowania” 

i to jedynie „w formie nakładającej obowiązek odesłania do innego specjalisty” (s. 5)29. Pozo-

stałych („niemedycznych”) świadczeń legalnie dostępnych profesjonalista – jak rozumiem – 

mógłby odmówić nie odwołując się do klauzuli sumienia, a to oznacza, że bez warunków jej 

użycia. Wystarczałby tu jedynie indywidualny sprzeciw sumienia, czyli w praktyce „zwykła” 

odmowa wykonania świadczenia dostępnego w systemie opieki zdrowotnej.

Metodą metafi zyczną, jest też sposób przyjmowany przez ekspertów podzielających 

nauczanie Kościoła katolickiego w sprawach bioetycznych. Tytułem przykładu wspomnę 

o księdzu Tadeuszu Biesadze30. Twierdzi on (za Edmundem Pellegrino), że autorytet Przy-

sięgi Hipokratesa nie opiera się na konwencji społecznej, nie jest konstruktem społecznym, 

lecz wywodzi się – podobnie jak całość etyki lekarskiej – z „fi lozofi cznych i metafi zycznym 

podstaw” (s. 134). Nadają one hipokratesowej praktyce medycznej charakter teleologiczny 

(celowościowy), a to oznacza, że „właściwe” cele medycyny – z „dobrem medycznym pacjen-

ta” na czele, jakim jest „zdrowie lub opieka aż do naturalnej śmierci” – także mają charakter 

metafi zyczny. Tylko działania realizujące metafi zycznie rozpoznany dobro-cel, ma status 

świadczeń medycznych obowiązkowych. „W ten sposób sprzeciw sumienia jest sprzeciwem 

26 Savulescu J. (2006).
27 Zob. też: Szewczyk K. (2012).
28 Pawlikowski J. (2012a).
29 Pawlikowski J. (2012b).
30 Biesaga T. (2008).
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wobec sprzeniewierzenia się temu dobru, jest sprzeciwem wobec aborcji, selekcji prenatalnej, 

sterylizacji, asystencji przy samobójstwie, eutanazji, manipulacji genetycznych itd.” (s. 133).

Moim zdaniem „sprzeciw sumienia” w rozumieniu nadanym mu przez T. Biesagę, nie jest 

tożsamy z klauzulą sumienia jako instytucją prawną. W jego ujęciu żaden lekarz, nie powi-

nien podejmować się realizacji „niewłaściwych celów medycyny”. Są one obce metafi zycznej 

naturze medycyny, a ich urzeczywistnianie jest niezgodne i z tą naturą, i z etosem lekarza,

i całą etyczną tradycją medycyny. Co więcej cele te jako wartości moralne obowiązują także 

pacjenta. Są to bowiem dobra ogólnoludzkie i uniwersalne. Klauzula sumienia jest wynalaz-

kiem, tworem przejściowym, rzec można – konstruktem społecznym właśnie – chroniącym 

wolność sumienia przed zakusami „liberalnej władzy państwowej”. Powrót do tradycji hi-

pokratesowej oznaczałby jej likwidację i tryumf wolności sumienia lekarzy oraz pacjentów.

Do metody metafi zycznej zakwalifi kowałbym także sposób defi niowana świadczeń obo-

wiązkowych przyjęty przez Naczelną Radę Lekarską, a więc przez władze korporacyjne 

polskich medyków. W przywoływanym już piśmie do Trybunału Konstytucyjnego organ ten 

postuluje uznać za sprzeczny z Konstytucją obowiązek wykonywania niezgodnych z sumie-

niem lekarza świadczeń, które nie służą „zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia”. Nie jest to już, co prawda skrajnie wąskie, lecz nadal zakresowo bardzo wąskie, 

zdefi niowanie obszaru obowiązywania sprzeciwu sumienia.

Wadą obu ujęć – legalistyczno-systemowego i metafi zycznego – jest uznanie przygod-

ności klauzuli sumienia. J. Savulescu i „metafi zycy” jedynie tolerują obecność w prawie tego 

rozwiązania. Charakteryzuje ich (szczególnie metafi zyków) silna tendencja do redukowania 

prawnych ograniczeń powoływania się profesjonalistów na sprzeciw sumienia. Tymcza-

sem prawna instytucja klauzuli sumienia jest moim zdaniem nieusuwalnym rozwiązaniem 

koniecznym w światopoglądowo zróżnicowanych demokratycznych państwach prawnych. 

Negując ją podważamy tym samym aksjologiczne fundamenty demokracji.

Umieszczenie sprzeciwu sumienia w Ustawie aborcyjnej (i Ustawie o zapłodnieniu i em-

briologii) obowiązującej w Zjednoczonym Królestwie sprawia, że dominuje tam odmienny 

od wymienionych, sposób sporządzania działań obejmowanych klauzulą sumienia. Nazwę ją 

prowizorycznie metodą oddalenia przyczynowego od spornego światopoglądowo świad-

czenia. Spór o zakres świadczeń obowiązkowych koncentruje się wokół debaty na temat dłu-

gości łańcucha przyczynowego budowanego przez czynności, które można (jeszcze) nazwać 

uczestnictwem w procedurze terminacji ciąży. Ich zakres rozumiała bardzo szeroko Barbara 

Janaway31. Jej zdaniem sprzeciw sumienia rozciągał się nawet na działanie tak dalece luźno 

i pośrednio wiążące się z samą procedurą aborcji – maksymalnie rzec można oddalone od 

niej przyczynowo – jak zlecone jej przez lekarza przepisanie na maszynie listu polecającego 

specjaliście brzemienną pacjentkę, w celu wydania opinii czy ciąża kobiety może być usu-

nięta zgodnie z przepisami Ustawy aborcyjnej z 1967 roku. Czynność ta była dla niej nadal 

uczestniczeniem w akcie aborcji.

Zastosowana przez B. Janaway miara długości łańcucha przyczynowego czynności, bę-

dących uczestnictwem w aborcji, została wzięta z prawa karnego. Traktuje ono działania 

pomocnicze, tego który pomaga, udziela rad, przygotowuje i nakłania do przestępstwa

w taki sam sposób jak tego, który bezpośrednio dokonuje czynu zabronionego. Inaczej mó-

wiąc, dla powódki znaczenie słowa „uczestnictwo” było tożsame z sensem tego słowa przyję-

tym w prawie karnym (łącznie z pomocnictwem, podżeganiem i współsprawstwem). Miarę tę 

31 House of Lords (1988).
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odrzuciły sądy wszystkich instancji, do których zwracała się B. Janaway. W komentowanym 

wyroku lord prawa Keith of Kinkel, uznając argumentację strony pozwanej, stwierdził, że 

„uczestnictwo” ma sens zwyczajny (ordinary) i naturalny (natural), ograniczony do rzeczywi-

stego (faktycznego) udziału w jakimś działaniu, czyli przyjmowany w życiu codziennym, a nie 

stosowany w prawie karnym. Tym samym skrócił łańcuch przyczynowy działań do procedur 

szacowanych inną miarą, mianowicie uczestnictwem w zwyczajnym znaczeniu tego słowa.

Posłużyła się nią sędzia Anne Smith orzekająca w pierwszej instancji w sprawie położnych 

Mary Doogan i Concepty Wood32. Powódki, powołując się na klauzulę sumienia, odmawiały 

kierowania do usuwania ciąży zespołu oddziału położniczego, w którym pracowały. Nie 

chciały też nadzorować jego pracy i wspomagać w procedurze aborcji (farmakologicznej), 

łącznie z wydawaniem każdej pacjentce dokładnego opisu miejsca, w którym chce, lub po-

winna uzyskać to świadczenie. Zadaniem sądu było ustalenie, czy te w dużej części mene-

dżersko-kontrolujące obowiązki są czy nie są ogniwami łańcucha przyczynowego procedury 

terminacji ciąży. Jeśli są, wówczas będą także uczestnictwem w tej procedurze, co daje obu 

powódkom sposobność do skorzystania ze sprzeciwu sumienia.

A. Smith, szacując długość przyczynowego łańcucha uczestnictwa miarą zaproponowaną 

przez lorda Keith of Kinkel stwierdziła, że obowiązki obu położnych nie mieszczą się w nim 

i tym samym nie można ich uznać za bezpośrednie uczestnictwo w zwyczajnym, potocznym 

znaczeniu tego słowa. Według niej – oprócz działań podejmowanych przez lekarza (wpro-

wadzenie wziernika do macicy i kaniuli do żyły) – do czynności równających się postępowa-

niu (bezpośrednio) prowadzącemu do aborcji należą: dostarczenie i podanie mifepristonu 

kobiecie przebywającej poza szpitalem, aplikację pessarium, bezpośrednie „twarzą w twarz” 

kontrolowanie stanu fi zycznego pacjentki, przyjmowanie i utylizacja materiału poaborcyjnego 

(par. 78). Jednakże – stwierdzała – żadna z tych czynności nie wchodziła w zakres obowiąz-

ków obu położnych i w tej części sędzia oddaliła skargę.

W komentarzu wart jest odnotowania argument z konsekwencji nadmiernego rozbudowy-

wania łańcuchów bezpośredniego uczestnictwa, wysuwany przez stronę obwinioną. Byłyby 

to konsekwencje zbyt daleko idące, praktycznie „prawie niemożliwe do zarządzania”, gdyż 

zmuszałyby do „izolacji wszystkich medycznych terminacji ciąż od innych części szpitala”, 

a to dlatego, że zgodnie logiką strony skarżącej prawo do sprzeciwu sumienia „należałoby 

rozciągnąć na wszystkich, począwszy do sprzątaczek, a skończywszy na położnikach”.

M. Doogan i C. Wood złożyły apelację do Izby Wyższej Sądu Cywilnego33. Sędziowie 

tej instancji, nadal stosując miarę lorda Keith of Kinkel, doszli do odmiennych wniosków

i przyznali rację powódkom. Ich zdaniem łańcuch przyczyn postępowania mającego na celu 

przerwanie ciąży, oprócz aborcji „obejmuje także przed- i pooperacyjną opiekę. Rozciąga się 

też na przypadki, w których z takich czy z innych powodów, nie doszło do aborcji” (par. 36). 

Art. 1 Ustawy aborcyjnej nie może być interpretowany jako przepis „ograniczający ustawową 

ochronę wyłącznie do tych, którzy są włączeni w rzeczywistą terminację jako taką”.

Izba Wyższa odrzuciła argument z konsekwencji rozbudowywania łańcucha przyczyno-

wego (bezpośredniego) uczestnictwa. Sędziowie opowiedzieli się za poglądem, że to właśnie 

dzielenie osób na bezpośrednio i pośrednio włączone w zabieg aborcji jest źródłem niepew-

ności, gdzie umieścić linię podziału. Unika tej niepewności przyjęcie stanowiska, że „osoba 

żywiąca obiekcje sumienia, nie ma obowiązku uczestnictwa” w zabiegu aborcji.

32 Outer House (2012), zob. też: BBC News (2012).
33 Inner House (2013).
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Moim zdaniem jest to pogląd ze wszech miar godny odnotowania i dyskusji. Pokazuje on 

bowiem, w sposób bodaj niezamierzony przez sędziów, że miara lorda Keith of Kinkel jest 

bardzo zgrubna. Posługujące się nią sądy obu instancji doszły do przeciwnych konkluzji. 

Nie znaczy to według mnie, że należy ją całkowicie odrzucić. Bez wątpienia jest przydatna 

w odcinaniu skrajności, których wzorcowym przykładem może być kazus Barbary Janaway. 

Nawiasem mówiąc, uwzględnia ją Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, i to w dwojakiej 

formie: pozytywnej – czego profesjonalista może odmówić i negatywnej – czego nie może.

Przykładem formy pozytywnej jest punkt 22., który stanowi, „że lekarz, pielęgniarka

i położna mają prawo odmówić osobistego wykonania bądź współuczestniczenia w wykonaniu 

świadczenia zdrowotnego, jedynie wówczas gdy działanie takie bezpośrednio narusza bądź 

stwarza bezpośrednie i realne zagrożenie dla dobra, które wedle ich przekonań moralnych 

powinno podlegać bezwzględnej ochronie (np. życia ludzkiego płodu)”.

Formę negatywną znajdujemy w punkcie 10. Załącznika. Zgodnie z nim „klauzula sumie-

nia nie może zwalniać lekarza z obowiązku wypisania pacjentowi recepty na legalny środek 

antykoncepcyjny, który chce i może on bezpiecznie stosować. Dotyczy to także środków 

antykoncepcji postkoitalnej. Ostateczna decyzja o zażyciu tych środków należy bowiem do 

pacjenta. To on ewentualnie podejmie działanie, którego skutkiem będzie zapobieżenie ciąży”.

Godne zauważenia i dyskusji jest także – związane z przedstawionym poglądem – „ocze-

kiwanie” sędziów, że „zarządzanie klauzulą sumienia powinno być sprawą pracodawcy, a nie 

pracownika”. Według nich, na jego rzecz przemawiają trzy okoliczności:

• pozwala ono uniknąć, na wszystkich poziomach zespołu pielęgniarskiego, konieczności 

ustawicznego podejmowania trudnych decyzji,

• eliminuje stres i niepewność wiążące się z takim procesem decyzyjnym,

• umożliwia profesjonalistom medycznym postępowanie zgodne z ich przekonaniami, 

przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla prawa stanowionego.

W Polsce stanowisko bliskie referowanemu zajmują zwolennicy rozwiązania instytucjo-

nalnego polegającego na zdjęciu z profesjonalisty obowiązku wskazania realnej możliwości 

uzyskania świadczenia kwestionowanego sprzeciwem sumienia i na przekazaniu go pod-

miotowi zatrudniającemu profesjonalistę. Należy do nich między innymi samorząd lekarski. 

Rzecznik Praw Obywatelskich Ewa Lipowicz, zamierza skorzystać ze swych uprawnień

i wystąpić o nowelizację prawa umożliwiającą takie postępowanie. Według niej w obecnym 

stanie prawnym „może dojść do subiektywnego przekonania, że prawo polskie stwarza

z jednej strony lekarzowi możliwość skorzystania z wolności sumienia, ale poprzez nałożenie 

na niego obowiązku wskazania podmiotu [...], który tego świadczenia dokona, nie wykazuje 

tej wolności sumienia i wyznania w sposób pełny”34.

Przenoszenie limitów prawych korzystania z klauzuli sumienia z profesjonalisty na insty-

tucję go zatrudniającą, wiąże się z pytaniem, które z nich należy pozostawić jednostce tak, 

aby nie ograniczając prawa pacjentów do (sprawiedliwej) opieki, zapewnić profesjonaliście 

wolność wrażania przekonań. Jak pisałem, członkowie Zespołu Ekspertów Konferencji Episko-

patu Polski ds. Bioetycznych domagają się wyłączenia nie tylko obowiązku wskazania innego 

profesjonalisty lub podmiotu, ale także konieczności uzasadnienia w dokumentacji medycznej 

faktu skorzystania z klauzuli sumienia. Identyczne żądania wysuwa Naczelna Rada Lekarska 

w cytowanym już piśmie skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem są to 

żądania zbyt ograniczające prawo obywateli do opieki zdrowotnej.

34 TVN24 (2014).
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Za modyfi kację metody ustalania długości łańcuchów przyczynowych w sporządzaniu 

katalogu świadczeń objętych klauzulą sumienia uznać można sposób, który nazwę metodą 

z dekryminalizacji. Stosują ją środowiska przeciwne aborcji. Ich zdaniem przepisy zezwa-

lające w określonych sytuacjach na usunięcie ciąży, jedynie zwalniają od odpowiedzialności 

karnej osoby uczestniczące w tej procedurze. Odwołanie się do tej metody znacznie rozsze-

rza zakres działań będących uczestnictwem w procesie aborcji, a to dlatego, że prawo karne 

traktuje działania (pomocnicze), tego który pomaga, udziela rad, przygotowuje i nakłania do 

przestępstwa oraz tego, który współuczestniczy w takim postępowaniu, w taki sam sposób jak 

tego, który bezpośrednio dokonuje czynu zabronionego. Innymi słowy metoda ta znacznie 

wydłuża łańcuchy przyczynowe działań obejmowanych klauzulą sumienia. Odwołała się do 

niej pani Janaway oraz obie położne. Sądy odrzuciły ich roszczenia i tym samym zanegowały 

przydatność metody z dekryminalizacji.

W Polsce toczy się spór między zwolennikami poglądu o (jedynie) dekryminalizacji czyn-

ności zmierzających do przerwania ciąży a prawnikami utrzymującymi, że aborcja jest 

prawem kobiety. Opowiedziała się za nim większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

w orzeczeniu z 28 maja 199735. Odnosząc się do jednego z przepisów Ustawy o planowaniu 

rodziny członkowie Sądu stwierdzili, że „ma [on] charakter legalizujący określone zachowania 

zmierzające do przerwania ciąży. Stanowi więc zezwolenie na podjęcie zachowań z zasady 

zabronionych [...] także na gruncie innych regulacji odnoszących się do dziecka poczętego, 

którego życie pozostaje pod ochroną prawa od chwili poczęcia, zaś wszelkie czyny zmierzające 

do pozbawienia go życia, w tym w szczególności przerwanie ciąży, są generalnie zakazane” 

(s. 14-15).

Jednakże obecnie jeśli nie w doktrynie, to na pewno w orzecznictwie wyraźnie dominuje 

uznanie prawa do przerywania ciąży za dobro osobiste36. Takie stanowisko niewątpliwie słu-

żyć będzie skracaniu łańcuchów przyczynowych i zawężaniu sensu terminu „uczestnictwo”.

Oba komentowane kazusy i dokonany szkicowy przegląd metod budowania listy świad-

czeń obowiązkowych pokazują, jak sądzę, że każdy z przedstawionych sposobów, oprócz 

zalet ma także wady. Moim zdaniem przeważają one nad pozytywami tak dalece, że sta-

wiają pod znakiem zapytania przydatność każdego z nich, wziętego z osobna, w procesie 

ważenia prawa do ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji) oraz prawa do wolności sumie-

nia i religii (art. 53 Konstytucji). A są to prawa fundamentalne dla społeczeństw demokra-

tycznych. Proponuję więc model, który nazwę konsensualnym (bądź demokratycznym).

W nim, ważenie wspomnianych praw jest procesem społecznym, w którym powinny 

uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony: obywatele, samorządy profesjonalistów 

medycznych, komisje (bio)etyczne, towarzystwa zrzeszające profesjonalistów różnych

specjalności, kościoły.

Tom Beauchamp i James Childress sądzą, że w procesie społecznego ważenia zakresu 

„uporu sumienia” powinniśmy kierować się zasadą, zgodnie z którą „prawo pacjenta do au-

tonomii nie może liczyć się bardziej niż analogiczne prawo lekarza”37. Ja natomiast uważam, 

że w modelu tym większy nacisk powinien być położony na protekcję prawa do ochrony 

zdrowia w porównaniu z prawem do wolności sumienia i religii. Na uzasadnienie tej tezy 

przywołam następujące argumenty:

35 Trybunał Konstytucyjny (1997).
36 Ulanowska A. (2010).
37 Beauchamp T.L. Childress J.F. (1996), s. 499.
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a. Pacjent jest stroną o wiele słabszą zarówno w relacji z profesjonalistą jak i z systemem 

opieki zdrowotnej. W kontekście stosowania klauzuli sumienia przewagę profesjonalisty 

i systemu zwiększa znacznie fakt, że pacjentem jest zazwyczaj kobieta. Biorą to pod 

uwagę organizacje profesjonalne Zjednoczonego Królestwa, jak pokazuje dokonany, wy-

rywkowy przecież, przegląd wytycznych obowiązujących na jego terytorium. Hasłowo 

i w pewnym (niewielkim) uproszczeniu rzecz ujmując: brytyjscy lekarze silniej chronią 

prawa pacjenta, w porównaniu z własną wolnością, natomiast polscy – dbają bardziej 

o własną wolność (sumienia), mniej zaś o prawo obywateli do ochrony zdrowia.

b. Korzystanie z klauzuli sumienia niepoddawanej rygorystycznej kontroli przepisów 

chroniącej prawo do zdrowia, pogłębia – i tak już z natury rzeczy dużą – samotność 

człowieka w chorobie i umieraniu, o czym opowiada historia Hioba.

c. We współczesnej zachodniej cywilizacji osamotnienie wynikające z kondycji ludzkiej 

silnie wzmacniają przemiany w strukturze rodzin i rosnącym skomplikowaniu systemu 

opieki. Mamy coraz mniej dzieci i bliskich mogących się opiekować nami w trudnych 

chwilach, a stopień złożoności systemu wymaga doświadczonych przewodników z le-

karzami i pielęgniarkami w pierwszej linii. Hasłowo rzecz ujmując, medyczna klauzula 

sumienia powinna być tak prawnie skonstruowana, aby wynikające z jej stosowania 

osamotnienie pacjentki nie zdegenerowało się do jej porzucenia w labiryncie systemu 

i w samotności cierpienia.

d. W państwach o słabo zakorzenionej tradycji demokratycznej, jak Polska, odwołanie 

się do klauzuli sumienia często łączy się z czymś, co nazwałbym wojną ideologiczną 

(światopoglądową), w której tak czy inaczej, ostatecznym przegranym jest pacjent.

e. Niebagatelne argumenty wynikają z nakazu sprawiedliwości – niejako „podwójnie” 

dyskryminowane są przez niewłaściwe stosowanie klauzuli, kobiety o niższym statusie 

majątkowym i społecznym.

f. Mocniejsze obostrzenia stosowania sprzeciwu sumienia strzegące prawa obywateli do 

ochrony zdrowia mogłyby przyczynić się do zmiany nastawienia lekarzy i władz wobec 

niestosowania się do wymogów klauzuli sumienia.

g. Art. 53 Konstytucji zwiera dwojakiego rodzaju prawa, mianowicie wolność wyznawania 

lub przyjmowania religii oraz wolność jej uzewnętrzniania. Wolność uzewnętrzniania 

nie jest absolutna i w pewnych okolicznościach – tzn. „wtedy, gdy jest to konieczne do 

ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia [kursywa moja – 

K.Sz.], moralności lub wolności i praw innych osób” – może być ograniczona.

Również art. 9 (wolność wypowiedzi) europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka

i podstawowych wolności obejmuje oba te prawa38. Jak zauważyła sędzia A. Smith wolność do 

posiadania sumienia i wyznania jest absolutna. Natomiast wolność do ich uzewnętrzniania 

jest „ograniczona i wymagająca uściślenia” (par. 48). Przywołując orzeczenia Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka stwierdziła, że jego członkowie w sposób „bardzo wąski” ujmują 

wolność uzewnętrzniania przekonań (par. 56)39.

38 Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2003)
39 Zob. też: Szewczyk K. (2013b).
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