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Opis przypadku

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) została złożona w imieniu 

dwojga aplikantów Davida Glassa, jako pierwszego powoda i jego matki Carol Glass, jako 

drugiej aplikantki. Urodzony w 1986 roku David był dzieckiem ciężko psychicznie i fi zycz-

nie upośledzonym, wymagającym całodobowej opieki 1. Chłopiec cierpiał na zwyrodnienie 

torbielowate mózgu i porażenie mózgowe. Nie potrafi ł mówić, był częściowo niewidomy, 

epileptyczny i miał bardzo duże trudności z uczeniem się 2.

Trybunał skargę przyjął 18 marca 2003 roku; orzeczenie wydał 9 marca 2004 3.

Fakty

W 1998 roku, dwunastoletniego wówczas chłopca, z powodu „szczególnie złego stanu zdro-

wia” przyjęto do St Mary’s Hospital – jednego z dwu szpitali publicznych należących do 

Portsmouth Hospitals National Health Servise Trust (Fundusz Krajowej Opieki Zdrowotnej 

dla Szpitali w Portsmouth – dalej: Fundusz). Poddany tam został zabiegowi udrażniania 

1 Strona domowa Davida Glassa; http://www.angelfi re.com/ex/davidglass1/ (dostęp 07.09.2020).
2 Society for the Protection of Unborn Children (b.d.).
3 European Court of Human Rights (2004).
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górnych dróg oddechowych. Po zabiegu pojawiły się komplikacje pooperacyjne, łącznie

z infekcjami. Pacjenta z powodu stanu krytycznego podłączono do respiratora.

W tym czasie miała miejsce dyskusja między matką chłopca, zespołem intensywnej terapii 

medycznej i pediatrami. Rozważano między innymi następujący pogląd. David jest umie-

rający i dalsze intensywne leczenie przedłużające życie będzie niewłaściwe, tzn. nie będzie 

leżeć w jego interesie najlepiej pojmowanym. Matka – Carol Glass – i inni członkowie ro-

dziny wyrażali niezadowolenie z powodu tej opinii. Jednakże w notatce z 30 lipca 1998 jeden

z lekarzy wspomniał, że rodzina wydawała się akceptować sytuację „bez stresu lub większego 

zaskoczenia”. Następnego dnia w wyniku „niekonstruktywnego i konfrontacyjnego” spotka-

nia z członkami rodziny, szpital wystąpił z propozycją uzyskania zewnętrznej opinii o stanie 

Davida i o przydatności dalszej intensywnej terapii. Z propozycją tą wystąpiono dwa razy

i dwa razy była odrzucana przez panią Glass. Fundusz skonsultował się ze swoim prawnikiem 

i poradził aplikantce uczynić to samo (par. 10).

Stan zdrowia chłopca poprawił się na tyle, że 31 lipca można go było przenieść z inten-

sywnej terapii na oddział pediatryczny. Aplikanci zwrócili uwagę, że w historii choroby 

odnotowano, że przeniesienie odbyło się na „żądanie rodziny”.

Chłopca wypisano że szpitala 2 września. Jednak z powodu powtarzających się infekcji 

układu oddechowego, kilkakroć przyjmowano go i wypisywano z lecznicy. 8 września, pod-

czas jednej z takich hospitalizacji lekarze dyskutowali z matką możliwość użycia morfi ny

w celu złagodzenia cierpień dziecka. Carol Glass wyraziła swój sprzeciw co do podania mor-

fi ny lub innych środków łagodzących ból i stres. Powiedziała też lekarzom, że w przypadku, 

gdyby serce Davida przestało bić – oczekuje resuscytacji, łącznie z intubacją (umieszczenia 

w tchawicy pacjenta rurki plastikowej długości ok. 25-28 cm). Zdaniem dr Joanne Walker 

resuscytacja nie leżała w najlepiej pojmowanym interesie pacjenta. Stwierdziła, że jeżeli 

śmierć będzie nieunikniona, wówczas wszystko co można zaofi arować, to „morfi na i czuła, 

sprawowana z miłością opieka”.

Tego samego dnia lekarz rodzinny (general practitioner) aplikantów poinformował szpital, 

że skontaktował się z nim prawnik powódki w sprawie podania morfi ny Davidowi (par. 12).

Dr J. Walker stwierdziła, że w dyskusji matką chłopca toczonej 8 września 1998 powiedzia-

ła: „Jeśli stan [Davida] pogorszy się gwałtownie, wówczas powinno się wdrożyć wentylowanie 

przy użyciu worka i maski, ale nie [powinno się podejmować] masażu serca, ani podawać 

dożylnych bądź innych lekarstw w celu resuscytacji”.

Zalecany przez dr Walker sposób respiracji jest nieinwazyjną tlenoterapią, która „zapewnia 

rytmiczne oddychanie i usprawnia wentylację płuc, dzięki czemu poprawia komfort i jakość 

życia chorego, a także zmniejsza poziom napięcia psychicznego i lęku, jako objawów głodu 

tlenowego” 4.

Odnosząc się do ewentualnego podania morfi ny dr J. Walker podkreślała, że lekarze nigdy 

nie przepiszą tego leku lub innych uspokajających środków bez uprzedniej konsultacji z mat-

ką. Zapisała także w swoich notatkach, że „powiedziała [aplikantce], iż możemy podać morfi nę 

w celu usunięcia stresu, nawet brew jej woli (a możemy – gdyż, jak zapewnił mnie kurator 5, 

żaden sędzia nie unieważnił decyzji lekarza i nie wycofał leczenia/łagodzenia symptomów), 

jednak nie chcemy tego zrobić bez powiedzenia jej o tym” (par. 13-14).

4 Zob.: Szymańska-Kałuża J. (2014).
5 Tak tłumaczę termin Offi  cial Solicitor. Jest to bowiem tzw. przedstawiciel procesowy (litigiatons friend), 

reprezentujący interesy między innymi dzieci i niekompetentnych dorosłych; zob.: http://www.justice.gov.

uk/protecting-the-vulnerable/offi  cial-solicitor/other-civil-proceedings/litigation-friend (dostęp 07.09.2020).
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Zdaniem strony rządowej reprezentującej Fundusz przed ETPCz, zgoda na niepodejmo-

wanie resuscytacji została potwierdzona przez panią Glass 9 września. Dowodem były notatki 

z tego czasu sporządzone przez dr. Richarda Halletta. Zgodnie z nimi matka rozumiała „że 

przejście do pełnej intubacji i leczenia na oddziale intensywnej terapii mogłoby być niewła-

ściwe”. W notatkach tego lekarza pojawiła się także „kwestia morfi ny i pani Glass zgodziła 

się z jej podawaniem w dawkach terapeutycznych wystarczających do usunięcia bólu, jeśli to 

będzie konieczne… z perspektywy dzisiejszej i wczorajszej rozmowy z matką widoczne jest 

osiągnięcie porozumienia, włączenie sądu może nie być konieczne” (par.15-17).

19 października 1998 podczas kolejnego pobytu chłopca w St Mary’s Hospital badało go 

przy różnych okazjach dwoje lekarzy. Wyrażali poważne obawy, co do perspektyw przeżycia. 

Dr Walker zaobserwowała, że pacjent wyglądał „koszmarnie” (ghastly) i sprawiał wrażenie 

„wyczerpanego”. Kilka godzin później w opinii lekarzy pacjent „umierał z powodu choroby 

płuc” (par. 20-21).

Lekarze opiekujący się Davidem zalecali diamorfi nę (heroinę – silnie przeciwbólowo 

działającą pochodną morfi ny) sądząc, że pacjent znalazł się w terminalnej fazie choroby

i wymaga terapii przeciwbólowej. Pani Glass i pozostali członkowie rodziny nie zgadzali się 

z tą diagnozą. Obawiali się też, że diamorfi na zastępująca wcześniej wymienianą morfi nę, 

może ograniczyć szanse chłopca na powrót do zdrowia czy wręcz może doprowadzić do jego 

śmierci, co równałoby się eutanazji. Aplikantka zakomunikowała swoje obawy na spotkaniu 

z J. Walkerem, R. Hallettem, dyrektorem Funduszu i w obecności policjantki zaproszonej 

na spotkanie przez władze szpitala. Przedstawiciele lecznicy obstawali przy decyzji podania 

diamorfi ny. Matkę chłopca zapewniono, że otrzyma on „najmniejszą możliwą dawkę”. Pani 

Glass była zdania, że na spotkaniu dużą rolę odegrał dyrektor tak, iż stało się dla niej jasne, 

że Davidowi zostanie podana diamorfi na. Wspomniała o piśmie, jakie skierował on do apli-

kantki, w którym stwierdza, że poinstruował lekarzy, aby podawali lek w minimalnej dawce 

przez 24 godziny. Strona rządowa utrzymywała, że dyrektor w żadnej mierze nie wpływał na 

kliniczny osąd w sprawie Davida.

Lekarze zgodnie zapewniali panią Glass, ze podanie diamorfi ny nie jest eutanazją

(par. 22-23).

Po tych rozmowach C. Glass wyraziła gotowość zabrania syna do domu jeśli diagnoza jego 

bliskiej śmierci jest prawdziwa. Jednak policjantka powiedziała jej, że jeśli będzie usiłowała 

zrealizować ten zamiar – zostanie zatrzymana. Lekarze dodali, że jeżeli obecni w szpitalu 

członkowie rodziny nie pozwolą podać diamorfi ny, to także zostaną zatrzymani (par. 24).

Wlew leku rozpoczęto 20 października. Aplikanta twierdziła, że diamorfi nę podawano

w dawce 1mg na godzinę, co w istocie było dawką dla dorosłego, zbyt dużą dla dziecka

w wieku Davida. Strona rządowa zaprzeczała temu, wskazując na wagę pacjenta i na fakt, 

że poprzednie podawanie opiatów (do których należy i morfi na, i diamorfi na) zwiększyło 

tolerancję chorego na ten lek. Rozgorzał spór między rodziną chłopca (matka w nim nie 

uczestniczyła) a lekarzami. Wierzyli oni, że Davida poddano ukrytej eutanazji i usiłowali 

zapobiec wejściu lekarzy do pokoju chorego. Władze szpitala przywołały ochronę i zagroziły 

usunięciem rodziny z lecznicy (par. 25-26).

Do karty choroby Davida – bez konsultacji z matką – wpisano tzw. do not resuscitate

order (DNR). Jest to polecenie o niepodejmowaniu resuscytacji wystawiane przez lekarza. Po-

lecenia mogą być spisywane przez lekarza na prośbę pacjenta bądź przedstawiciela prawnego. 

Lekarz jest także uprawniony do ich samodzielnego sporządzania, gdy uzna resuscytacje za 

procedurę daremną (nieskuteczną). DNR orders należy odróżniać od DNR directives (dyrek-
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tyw o niepodejmowaniu resuscytacji). Dyrektywy są bowiem oświadczeniami sporządzanymi 

przez kompetentnych pacjentów lub przedstawicieli chorych niekompetentnych. Dokumenty 

takie są odpowiednikami oświadczeń pro futuro (nazywanych u nas testamentami życia)

i stałych pełnomocnictw 6 (par. 27).

W rezultacie ustawicznego sprzeciwu rodziny, 21 października dawkę diamorfi ny zredu-

kowano o połowę. Rząd zwrócił uwagę na pogląd lekarzy, że diamorfi na w pierwotnej dawce 

poprawiła jego stan. Dr Walker stwierdziła, że to była „rzeczywista ulga i przyjemność widzieć 

[Davida] spokojnego i rozluźnionego… jego ogólny stan wyraźnie się poprawił, łącznie ze 

zmniejszeniem stresu i pobudzenia” (par. 28).

Następnego dnia C. Glass zaobserwowała, że stan zdrowia syna pogorszył się niepokojąco 

(alarmingly) i uznała, że był to efekt działania diamorfi ny. Rodzinę pogorszenie „nadzwyczaj 

wzburzyło”. Wszyscy zażądali wycofania leku. Dr J. Walker poinformowała ich, że będzie to 

możliwe tylko wówczas, gdy zgodzą się na niepodejmowanie resuscytacji i nie będą żądać 

innych sposobów pobudzania funkcji życiowych pacjenta. Według strony rządowej zasadni-

czym celem, dla którego lekarka udzieliła takiej właśnie informacji było uchronienie chłopca 

przed niepokojem wywołanym niepotrzebnym hałasem i poruszaniem chłopca, ponieważ 

pacjent był w tym czasie spokojny, oddychał miarowo i nie wykazywał oznak stresu.

Rodzina próbowała pobudzić Davida. Między innymi ciotka i wujek odłączyli diamorfi nę, 

pozostali jej członkowie stymulowali chłopca prychając mu w uszy, masując nogi i podnosząc 

na łóżku. Podczas tych działań doszło do bójki między trzema członkami rodziny a lekarzami 

J. Walker i Markiem Ashtonem.

W międzyczasie do szpitala wezwano policję. Kilku policjantów zostało w bójce zranio-

nych. Rany dwu lekarzy były na tyle poważne, że uniemożliwiły wykonywanie obowiązków. 

Z oddziału ewakuowano też pozostałe dzieci. W trakcie bójki, C. Glass z powodzeniem 

reanimowała syna.

Stan Davida poprawił się na tyle, że mógł on odpowiadać na bodźce płynące ze strony 

krewnych i umożliwił opuszczenie szpitala 21 października (par. 29-32).

Biorący udział w bójce wuj chłopca i jego dwie ciotki zostali oskarżeni o naruszenie niety-

kalności cielesnej J. Walker i M. Ashtona. W czerwcu 2000 sąd skazał ich na karę więzienia 

od 12 do 9 miesięcy. W orzeczeniu sędzia stwierdził: Sąd „nie uznaje was za bohaterów. 

Większość ludzi potraktuje jako skandaliczne to, co zrobiliście. Nie okazaliście szacunku 

dla tych lekarzy… Zgadzam się, że wasza nieobecność odbije się negatywne na opiece [nad 

Davidem], jednak to jest wasza wina, że David będzie cierpiał osamotniony”.

Sąd apelacyjny o połowę zmniejszył kary więzienia. Czyniąc tak, sędzia jasno powiedział, 

że jego decyzja była podyktowana jedynie potrzebami chłopca, ponieważ matka sama nie 

poradziłaby sobie z całodobową opieką nad synem 7.

Krajowa droga sądowa

Pani Glass wystąpiła o przeprowadzenie kontroli prawnej (judicial review) decyzji Fundu-

szu, dotyczących leczenia jej dziecka. 21 kwietnia 1999 roku sędzia Scott Baker uznał, że nie 

podlegają one takiej kontroli, ponieważ minęła już sytuacja, w której decyzje te podejmo-

wano, i zapewne nie dojdzie do ich powtórzenia, ani w tym szpitalu, ani w żadnym innym 8. 

6 Zob. też: Szewczyk K. (2009a), s. 297.
7 Society for the Protection of Unborn Children (b.d.).
8 BBC News (1999).



5Kazimierz Szewczyk | Sprawa Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Dodał także następującą uwagę: „Jeśli istnieje poważna różnica zdań, wówczas niezwłocznie 

powinna być wdrożona procedura określania najlepiej pojmowanego interesu pacjenta i sąd 

winien ją rozstrzygnąć na postawie faktów takimi, jakie są w tym czasie. To, że będą one 

różne od faktów, jakie były 8 października 1998 roku, jest prawie niemożliwe do uniknięcia 

[…]. W każdym razie z materiału dowodowego przedstawionego sądowi nie wynika z pełną 

jasnością, jakie fakty były w październiku. Co więcej, jeżeli w przyszłości nastąpi kryzys i jeśli 

sprawa zostanie skierowana do sądu, to jestem pewien, że kurator ponownie będzie służył 

pomocą” (par. 37-38).

Pani Glass zwróciła się o pozwolenie na złożenie apelacji do Sądu Apelacyjnego. Aplikacja 

została odrzucona 21 lipca 1999. Sędzia w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że kwestie do 

rozważenia mogące się pojawić w relacji aplikantka – inne dzieci cierpiące na podobne scho-

rzenia byłyby niemal nieskończone, natomiast dla sądu ich podjęcie i próba uporządkowania 

mogłoby być zadaniem pełnym zagrożeń. Zdaniem sędziego:

„Nie może być wątpliwości, że najlepszym sposobem postępowania rodziców jest udziele-

nie zgody na propozycje terapii składane przez lekarzy po uprzednim wyczerpującym skon-

sultowaniu rodziców, ci ze swej strony powinni w pełni zrozumieć, w co się angażują. Taka 

właśnie droga postępowania musi być zawsze obierana przypadkach tego rodzaju. Jeśli to nie 

jest możliwe i pojawia się konfl ikt, i ma on charakter poważny, sprawa musi być skierowana 

do sądu i on może decydować, co leży w interesie najlepiej pojmowanym danego dziecka[…]

Trudność pojawiająca się na tej drodze wynika z konfl iktu zasad. Zasady prawa są jasno 

sformułowane, lecz to, jak się je zastosuje do poszczególnych faktów, jest często trudne do 

przewidzenia. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy sąd mierzy się z zadaniem dania od-

powiedzi odzwierciedlającej jego pogląd na to, co leży w najlepiej pojmowanym interesie 

dziecka. Wypełniając to zadanie bierze pod uwagę zrozumiałe obawy i obowiązki rodziców. 

Bierze też w rachubę opinie lekarzy i rozważa jaka jest najbardziej pożądana odpowiedź, przy 

uwzględnieniu najlepszych rad otrzymanych między innymi od kuratora (offi  cal solicitor). 

Według mnie jest to sposób, w jaki sąd musi reagować w tym bardzo drażliwym i trudnym 

obszarze” (par. 40) .

Pani Glass złożyła skargę do General Medical Council (brytyjski odpowiednik Naczelnej 

Izby Lekarskiej) dotyczącą postępowania lekarzy opiekujących się synem, w szczególności 

zarzucała im, że podając mu heroinę bez uwzględnienia jej sprzeciwu i bez zgody sądu 

dopuścili się napaści. 7 stycznia 2000 General Medical Council odpowiedział, że jego do-

chodzenie pokazało, iż lekarze nie dopuścili się poważnego profesjonalnego uchybienia 

czy równie poważnych błędów w postępowaniu z pacjentem, a kwestionowane w skardze 

leczenie było usprawiedliwione nagłością sytuacji, z którą musieli się lekarze skonfron-

tować (par. 42-43).

Orzeczenie ETPCz

Po przywołaniu odpowiednich przepisów prawa i orzecznictwa krajowego oraz odnośnych 

fragmentów tzw. Konwencji bioetycznej (art. 5-9) 9, Trybunał przystąpił do rozpatrzenia skar-

gi powodów na domniemane naruszenie przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka

i podstawowych wolności 10. Sędziowie rozpoczęli od art. 8. Dotyczy on poszanowania życia 

prywatnego oraz rodzinnego i stanowi:

9 Komitet Ministrów Rady Europy (1996).
10 Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2003).
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„1 Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji.

2 Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjąt-

kiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społe-

czeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 

gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia

i moralności lub ochronę praw i wolności osób”.

W aplikacji podnoszono, że decyzja o podaniu pacjentowi diamorfi ny wbrew woli matki 

i odnotowanie w dokumentacji DNR bez wiedzy pani Glass, pozostawało w sprzeczności

z poszanowaniem prawa Davida do życia prywatnego, jakie zapewnia przywołany przepis, 

w szczególności zaś złamało jego prawo do integralności fi zycznej i moralnej. Zdaniem 

skarżących niezgodne z prawem krajowym było to, że władze szpitala, nie angażując sądu

w decyzję o leczeniu pacjenta bez zgody matki, doprowadziły do powstania sytuacji, w której 

doszło do złamania wspomnianego prawa chłopca (par. 61).

W skardze podkreślono, że zgoda udzielona przez panią Glass na jednym etapie choro-

by nie może być traktowana jak nieodwołalne przyzwolenie. Nie może to być zatem zgoda 

blankietowa nieuwzględniająca żadnych zmian mogących nastąpić w przebiegu choroby 

Davida (par. 62)

Utrzymywano, że w okolicznościach fundamentalnej niezgody między przedstawicielami 

prawnymi ciężko upośledzonych dzieci a lekarzami, pozostawienie tym drugim ważenia 

praw podstawowych byłoby „niewłaściwe i nierozsądne”. Nie mają bowiem doświadczenia 

w rozwiązywaniu takich problemów. Ich zaś rozstrzyganie jest przede wszystkim zadaniem 

sądów. Według aplikantki pozostawienie lekarzom decyzji o włączeniu sądu było „całkowicie 

niewłaściwą podstawą gwarancji skutecznego poszanowania praw pacjentów tak bezradnych 

(vulnerable), jak pierwszy aplikant” (par. 63).

Zdaniem strony rządowej postępowanie zespołu szpitalnego było w pełni zgodne z wyma-

ganiem art. 8. Zwrócono uwagę na nagłość sytuacji, z którą musiał się zmierzyć ten zespół. 

Przedstawiciel rządu podnosił, że w takich okolicznościach obowiązek uzyskania zgody ro-

dziców nie musi być uznawany za absolutny. Utrzymywał też, iż w aplikacji nie wykazano, że 

decyzje podjęte przez lekarzy były sprzeczne z życzeniami pani Glass. Poza tym, nie byłoby 

możliwe dla Funduszu zwracanie się do sądu o interwencję w sytuacji ocenianej przez leka-

rzy jako krytyczna. Powinnością lekarzy w takich okolicznościach jest działanie w najlepiej 

pojmowanym interesie Davida, nakazującym zareagować niezwłocznie na jego poważny stan.

Co więcej, nawet gdyby aplikantka czy Fundusz zwrócili się do sądu, ten i tak nie zaofero-

wałby jej środka korzystnego dla niej. W szczególności sąd nie nakazałby lekarzom wdrożyć 

leczenia, które uznawaliby za klinicznie niewłaściwe. Nie uznałby też poglądów aplikantki 

za decydujące w sytuacji ich ostrego konfl iktu z opiniami lekarzy (par. 66).

Jednakże Trybunał nie podzielił tych argumentów. W jego ocenie decyzja podjęcia terapii 

Davida pomimo sprzeciwu matki prowadzi do naruszenia prawa chłopca do poszanowania 

prywatnego życia, a w szczególności prawa do nienaruszalności fi zycznej. Sędziowie odno-

towali nacisk położony przez stronę rządową na nagłość sytuacji, w której działali lekarze. 

Wszelako argument ten nie umniejsza faktu wspomnianego naruszenia. Jest on raczej argu-

mentem za koniecznością naruszenia i powinien być w tym kontekście rozważany (par. 70-72).

Sąd zbadał, czy ingerencja Funduszu w korzystanie z prawa gwarantowanego art. 8 była 

jednym z przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w społeczeństwie demo-

kratycznym ze względu na cele przewidziane w paragrafi e 2 tego przepisu.
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Sędziowie stwierdzili – odnosząc się do celu realizowanego przez lekarzy – że zespół 

szpitala podjął działania służące w jego klinicznym osądzie najlepiej pojmowanemu inte-

resowi pacjenta. Odrzucili też sugestię odwołującą się do art. 2 Konwencji (kodyfi kującego 

prawo do życia), jakoby jednostronnie przyjętym przez lekarzy celem ich postępowania było 

przyspieszenie śmierci Davida poprzez podanie diamorfi ny lub przez wpisanie polecenia

o niepodejmowaniu resuscytacji (DNR).

Trybunał rozpoznał także kwestię „konieczności” naruszenia przez lekarzy Funduszu

art. 8. Konwencji. Jego członkowie uznali, że sytuacja powstała w St Mary’s Hospital między 

19 a 21 października 1998 nie może być izolowana do wcześniejszych dyskusji, mających 

miejsce na przełomie lipca i sierpnia tego roku, toczonych przez matkę i członków zespołu 

szpitalnego, a dotyczących stanu zdrowia Davida i tego, jak powinien być leczony w przy-

padku stanu nagłego. Lekarze byli w sposób oczywisty zaniepokojeni niechęcią pani Glass 

do stosowania się do ich rady, w szczególności do podania morfi ny w celu złagodzenia 

cierpień, które mógł przynieść następny atak. Nie można przejść do porządku nad notatką

dr J. Walker z 8 września 1998, w której pisze, że odwołanie się do sądu może być konieczne 

dla przerwania impasu decyzyjnego. Dr R. Hallett na spotkaniu z aplikantką doszedł do po-

dobnego wniosku (par. 77-78).

Jednakże zdaniem Trybunału nie wyjaśniono w sposób zadowalający, dlaczego Fundusz 

już na tym etapie konfl iktu nie poszukiwał interwencji sądu. Już wówczas wszyscy lekarze 

podzielali mroczne (gloomy) rokowania, co do przetrwania przez pacjenta kolejnego kryzysu. 

Wiedzieli bez żadnych wątpliwości, że matka nie wyrazi zgody na leczenie przez nich propo-

nowane. Wprawdzie również i ona mogła zwrócić się do sądu. Jednak Trybunał jest zdania, 

że w okolicznościach sprawy, to na Funduszu spoczywał obowiązek podjęcia inicjatywny

i wyjaśnienia sytuacji w przewidywaniu możliwego stanu nagłego (par. 79).

Trybunał nie został przekonany, że Fundusz nie mógł się zwrócić do sądu w trybie pilnym 

w czasie, w którym stało się jasne, iż aplikantka stanowczo sprzeciwia się podaniu diamorfi ny. 

Zamiast tego lekarze i władze szpitala wykorzystywali ograniczony czas, usiłując narzucić 

pani Glass swój pogląd. Sędziowie odnotowali, że Fundusz w tym ograniczonym czasie 

postarał się o zaproszenie policjantki na negocjacje z powódką lecz – co zaskakuje – nie 

rozważył aplikacji do sądu, mimo konkluzji sędziego S. Bakera, że w przypadku poważnej 

różnicy zdań między stronami „powinna być wdrożona procedura określania najlepiej poj-

mowanego interesu pacjenta i sąd winien ją rozstrzygnąć na postawie faktów takimi, jakie są

w tym czasie”.

Trybunał uznał, że fakty nie potwierdzają wysuniętego na podstawie wcześniejszych 

rozmów aplikantki z lekarzami twierdzenia strony rządowej o udzieleniu zgody przez matkę 

na podanie diamorfi ny. Można jedynie potwierdzić, że dotyczyły one wdrożenia tego leku. 

Natomiast nie da się z pewnością uznać, że to była zgoda wolna i dana po poinformowaniu 

(słowem, zgoda świadoma – K.Sz.). W każdym razie aplikantka bez wątpienia wycofała zgodę 

i lekarze oraz Fundusz zamiast angażować się w – „raczej niegrzeszące wrażliwością” – usi-

łowania przełamania jej oporu, powinni respektować zmianę decyzji (par. 82).

Po uwzględnieniu przedstawionych okoliczności Trybunał orzekł, że decyzja władz szpitala 

o odrzuceniu sprzeciwu pani Glass wobec proponowanego leczenia Davida, przy braku jej 

autoryzacji przez sąd skutkowała złamaniem art. 8 Konwencji. W świetle tego wniosku zby-

teczne staje się osobne rozpatrzenie skargi w punkcie dotyczącym wpisaniu do karty choroby 

bez wiedzy i zgody C. Glass polecenia DNR. Jednakże sędziowie zauważyli w związku z tym 

poleceniem, że dotyczyło ono wyłącznie niepodejmowania agresywnego (vigorous) masażu 



8Kazimierz Szewczyk | Sprawa Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

serca i intensywnego wsparcia oddechowego, nie wyłączało natomiast użycia innych technik 

takich, jak dostarczanie tlenu w celu utrzymania Davida przy życiu (par. 83).

Aplikanci wnosili o zadośćuczynienie za szkody wynikłe ze zbytecznego skomplikowania 

terapii Davida spowodowanego postępowaniem lekarzy Funduszu. Także sytuacja bezrad-

ności, w której został postępowaniem tym umieszczony, jest argumentem za przyznaniem 

mu rekompensaty. Ze swej strony, również pani Glass narażona została na strach i cierpie-

nie. Trybunał zaznaczył w tej kwestii, że nie jest jego zadaniem kwestionowanie decyzji 

klinicznych lekarzy dotyczących ciężkości stanu, w jakim znalazł się pacjent, i trafności 

podejmowanego leczenia. Co więcej, aplikantka otrzymała jasne wskazówki, jak dochodzić 

swoich praw na wypadek przyszłego stanu nagłego. Dodatkowo Trybunał stwierdził, że nie 

można było spekulować nad ewentualnym skutkami zwrócenia się przez Fundusz do sądu

o autoryzację proponowanej terapii. Uwzględnić należy też negatywne odczucia, zdaniem 

pani Glass spowodowane działaniem lekarzy i funduszu. Po rozważeniu tych zastrzeżeń 

sędziowie przyznali łączną sumę odszkodowania dla Davida i jego matki w wysokości

10.000 euro (85-87) oraz 15.000 euro za poniesione przez aplikantów koszty.

Trybunał orzekł jednogłośnie naruszenie art. 8 Konwencji.

Oddzielną opinię złożył sędzia Josep Casadevall. Powodem były „trudności”, jakie miał

w związku z paragrafem 83. orzeczenia. Trybunał uznał w nim zbyteczność oddzielnego 

zbadania skargi na okoliczność wpisania poleceń DNR bez wiedzy i zgody matki. J. Casa-

devall „w pełni rozumie”, że stan pacjenta czynił podanie diamorfi ny procedurą niezbędną 

medycznie, którą należało wdrożyć bezzwłocznie w celu zmniejszenia cierpień pacjenta, być 

może nawet bez zgody matki. Jednakże podjęcie jednostronnej decyzji DNR bez przyzwole-

nia i wiedzy pani Glass jest „trudne do zaakceptowania”. Sędzia uznał za niewłaściwy także 

komentarz Trybunału, że to polecenie dotyczyło wyłącznie podjęcia agresywnego (vigorous) 

masażu serca i intensywnego wsparcia oddechowego, nie wyłączało natomiast użycia innych 

technik, takich jak dostarczanie tlenu w celu utrzymania Davida przy życiu. Pozostawiając na 

boku spekulacje o skutkach ewentualnej aplikacji do sądu o wdrożenie proponowanej przez 

lekarzy terapii, fakty pokazały, że w szczególnych okolicznościach tego przypadku „instynkt 

matczyny ważył więcej niż opinia lekarska”.

Dostępne dane sięgają 19 urodzin Davida (23 lipca 2005) 11.

            Komentarz

Komentowany kazus daje dogodną okazję do etyczno-prawnej prezentacji dwu standardów 

ważnych dla procesów decyzyjnych w klinice, mianowicie:

• instytucji zgody zastępczej (substytucyjnej) i

• zasady interesu najlepiej pojmowanego.

Po przypomnieniu najważniejszych faktów kazusu i cech specyfi cznych orzeczenia Eu-

ropejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) przystąpię do omówienia wspomnianych 

instytucji. Komentarz zakończę uwagami na temat skutecznej analgezji, zasady podwójnego 

skutku i eutanazji

11 Society for the Protection of Unborn Children (b.d.).
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1. Stan faktyczny

W 1998 roku do szpitala w Portsmouth (zwanego dalej Funduszem) przyjęto 12-letniego 

Davida Glassa obarczonego poważnymi defi cytami mentalnymi i fi zycznymi. W wyniku 

komplikacji oddechowych chłopca podłączono do respiratora. Zdaniem lekarzy pacjent 

znajdował się w stanie krytycznym. Sądzili, że intensywne leczenie przedłużające życie – 

resuscytacja, łącznie z intubacją: wprowadzeniem rurki plastikowej w tchawicę – nie leży 

w najlepiej pojmowanym interesie Davida. Zamiast tego proponowali wdrożenie opieki 

paliatywnej. W razie potrzeby obejmować by to miało podanie diamorfi ny (heroiny – silnie 

przeciwbólowo działającej pochodnej morfi ny). Matka chłopca – Carol Glass – będąca jego 

opiekunka prawną, kategorycznie odrzuciła tę możliwość, nalegając na intensywną terapię 

przedłużającą życie.

Pacjenta kilkakrotnie wypisywano ze szpitala i z przyczyny powtarzających się infekcji 

układu oddechowego ponownie przyjmowano do lecznicy.

Lekarze ponawiali propozycje podania diamorfi ny. Na jednym ze spotkań personelu 

opiekującego się Davidem, jego matki i rodziny, dyrektora Funduszu i policjantki zaproszo-

nej przez władze szpitala, bliscy chorego wyrażali obawę, że diamorfi na nie tylko ograniczy 

szanse powrotu do zdrowia, ale wręcz spowoduje śmierć chłopca, co w ich rozumieniu 

byłoby eutanazją. Lekarze zapewniali, że podanie opiatu nie byłoby eutanazją. W sytuacji 

braku zgody i diagnozy bliskiej śmierci chłopca, matka postanowiła zabrać syna do domu. 

Jednakże policjantka stwierdziła, że próba realizacji tego zamiaru zakończy się zatrzymaniem

pani Glass.

Mimo braku zgody matki rozpoczęto podawanie leku. C. Glass utrzymywała, że dawka 

diamorfi ny była zbyt duża i wraz z pozostałymi członkami rodziny twierdziła, że chłopca w 

istocie poddano ukrytej eutanazji. Lekarze nie zgadzali się z tą opinią, wskazując na wagę 

pacjenta i na fakt, że poprzednie podawanie opiatów zwiększyło tolerancję chorego na ten 

analgetyk.

Do karty choroby Davida – bez konsultacji z matką – wpisano także tzw. do not resuscitate 

order (DNR). Jest to polecenie o niepodejmowaniu resuscytacji wystawiane przez lekarza.

Chociaż zdaniem lekarzy diamorfi na w podawanych ilościach poprawiała stan pacjenta, 

przynosząc mu ulgę w bólu i redukując stres, postanowiono w reakcji na sprzeciw rodziny 

zmniejszyć dawkę o połowę. Mimo to matka uznała, że stan zdrowia syna pogorszył się alar-

mująco i zażądała wycofania leku. Do akcji wkroczyła rodzina, odłączając wlew diamorfi ny 

i próbując pobudzić Davida. W trakcie tych działań wywiązała się bójka z lekarzami i we-

zwanymi policjantami. Byli ranni12. W trakcie bójki C. Glass z powodzeniem reanimowała 

Davida. Stan chłopca poprawił się na tyle, że mógł on odpowiadać na bodźce płynące ze strony 

krewnych i umożliwił mu opuszczenie szpitala 21 października (par. 29-32).

Pani Glass rozpoczęła batalię sądową. Wnosiła o przeprowadzenie kontroli prawnej

(judicial review) decyzji Funduszu dotyczących leczenia jej dziecka. Skierowała także skargę 

do General Medical Council (brytyjski odpowiednik Naczelnej Izby Lekarskiej), dotyczą-

cą postępowania lekarzy opiekujących się synem, w szczególności zarzucała im, że poda-

jąc mu heroinę bez uwzględnienia jej sprzeciwu i bez zgody sądu, dopuścili się napaści. 

Rozstrzygnięcia sądów powszechnych i General Medical Council były niepomyślne dla

powódki.

12 Morris S. (2000).
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2. Wyróżniki orzeczenia ETPCz w sprawie Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Po przebyciu sądowej drogi krajowej C. Glass skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka. Sąd skargę przyjął 18 marca 2003 roku; orzeczenie wydał 9 marca 200413. 

Sędziowie jednogłośnie orzekli, że – jak to ujmuje w tezie odautorskiej wyroku Przemysław 

Sobolewski – „Zlekceważenie przez personel szpitala woli matki co do sposobu leczenia syna 

stanowi naruszenie prawa do prywatności (art. 8 Konwencji)”14. Mowa to o europejskiej Kon-

wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności15. Wspomniany artykuł dotyczy 

poszanowania życia prywatnego oraz rodzinnego. Zgodnie z nim:

„1 Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji.

2 Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjąt-

kiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społe-

czeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 

gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia

i moralności lub ochronę praw i wolności osób”.

Pierwszym wyróżnikiem orzeczenia jest objęcie przywołanym przepisem integralności 

fi zycznej i psychicznej jednostki. Oznacza to, że Trybunał (po raz wtóry) rozszerzył zakres 

pojęcia „życie prywatne” na wymienione dobra. Interwencja medyczna podejmowana pod 

przymusem stanowi ingerencję w życie prywatne pacjenta16. W komentowanym przypadku 

ingerencja ta była złamaniem art. 8 Konwencji, gdyż wobec niezgody pani Glass na podanie 

morfi ny Davidowi i różnicy zdań w tej kwestii między nią i lekarzami, Fundusz powinien 

zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie sporu, a nie uczynił tego.

Drugą osobliwością komentowanego orzeczenia wartą odnotowania, jest to, że stanowi 

on rzadki bardzo przykład orzeczenia sądowego rozstrzygającego różnicę zdań między 

lekarzami i rodzicami, dotyczącą najlepiej pojmowanego interesu dziecka na korzyść tych 

drugich. Kolejne sprawy były kończone wyrokami sądów krajowych korzystnymi dla leka-

rzy, jak np. kazus Luke’a Winston-Jones17 (także 2004 rok), noworodka z letalnym zespołem 

Edwardsa, z jednoczesną wadą serca. Matka żądała interwencji kardiochirurgicznej. Sądy 

odrzuciły to żądane.

Następnym przypadkiem jest kazus Charlotty Wyatt18 (2005 rok), przedwcześnie urodzonej 

dziewczynki z zaburzeniami oddychania i niepomyślnymi rokowaniami. Rodzice domagali 

się wbrew opinii lekarzy między innymi agresywnej repiratoroterapii. Moim zdaniem, sędzia 

Mark Hedley, rozstrzygnął wyrok w sposób nieco salomonowy, nie przyznając całkowicie 

racji ani rodzicom, ani lekarzom, im jednakże zostawiając ostateczną decyzję.

Osobliwością jest też fakt, że (wcześniejsze od komentowanego przypadku) wyroki sądów 

krajowych przychylające się do poglądu lekarzy zostały zakwestionowane przez Europejski 

Trybunał Praw Człowieka19.

13 European Court of Human Rights (2004).
14 Sobolewski P. (2011), s. 102.
15 Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2003).
16 Świderska M. (2004).
17 Szewczyk K. (2010a).
18 Szewczyk K. (2010b).
19 Por.: Elias-Jones A.C., Samanta J. (2005), s. 824. 
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3. Interes najlepiej pojmowany

Standard ten kieruje podejmowaniem decyzji w imieniu pacjentów o nieznanych preferen-

cjach. Do tej grupy należą między innymi noworodki, ludzie urodzeni z poważnymi defi cy-

tami mentalnymi uniemożliwiającymi formułowanie życzeń i pozbawiającymi kompetencji 

decyzyjnej oraz osoby niegdyś kompetentne, które zdolność tę utraciły a których życzeń 

nie znamy, ani nie jesteśmy w stanie odtworzyć. David Glass mieści się bez wątpienia w tej 

grupie pacjentów.

Komentowanie interesu najlepiej pojmowanego i jego związku ze sprawą Davida Glassa 

rozpocznę od przypomnienia poglądu sędziego Sądu Apelacyjnego oddalającego odwołanie 

pani Glass (par. 40). Jego zdaniem w wyznaczaniu tego interesu pojawia się trudność wynika-

jąca z konfl iktu zasad prawa zaznaczającego się między lekarzami a rodzicami, jako stronami 

konfl iktu. Dla C. Glass zasadą tą była norma nakazująca ratowanie życia, bliska pryncypium 

świętości życia, natomiast lekarze uciekali się do zasady minimalizacji możliwych do unik-

nięcia cierpień i ograniczenia się do opieki paliatywnej.

Myślę, że nie będzie zbytnim nadużyciem interpretacyjnym poglądu sędziego, sprowa-

dzenie (przynajmniej w tej części komentarza) omawianego konfl iktu do sprzeczności wy-

nikającej z odmiennej oceny przez strony stanu faktycznego – kondycji zdrowotnej Davida. 

Przemawiają za tym słowa sędziego podkreślającego, że to, jak się zastosuje obie zasady „do 

poszczególnych faktów[,] jest często trudne do przewidzenia”. W sytuacji niepewności ro-

kowania i wynikających z niej różnych ocen kondycji zdrowotnej pacjenta, strony powinny 

zwrócić się do sądu i ten zmierzy się z „zadaniem dania odpowiedzi odzwierciedlającej jego 

pogląd na to, co leży w najlepiej pojmowanym interesie dziecka”.

Stosując zaproponowaną interpretację do postępowania lekarzy można powiedzieć, że w ich 

opinii chłopiec był w stanie krytycznym i w jego interesie najlepiej pojmowanym leżało prze-

rwanie leczenia przedłużającego życie, w tym szczególnie terapii agresywnej, oraz otoczenie 

opieką paliatywną; jej ważnym elementem było podawanie diamorfi ny, jako leku uśmierzającego 

ból i łagodzącego stres. Natomiast C. Glass nie dzieliła zgody na takie działania, gdyż była prze-

konana, że nie leżą one w najlepiej pojmowanym interesie syna – przeciwnie – utrzymywała, 

że David ma duże szanse na dalsze życie i nalegała na odstawienie diamorfi ny oraz wdrożenie 

agresywnego leczenia, jeśli zajdzie taka konieczność. W pewnym sensie miała rację. Jak to 

ujął w oddzielnej opinii sędzia Josep Casadevall „instynkt matczyny ważył więcej niż opinia 

lekarska” – podjęta przez nią resuscytacja powiodła się i chłopiec żył jeszcze co najmniej 6 lat.

Napisałem ostrożnie, że „w pewnym sensie” C. Glass miała rację. Trybunał przywołując 

zdanie Sądu Apelacyjnego, nie zatrzymał się bowiem nad ważną cechą standardu interesu 

najlepiej pojmowanego, mianowicie nad jego zakresem – czyli mniej lub bardziej wąskim 

jego ujęciem20. Najbardziej wąskie rozumienie utożsamia go z tzw. „testem nadmiernego 

brzemienia życia” (intolerability test) nakładanego rozważanymi procedurami. Odwoływał 

się do niego sędzia James Munby w sprawie Oliviera Burke’a z 2004 roku21.

Świadczenie spełnia ten test jeśli jego wdrożenie bądź kontynuacja „może przedłużyć 

życie pacjenta tylko na krótki okres oraz za cenę wielkiego bólu i cierpienia” i czyni je „tak 

okrutnym, że nie można go dłużej znosić”. I wyłącznie taka egzystencja nie leży w najlepiej 

pojmowanym interesie chorego. Test nadmiernego brzemienia życia według niektórych au-

torów stanowi „wprowadzenie zasady świętości życia do sądowych protokołów”22.

20 Por. Szewczyk K. (2010c), s. 122 i n.
21 Szewczyk K. (2010d).
22 Foster C. (2005), s. 1240.
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W orzecznictwie angielskim, a następnie także w prawie, mamy do czynienia z ewolucją 

prowadzącą do rozszerzenia zakresu omawianego standardu. Jako przykład common law przy-

wołam dwa stanowiska, mianowicie pogląd sędziego M. Hedleya z cytowanego już kazusu 

Charlotte Wyatt23 oraz opinię sędziego Edwarda Holmana orzekającego w sprawie dziecka 

MB z 2006 roku24.

M. Hedley nie zgadza się z używaniem testu nadmiernego brzemienia życia jako probierza 

interesu najlepiej pojmowanego. Sam zaś ten standard rozumie bardzo szeroko: „obejmuje 

[on] medyczne, emocjonalne i wszystkie inne kwestie związane z dobrostanem”. W jego 

opinii tak szeroką defi nicję usprawiedliwia „nieskończona różnorodność ludzkiej kondycji” 

i wszelkie próby jej uściślenia są przez tę różnorodność skazane na niepowodzenie (par. 23).

E. Holman „unika” odsyłania do koncepcji nadmiernego brzemienia życia (concept of 

intorelability). Wydaje mu się, „iż wszystko zależy od tego, co ktoś uważa za nadmierne brze-

mię i że takie użycie tego terminu w rzeczywistości raczej stanowi konkluzję niż dostarcza 

jakiegoś testu”. Jeśli dojdzie się do wniosku, „że życie jest dosłownie obciążone niedającym 

się tolerować ciężarem, wówczas trudno jest powiedzieć, w jakich okolicznościach mogło-

by być sztucznie przedłużane. I odwrotnie, jeśli da się ono tolerować, to trudno stwierdzić

w jakich sytuacjach można zezwolić na jego zakończenie”.

Aktem prawnym sankcjonującym rozszerzenie zakresu standardu poprzez wprowadzenie 

obowiązku sporządzania tzw. zestawień bilansowych (balance sheets) w procesie ustalania 

interesu najlepiej pojmowanego jest Ustawa o zdolności do czynności prawnych (Mental Ca-

pacity Act) z 2005 roku (weszła w życie w 2007)25. Bilanse są nieraz bardzo szczegółowe i ważą 

nie tylko dobrostan medyczny osoby. Oprócz niego uwzględniają emocjonalne, w tym chęć 

dalszego życia, zmysłowe (ból, cierpienie, brzemię życia nakładane terapią), psychologiczne, 

a nawet społeczne aspekty dobra danej osoby. W orzecznictwie po raz pierwszy zastosował je 

w 2000 roku sędzia Mathew Th orpe w sprawie Re A (medical treatment: male sterilisation)26.

Kazus Charlotte Wyatt zasługuje na przywołanie także i z tego powodu, że sędzia

M. Hedley powiedział wyraźnie, że w interesie najlepiej pojmowanym dziewczynki leży śmierć 

dobra. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę „jednomyślne medyczne świadectwa” dotyczące roz-

patrywanego kazusu, „problemem według wszelkiego prawdopodobieństwa nie jest pytanie 

czy to dziecko powinno żyć, czy umrzeć, lecz kwestia jak i kiedy powinno umrzeć”. Czas 

śmierci („kiedy” sędziego) wyznaczyć mieli specjaliści zajmujący się dziewczynką. Natomiast 

na pytanie „jak” Charlotte powinna umrzeć M. Hedley odpowiedział następująco: absurdem 

byłaby próba pełniejszego opisu umierania dobrego wychodząca poza powiedzenie tego, 

czego sens w omawianym przypadku wszyscy znają – nie w znieczuleniu, nie podczas bole-

snego i daremnego leczenia, lecz spokojnie w ramionach tych, którzy kochają ją najmocniej. 

Opisanie przez sędziego dobrej śmierci jest bardzo bliskie pojęciu śmierci spokojnej jako 

jednego z celów medycyny27.

Matka Davida i jego krewni mogli defi niować standard interesu najlepiej pojmowanego 

w sposób bliski wąskiemu kryterium nadmiernego brzemienia życia. Natomiast lekarze być 

może skłonni byli ujmować interes najlepiej pojmowany podobnie jak sędzia Hedley i uznali, 

że najlepiej dobru chorego służy opieka paliatywna i niepodejmowanie agresywnych dzia-

23 Szewczyk K. (2010b).
24 Szewczyk K. (2010e).
25 Szerletics A. (2011).
26 Court of Appeal (1999).
27 Callahan D. (1994), s. 33 i n.; zob. też: Szewczyk K. (2014).
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łań przedłużających życie. Nie chcieli go narażać na aktualne cierpienia w imię przyszłych 

korzyści, w ich ocenie niewielkich bądź wręcz iluzorycznych. Przypomnę, że chłopiec był 

upośledzony umysłowo, cierpiał na zwyrodnienie torbielowate mózgu i porażenie mózgowe. 

Nie potrafi ł mówić, był częściowo niewidomy, epileptyczny i miał bardzo duże trudności

z uczeniem się, wymagał pomocy przy codziennych czynnościach28.

Przywoływany już sędzia Sądu Apelacyjnego stwierdzał, że najlepszym rozwiązaniem 

dylematów stanu faktycznego byłaby zgoda matki z opinią lekarzy po „uprzednim wyczer-

pującym skonsultowaniu” jej z C. Glass tak, aby zrozumiała, w co się angażuje. Gdyby jednak 

konfl ikt nie został rozwiązany, kolejnym działaniem powinno być wejście na drogę sądową, 

jak to miało miejsce w komentowanym kazusie. Sądy krajowe podzieliły stanowisko lekarzy, 

ETPCz – opinię matki.

4. Zgoda zastępcza (substytucyjna)

David Glass był pacjentem niekompetentnym prawnie (niepełnoletność) i psychologicznie 

(poważne defi cyty mentalne). W tej sytuacji prawo i obowiązek udzielania świadomej zgody 

na procedury medyczne spoczywa na przedstawicielu ustawowym chłopca – była nim jego 

matka. Zgoda tego typu podejmowana w imieniu niekompetentnych osób nazywa się zgodą 

zastępczą (substytucyjną). Może być przypisana także lekarzom i sądom.

Prawo do decyzji zastępczej (zgody lub jej odmowy) daje się rodzicom, zakładając, że 

są najsilniej związani z dzieckiem, znają jego i preferencje i działają dla jego dobra. Nie 

mają jednak koniecznego wykształcenia medycznego, którym dysponują lekarze. Wiedza 

i umiejętności są zasadniczą racją przyznania im uprawnień do zgody substytucyjnej. Sądy 

podejmują działania w przypadku konfl iktu między rodzicami (szerzej – przedstawicielami 

ustawowymi pacjenta), a lekarzami. Zasadniczą podstawą przyznania im prawa do decyzji 

zastępczej jest ich bezstronność, są tzw. trzecią stroną. Moim zdaniem jest to najsłabsze

z uzasadnień. Sędziowie często nie znają tak dobrze pacjentów, jak ich rodzice, i co do zasady 

nie mają takiej wiedzy medycznej jak lekarze, niezbędnej do podejmowania decyzji, których 

skutkiem są nierzadko – tak jak w omawianym kazusie – śmierć lub dalsze życie pacjenta. 

Nadto angażowanie sądów w tak intymne sprawy jak życie, ciężka choroba, śmierć dziejące 

się między rodzicami, dzieckiem i lekarzami powinno być ostatecznością. Nie bez znaczenia 

jest też fakt, że posiedzenia sądów i ich wyroki wzbudzają zainteresowanie środków masowego 

przekazu i szerokiej publiczności, wkraczających w te intymność.

Pani Glass weszła na drogę sądową, skarżąc się na przełamanie jednostronną decyzją leka-

rzy, bez zwracania się o opinię do sądu, jej niezgody na podanie diamorfi ny i na ograniczenie 

procedur do leczenia paliatywnego. Powództwo zostało odrzucone przez sądy krajowe. ETPCz 

był odmiennego zdania i przychylił się jednogłośnie do skargi powódki, co – jak wspomnia-

łem w punkcie 2. – jest jedną z osobliwości rozważanego przypadku. Orzekł mianowicie, 

że jednostronna decyzja lekarzy implementacji opiatów stanowi złamanie art. 8. Konwencji

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Odmiennie niż sądownictwo krajowe

i British Medical Council uznał tym samym, że zgoda rodziców jest zgodą nadrzędną (para-

mount), z wyjątkiem sytuacji nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta29. Jednocze-

śnie Trybunał postanowił, że zgoda rodziców nie jest prawem bezwzględnym przełamującym 

decyzje lekarzy tyczące metod leczenia, stwierdzając, iż ewentualny konfl ikt między tymi 

28 Society for the Protection of Unborn Children (b.d.).
29 Elias-Jones A.C., Samanta J. (2005)., s. 823.
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stronami powinien rozstrzygać sąd30. Inaczej mówiąc, gdy nie ma sytuacji nagłej, lekarze 

nie mogą podejmować wbrew woli rodziców (przedstawicieli ustawowych) jednostronnych 

decyzji medycznych.

Zdaniem członków ETPCz sytuacja D. Glassa nie była sytuacja nagłą. Na uzasadnienie 

poglądu przywołali dwie racje:

• lekarze znali pogląd pani Glass na temat stanu zdrowia syna i tego, jak ma być leczony 

w przypadku sytuacji nagłej, powinni więc podjąć odpowiednie kroki przygotowujące 

ich na taką ewentualność, a nie uczynili tego i nie zwrócili się do sądu o opinię w spornej 

kwestii, już na etapie poprzedzającym według nich mroczne rokowania i nieuniknione 

dramatyczne pogorszenie stanu zdrowia chłopca.

• Nie jest prawdą, że Fundusz w okresie, w którym był naglony sytuacją nie miał czasu na 

zwrócenie się do sądu. Przeczy temu zaproszenie policjantki na negocjacje z powódką. 

Mógł ten margines czasu wykorzystać na powiadomienie sądu zamiast marnować go na na-

rzucanie matce swojego poglądu wzmacnianego groźbą aresztowania jej i rodziny dziecka.

Być może to uprzedzające, wypunktowane w pierwszej racji wystąpienie Funduszu do sądu 

okazałoby się mniej traumatyczne dla pani Glass i jej bliskich od forsowania przez lekarzy swoje-

go sposobu leczenia pacjenta. Przypomnę, że w sali chorych doszło do bójki między personelem 

a rodziną Davida, w której byli ranni. Jednak powody przywołane na początku tego punktu na-

kazują daleko posuniętą ostrożność w akceptacji wysuniętego wniosku. Stąd też moim zdaniem 

zgodnym z poglądem Aluna Elias-Jonesa i Jo Samanty31, o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby 

wprowadzenie jako trzeciej strony szpitalnych komisji etycznych. Na ich forum adwersarze 

mieliby możliwość przedstawienia swoich racji, rozwiania ewentualnych wątpliwości i uzgod-

nienia wspólnego stanowiska32. Dopiero niemożność wypracowania konsensusu nakazywałaby 

odwołanie się do sądu. W Polsce taka instytucja jest praktycznie nieznana. Chlubny wyjątek 

stanowi Komitet Doradczy Etyki Klinicznej działający przy Centrum zdrowia Dziecka33.

W prawie polskim problem zgody pacjentów małoletnich lub niezdolnych do świadomego 

wyrażenia zgody regulują art. 32 i 34 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty34. David 

Glass był zarówno pacjentem małoletnim jak i – ze względu na upośledzenie umysłowe – 

niezdolnym do wyrażenia zgody. W grupie pacjentów małoletnich lub niezdolnych do zgody 

świadomej – co do zasady – wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego albo opie-

kuna faktycznego. Gdy pacjent nie ma opiekuna ustawowego lub porozumienie z nim jest 

niemożliwe, konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego na procedurę medyczną. Także 

w przypadku sprzeciwu ze strony tych osób lekarz może zwrócić się do sądu opiekuńczego 

o rozstrzygnięcie sporu. Z przyczyny defi cytu szpitalnych komisji etycznych polscy lekarze 

w sytuacji analogicznej do ilustrowanej komentowanym kazusem mogą – i moim zdaniem 

powinni – wystąpić na drogę sądową.

5. Leczenie przeciwbólowe diamorfi ną (opiatami) a zarzut eutanazji

Powodem zasadniczym niezgody pani Glass (i rodziny chłopca) na podanie diamorfi ny 

była obawa, że opiat ten może w dawkach zaproponowanych przez lekarzy doprowadzić do 

śmierci Davida, co w jej rozumieniu równałoby się eutanazji. Lekarze natomiast zapewniali 

30 Sobolewski P. (2011), s. 104.
31 Elias-Jones A.C., Samanta J. (2005), s. 825.
32 Por.: Szewczyk K. (2009b), Szewczyk K. (2013).
33 http://www.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=605&Itemid=389 (dostęp 07.09.2020).
34 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2011).
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aplikantkę, że podjęte leczenie nie jest eutanazją. Podnosili, że stosują „najmniejszą możliwą 

dawkę” diamorfi ny oraz, że tolerancja pacjenta na lek wzrosła skutkiem podawania opiatów.

Usprawiedliwienie dla postępowania lekarzy daje zasada podwójnego skutku. Pryncypium 

to pochodzi z nauczania Kościoła katolickiego i zazwyczaj jego autorstwo przypisywane jest 

św. Tomaszowi z Akwinu. Najogólniej rzecz ujmując, głosi ona, że „Działanie, które posiada 

zarówno pewien dobry, jak i zły skutek, może być moralnie dopuszczalne lub niedopuszczalne 

zależnie od tego, czy jego zły skutek jest przez działający podmiot jedynie przewidywany, czy 

zamierzony jako środek lub też jako cel”35. W komentowanym kazusie zamierzonym celem 

jest skutek dobry czyli uśmierzanie bólu i łagodzenie stresu, przewidywany jest natomiast 

ewentualny skutek zły – mogące wystąpić groźne dla życia zaburzenia oddechowe powodo-

wane diamorfi ną. Zdaniem lekarzy starannie dobrane dawki mogą zapobiec tym efektom 

negatywnym, przy jednoczesnej skutecznej realizacji zamierzonego (dobrego) skutku. Bliscy 

chłopca mieli pogląd odmienny, utrzymując, że celem zamierzonym choć „ukrytym” medyków 

Funduszu było spowodowanie śmierci Davida.

Do prawa angielskiego zasadę podwójnego skutku wprowadziło orzeczenie sędziego Pa-

tricka Devlina w sprawie in Re v Adams z 1957 roku36. Jest zatem zarówno sankcją moralną, 

jak i prawną, ułatwiającą analgezję bez groźby oskarżeń o eutanazję. Pojawiają się jednak 

głosy, że prawo to w kontekście analizowanej zasady jest „niejasne, niespójne i stronnicze”37.

W Polsce zasada podwójnego skutku ma sankcję jedynie moralną. Kluczowy jest dla 

tej opinii art. 9 par. 2 Kodeksu karnego: „Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli 

sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić, albo przewidując możliwość 

jego popełnienia, godzi się na to”). Ustawodawca wyróżnił tu dwa rodzaje zamiarów: za-

miar bezpośredni, gdy sprawca zamierza popełnić czyn zabroniony oraz zamiar ewentualny 

(wynikowy), gdy sprawca ma świadomość możliwości popełnienia i godzi się z nią. Prawnik 

Małgorzata Szeroczyńska kategorycznie opowiada się za zrównaniem tych zamiarów, twier-

dząc, że w przywołanym przepisie mamy „do czynienia z formalnym ustawowym zakazem 

podawania w celu uśmierzenia cierpienia pacjenta silnych środków przeciwbólowych, które 

mogą spowodować skrócenie jego życia”38. Prawo polskie i jego interpretacje według mnie 

są jednym z ważnych powodów tragicznego wręcz poziomu leczenia przeciwbólowego

w naszym kraju39. Lekarze – z wyjątkiem specjalistów opieki paliatywnej – bojąc się oskarżenia 

o eutanazję, nie leczą skutecznie, zmniejszając dawki opiatów.

W kazusie Davida Glassa moje sympatie są raczej po stronie lekarzy, pragnących oszczę-

dzić cierpień chłopcu niż po stronie jego rodziny, nastającej nie tylko na agresywną terapię 

przedłużającą życie dziecka, ale – co więcej – sprzeciwiającej się skutecznej zdaniem leka-

rzy analgezji i opiece paliatywnej. Koronnym argumentem za taką postawą jest przywołana

w punkcie 3. asymetria narażania na aktualne cierpienia w imię przyszłych niepewnych 

korzyści. Intuicja matki okazała się trafniejsza niż rokowania medyków – chłopiec nie był 

umierający w bezpośrednim czasie sporu. Nie wiemy jednak, czy jego dalsze życie prze-

ważyło brzemię cierpień, których doznał w ostrej fazie choroby, i nigdy tego wiedzieć nie 

będziemy. ETPCz zarzucił Funduszowi, że nie odwołał się do sądu. I był to niewątpliwie 

błąd władz szpitala, jeśli przypadek będziemy rozważali w perspektywie zagrożenia życia. 

35 Galewicz W. (2009), s. 14.
36 House of Lords (2005).
37 Huxtable R. (2004), s. 62.
38 Szeroczyńska M. (2004).
39 Por.: Szewczyk K. (2011).
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Z niej ujmowana sytuacja chorego nie była nagła. Nie jestem jednakże pewien czy zarazem 

nie były to okoliczności skłaniające zespół opiekujący się Davidem do szybkiego działania 

uśmierzającego ból dziecka, a zatem czy w kontekście cierpienia i stresu nie była to sytuacja 

nagła. Postępowanie i argumentacja lekarzy wskazuje, że tak właśnie ją widzieli.
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