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Opisy przypadków

1. Stallman przeciwko Youngquist

W 1981 roku prowadząc samochód, Bari Stallman będąca w piątym miesiącu ciąży, zderzyła 

się z pojazdem kierowanym przez Clarence Youngquist. Uczestniczki kolizji wyszły z niej bez 

szkody. Jednakże córka pani Stallman – Lindsay – urodziła się z poważnymi i trwałymi wada-

mi wrodzonymi w jamie brzusznej. Z ich przyczyny w imieniu dziewczynki do sądu zwrócił 

się jej ojciec, Mark Stallman. Lindsay postawiła matce (i C. Youngquist, jako współoskarżonej) 
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zarzut niedołożenia należytej staranności w działaniach zmierzających do usunięcia szkód 

zdrowotnych powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego1. Oskarżenie po rozpatrzeniu 

przez sąd okręgowy i (dwukrotnym) przez apelacyjny, znalazło swój fi nał w Sądzie Najwyż-

szym stanu Illinois. Współoskarżona C. Youngquist, nie była stroną tej końcowej apelacji. 

Opinię Sądu przedstawił sędzia Joseph L. Cunningham2.

Centralnym zagadnieniem podniesionym w apelacji i rozpatrywanym przez sędziów, był 

problem odpowiedzialności deliktowej (tort liability) matek przed ich dziećmi za nieumyślne 

spowodowane szkód prenatalnych (delikt = działanie zawinione lub niezawinione, w wyniku 

którego powstała szkoda). Sąd Najwyższy nie uznał twierdzenia Lindsay Stallman, że podsta-

wą powództwa przeciwko matce wnoszonego przez płód żywo urodzony, lub wysuwanego

w jego imieniu, może być nieumyślne spowodowanie przez nią szkód prenatalnych. Sędziowie 

uzasadniając swoje stanowisko, okazyjnie nawiązywali do prawnej doktryny nietykalności 

rodzicielskiej (parental immunity).

Doktryna ta odsyła do zasady, zgodnie z którą dzieci nie mogą pozywać swoich rodziców 

do sądu za czyny niedozwolone powodujące szkodę. Została „zaprojektowana w celu utrzy-

mania harmonii rodzinnej, zapobiegania oszukańczym lub ukartowanym roszczeniom oraz 

utrzymania autorytetu rodzicielskiego”3. W 1980 roku Sąd Apelacyjny Michigan częściowo 

uchylił tę doktrynę stwierdzając, że na matce powodującej swoim postępowaniem szkody 

prenatalne, spoczywa taka sama odpowiedzialność prawna jak na osobach trzecich4.

Część sądów wywodziła rekompensatę należną dziecku za szkody wyrządzone mu przez 

matkę w okresie prenatalnym za wyraz prawa do rozpoczęcia życia w zdrowiu psychicznym 

i cielesnym. Takie uzasadnienie zawieszenia doktryny rodzicielskiej nietykalności – stwier-

dził sędzia Cunningham – służyło podkreśleniu, że nie tylko kobieta ciężarna może doznać 

szkody spowodowanej czynem niedozwolonym osoby trzeciej. Narażony jest na nią również 

płód, którego urazy stają się widoczne po narodzinach.

Przyznanie płodom takiego prawa pociąga za sobą nałożenie na matkę obowiązku za-

pewnienia nasciturusowi środowiska prenatalnego najlepszego z możliwych. Sędzia zazna-

czył, że jest obowiązek prawny przeciwstawny obowiązkowi moralnemu. Niektórzy ludzie 

są zdecydowanymi zwolennikami poglądu – kontynuował J. Cunningham – że „kobieta, 

kiedy się zdecyduje na zajście w ciążę lub zajdzie w nią, powinna podporządkować [dobru 

nasciturusa] prawo do kontrolowania własnego życia: wszystko co prawdopodobnie może 

szkodzić rozwijającemu się płodowi, powinno być zakazane, zaś wszystkie rzeczy mogące 

pozytywnie wpływać na niego, powinny być nakazane pod rygorem kary przewidzianej

w prawie karnym lub cywilnym. A to dlatego, że wszystko, co kobieta czyni lub nie czyni, ma 

wpływ dodatni bądź ujemny na rozwijający się płód, to każde jej działanie lub zaniechanie 

może ją narażać na oskarżenie ze strony jej już narodzonego dziecka. Ponieważ taki pogląd 

jest spójny z uznaniem płodu mającego prawa przewyższające prawa matki, nie jest on i nie 

może być prawem tego stanu [Illinois]”. Gdyby bowiem stał się tym prawem wówczas „matka 

i dziecko byliby przeciwnikami prawnymi od zapłodnienia do narodzin”.

Sąd zakwestionował tym samym zasadność odwoływania się do postępowania na na-

zywanego testem ważenia interesów kobiety ciężarnej i płodu (i państwa występującego 

w imieniu płodu). Jego zdaniem interes kobiety brzemiennej góruje bowiem zawsze nad 

1 Banashek K.S. (1990).
2 Supreme Court of Illinois (1998).
3 Bambrick G.M. (1987), s. 599.
4 Michigan Court of Appeals (1980).
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interesami płodu, nawet zdolnego do przeżycia poza organizmem matki. Opowiedzenie 

się za instytucją ważenia i uznanie wyższości praw płodu, sędzia nazwał błędem prawnym

o „ogromnych (enormous) konsekwencjach” dla tych wszystkich kobiet, które są w ciąży lub 

ją planują. Polega on na traktowaniu płodu, jak „całości całkowicie odseparowanej od matki”. 

Należy zdecydowanie odrzucić także błąd prawny „innego rodzaju”, polegający na przeko-

naniu, że płód nie może doznać krzywdy rozpoznawalnej przez sądy w sytuacji, gdy kobieta 

brzemienna jest poszkodowana, np. w wypadku komunikacyjnym. „Prawo nie może dłużej 

ujmować płodu jako jedynie części matki”.

Sąd skupił się przede wszystkim na błędzie pierwszym, leżącym u podstaw uchylania 

przez sądy doktryny nietykalności rodzicielskiej w stosunku do kobiet ciężarnych. Wskazał 

na kolejną istotną wadę tego stanowiska prawnego, mianowicie na trudności z ustaleniem 

„obiektywnego standardu”, którym mogliby kierować się sędziowie w ustalaniu, czy kobieta 

ciężarna zrobiła wszystko, co należy uczynić, aby nie naruszać obowiązku prawnego za-

kazującego łamać „niezależne i oddzielne” prawo jej płodu do „bycia urodzonym w stanie 

nienaruszonym (to be born whole)”. Natomiast objęcie trzeciej osoby prawną odpowiedzial-

nością za szkody prenatalne, służy zarówno interesom kobiety ciężarnej, jak i narodzonemu 

dziecku, nie stojąc w sprzeczności z prawem matki do kontroli swojego życia. Nałożenie 

na nią takiej odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie szkody prenatalnej, poddaje 

kontroli państwa wszystkie decyzje, które musi ona podjąć w trakcie ciąży i narusza jej prawo 

do prywatności i autonomii cielesnej.

„Fikcją prawną – stwierdza w emocjonalnych słowach J. Cunningham – byłoby traktowanie 

płodu jak oddzielnej osoby prawnej z prawami skierowanymi przeciwko matce i jej wrogimi. 

Relacje między kobietą ciężarną i płodem są odmienne od stosunków między wszystkimi 

pozostałymi oskarżonymi i powodami. Żaden oskarżający nie jest bez reszty zależny od 

oskarżonego w tym, co niezbędne do utrzymania życia. Żaden oskarżony nie musi przecho-

dzić przez ciąg poważnych zmian biologicznych, czasem niosących ryzyko dla jego życia po 

to, aby wydać przeciwnika na świat. Co więcej, tym, co wpływa na rozwój płodu jest całość 

życia kobiety brzemiennej. W przeciwieństwie do oskarżanej trzeciej strony, to matka –

w każdej chwili swego istnienia, w czasie snu i czuwania kształtuje – na gorsze bądź lepsze –

środowisko prenatalne tworzące świat rozwijającego się płodu. To nie wina kobiety, że tak 

właśnie jest: to fakt życia samego.”

Należy także wziąć pod uwagę, że wśród „potencjalnych oskarżonych są przedstawicielki 

wszystkich grup społeczno-ekonomicznych: dobrze wykształcone i ignorantki; bogate i bied-

ne; te, które mają dostęp do dobrej opieki zdrowotnej, łącznie z prenatalną, jak i te, które –

z niezliczonych powodów – nie mają dostępu do żadnych świadczeń zdrowotnych”.

W zakończeniu uzasadnienia wyroku Sąd podkreślił, że odrzucenie prenatalnej niedbałości 

matki jako podstawy oskarżenia, „żadną miarą nie oznacza pomniejszania polityki społecznej 

faworyzującej zdrowe noworodki. Kobiety ciężarne potrzebują dostępu do informacji o za-

grożeniach właściwych codziennemu życiu z rozwijającym się płodem. Potrzebują także do-

stępu do opieki zdrowotnej należnej im i płodom. Cnotą kobiety brzemiennej jest uczynienie 

wszystkiego, co w jej mocy i wiedzy, aby na świat wydać zdrowe dziecko. Droga wiodąca do 

narodzin zdrowego dziecka nie powinna jednakże prowadzić przez cywilną odpowiedzial-

ność deliktową matki post factum, lecz raczej przez edukację pre factum wszystkich kobiet

i rodzin o przebiegu rozwoju prenatalnego”.
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2. Kazus Angeli Carder

Angela Carder (w orzeczeniach sądowych fi gurująca jako A.C.) od 13 roku życia cierpiała na 

rzadką postać złośliwego nowotworu. Poddawano ją agresywnej i często eksperymentalnej 

radio- i chemoterapii. Mimo złych rokowań pacjentka przeżyła.

Dziesięć lat później zdiagnozowano u niej inny rodzaj raka. U chorej ponownie wdrożono 

intensywne leczenie, łącznie z wielokrotnymi zabiegami chirurgicznymi, obcięciem lewej 

nogi i biodra. Doprowadziło ono do cofnięcia się procesu nowotworowego. Po trzech latach 

remisji w wieku 27 lat Angela Carder wyszła za mąż. Wraz mężem zdecydowali się dziecko5. 

Bardzo chciała je mieć i cieszyła się z ciąży. Z powodu przebytych chorób i niepełnospraw-

ności kobieta w piętnastym tygodniu ciąży została skierowana do Kliniki Ciąży Wysokiego 

Ryzyka w szpitalu Uniwersytetu Georga Waszyngtona (dalej „Szpital”).

We wtorek 9 czerwca 1987 w 25-tygodniu ciąży wykryto u A. Carder nieoperacyjnego 

raka zajmującego nieomal całość jej prawego płuca. 11 czerwca przyjęto ją do szpitala jako 

pacjentkę. W piątek stan chorej poprawił się przejściowo. Na pytanie czy rzeczywiście chce 

mieć dziecko odpowiedziała twierdząco.

Podczas weekendu stan pacjentki znacznie się pogorszył. W poniedziałek 15 czerwca le-

karze prowadzący A.C. poinformowali pacjentkę w obecności rodziny, że jej choroba weszła 

w stadium schyłkowe (terminalne). A. Carder zgodziła się na leczenie paliatywne. Obejmo-

wało ono radio- bądź chemoterapię uśmierzającą ból i przedłużającą życie, co najmniej do 

28-tygodnia ciąży. Zdaniem lekarzy szanse na przeżycie płodu poza organizmem kobiety 

znacząco rosną po osiągnięciu 28 tygodnia wieku ciążowego.

Pani Carder wiedziała, że zaakceptowana przez nią terapia paliatywna wiąże się z narastają-

cym ryzkiem negatywnych skutków ubocznych dla płodu, jednak optowała za nią z dwu powo-

dów: nadziei przedłużenia jej życia o dalsze dwa tygodnie i utrzymania jego komfortu. Zapytana 

czy nadal chce mieć dziecko, odpowiedziała „nieco dwuznacznie”: „nie wiem, myślę, że tak”.

Wraz z upływem godzin stan chorej pogarszał się i około 20 zgodziła się na intubację 

(umieszczenie rurki w tchawicy) ułatwiającą oddychanie. W poniedziałek 16 czerwca pod-

dano A.C. silnej sedacji. Jej stan tak dalece się pogorszył, że zespół prowadzący pacjentkę 

uznał, iż kobieta nie przeżyje, a szanse płodu na przeżycie są niewielkie. W tej sytuacji le-

karze zaproponowali poprzestanie na leczeniu zachowawczym (passive treatment). Tego 

samego dnia administracja szpitala wystąpiła do sądu pierwszej instancji (trial court) o wy-

danie orzeczenia wyjaśniającego wątpliwość prawa zwyczajowego w kwestii postępowania

z A. Carder – pacjentką bliską śmierci i ciężarną od 26 i pół tygodni.

Po rozprawie w Szpitalu (ale nie w pokoju A.C.), trwającej około trzech godzin, sędzia 

Emmett Sullivan nakazał przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Pełnomocnik A. Carder na-

tychmiast zwrócił się do Sądu Apelacyjnego o wstrzymanie orzeczenia. Skład trzech sędziów 

oddalił apelację. Zabieg cesarskiego cięcia przeprowadzono. Matka zmarła po dwu dniach, 

dziecko (dziewczynka) – po 2.5 godzinach.

Racje Sądu Apelacyjnego w imieniu składu trzech sędziów przedstawił Frank Nebek-

er. Wyłożone zostały następczo 10 listopada 1987 roku6. Celem opinii była pomoc innym 

sądom oraz konfrontacja decyzji E. Sullivana z precedensami podobnymi do przypadku

A.C. Konfrontacja posłużyła sędziom do wyciągnięcia następujących wniosków:

5 Th ornton T.E., Paltrow L. (1991).
6 District of Columbia Court of Appeals (1987).
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a. „w większości przypadków prawo dorosłych pacjentów do integralności cielesnej wy-

klucza interwencję państwa w ich decyzję odmowy leczenia. Interes państwa w zacho-

waniu życia, zapobieganiu samobójstwu i integralności profesji lekarskiej, choć ważny, 

zazwyczaj nie przełamuje prawa jednostki do nienaruszalności (integrity) cielesnej”.

b. „Interes państwa w ochronie niewinnej trzeciej strony przed decyzją dorosłego odma-

wiającego leczenia może jednak przeważyć interes, jak ma ona w zachowaniu nienaru-

szalności cielesnej”. Oba te wnioski doprowadziły sędziów do konkluzji, że w przypad-

kach analogicznych do A.C. właściwą procedurą jest test ważenia (balancing test) obu 

tych interesów (nienaruszalności cielesnej kobiety brzemiennej i państwa działającego 

na rzecz płodu). Zastosował go także sędzia Sullivan.

c. „Rodzice mogą być wolni od zadawania sobie cierpień (martyrs). Jednakże nie wynika 

stąd wniosek, że mają – w identycznych okolicznościach – wolność do zadawania cier-

pień swoim dzieciom, zanim osiągną one pełnoletnioścć i uprawnienia do decydowania 

we własnym imieniu”. Precedensy pokazują, że sądy wykorzystują to rozumowanie do 

wydawania orzeczeń zabraniającym rodzicom odmowy leczenia ratującego życie dzie-

ciom. Paradygmatycznym przykładem są wyroki w sprawie transfuzji krwi u Świadków 

Jehowy.

d. „Niektóre sądy utrzymują, że ta doktryna odnosi sie również do dzieci nienarodzonych”. 

Zgodnie z ich argumentacją „państwo dopóty nie łamie prawa matki do nienaruszalności 

cielesnej, z którego korzysta do ochrony swojego życia i życia dziecka nienarodzonego, 

dopóki nie wpływa to znacząco (singnifi cantly) na zdrowie matki i dopóki dziecko nie 

ma znaczących szans na przeżycie”.

e. Cesarskie cięcie jest procedurą, w większości przypadków, mającą wpływ na stan 

zdrowia matki. Sędziowie zgodzili się z tą opinią, uznając zarazem, że operacja ta „nie 

wpłynie znacząco na kondycję A.C., ponieważ ma ona przed sobą – co najwyżej – dwa 

dni życia w sedacji; komplikacje wynikające z chirurgii nie zmienią istotnie tego roko-

wania. Jednocześnie dziecko miało szanse na przeżycie operacji, mimo prawdopodobnej 

niepełnosprawności. Dlatego też zdecydowaliśmy, że sędzia [Sullivan] nie pomylił się 

podporządkowując prawo A.C. do sprzeciwu wobec naruszenia cielesności, interesowi 

dziecka nienarodzonego i państwa, i z tego powodu oddalamy wniosek powodów”.

W ostatnim zdaniu opinii sędziowie wyrazili „uznanie” dla prawnika szpitala i E. Sullivana 

„za dobre wykonanie trudnego zadania, mimo presji czasu i tragicznych okoliczności”.

Rozstrzygnięcie trzech sędziów Sądu Apelacyjnego nie zakończyło procedury prawnej. 

Strona reprezentująca Angelę Carder zwróciła o wydanie wyroku w pełnym składzie (ośmiu) 

sędziów. Wniosek został przyjęty7. Sąd wydał wyrok w kwietniu 1990 roku8.

Na wstępie orzeczenia sędziowie podkreślili, że muszą się zmierzyć z „dwoma nad wyraz 

trudnymi i skomplikowanymi zagadnieniami”. Po pierwsze, muszą określić, kto ma prawo 

decydować o przebiegu postępowania medycznego w sytuacji, gdy pacjentką jest kobieta 

bliska śmierci, będąca w ciąży z płodem zdolnym do przeżycia poza jej organizmem i po 

drugie – jakie kroki powinien podjąć sąd, jeśli umierająca kobieta najwyraźniej nie jest

w stanie zdecydować świadomie o procedurze medycznej dotyczącej zarówno jej, jak i płodu?

Opowiadając na te pytania sąd zauważył, że „praktycznie (virtually) we wszystkich przy-

padkach” o postępowaniu medycznym obejmującym ją i płód decyduje kobieta brzemienna. 

7 District of Columbia Court of Appeals (1988).
8 District of Columbia Court of Appeals (1990).
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Natomiast jeśli pacjentka jest niekompetentna czy w inny sposób jest niezdolna do zgody 

świadomej na proponowaną procedurę, wówczas musi zostać uruchomiona procedura zgo-

dy zastępczej. Większość sędziów uznała tym samym za błąd odwołanie się sądu pierwszej 

instancji do testu ważenia interesów (kobiety brzemiennej i państwa działającego na rzecz 

zdolnego do przeżycia płodu).

Zdaniem sędziów, nie dostarczono sądowi dowodów, że A.C. zgodziła się na cesarskie 

cięcie przed 28-tygodniem ciąży. Co więcej nie udowodniono nawet tego, czy pacjentka 

rozważała kiedykolwiek taką możliwość. Również sędzia Sullivan przyznał, że „intencje” 

pani Carder są „nadal niejasne”, Jednakże mimo tej niejasności, nakazał przeprowadzenie 

cesarskiego cięcia

W tej sytuacji pełny skład orzekający Sądu Apelacyjnego uznał, że sąd pierwszej instancji 

nie wdrożył procedury zgody zastępczej i rozpoczął ponowne rozpatrywanie sprawy.

Świadoma zgoda i nienaruszalność cielesna

W tym punkcie orzeczenia Sąd Apelacyjny zanalizował dwie kwestie, mianowicie świadomej 

zgody i zgody zastępczej odnosząc je do konfl iktu matka – płód.

a. Zgoda świadoma

Sędziowie zaznaczyli, że prawo do odmowy lub akceptacji leczenia ma „wymiar konstytu-

cyjny”. Jest ono wyrazem „uświęconego” (sacred) przez precedensy i chronionego przez nie 

od wpływu innych osób, prawa do (samo)posiadania i kontrolowania własnej osoby. „Poja-

wiają się niekiedy sugestie – kontynuowali sędziowie – że kazusy płodów są odmienne [pod 

tym względem], ponieważ kobieta, która ‘zdecydowała się wypożyczyć własne ciało, aby 

wprowadzić dziecko na świat’ ma zwiększony obowiązek zapewnienia płodowi dobrostanu, 

wystarczający nawet do żądania poddania się cesarskiemu cięciu. Jednakże bez wątpienia 

płód nie może mieć praw przewyższających w tym względzie prawa osoby już narodzonej”.

W świetle common law – jak wynika zdaniem sędziów z analizowanych przez nich kazusów 

sądowych – oraz Konstytucji, prawo do nienaruszalności cielesnej, a zatem i do świadomej 

zgody, mają na równi tak osoby kompetentne, jak i niekompetentne. Co więcej, nie wpływa 

na to prawo jakość życia pacjenta. „Nie zanika ono tylko dlatego, że ktoś jest chory, a nawet 

dlatego, że śmierć stoi u jego progu. Jesteśmy zdania, piszą sędziowie, że aby chronić to pra-

wo przed pogwałceniem przez innych – członków rodziny, lekarzy, szpitale, czy kogo tam 

jeszcze, choćby czynionym w dobrej wierze – sąd musi ustalić życzenia pacjenta wszystkimi 

dostępnymi środkami i musi ich przestrzegać, chyba że są rzeczywiście nadzwyczajne i nie-

odparte (compelling) powody ich unieważnienia. Gdy pacjent jest niekompetentny lub gdy 

sąd nie może stwierdzić kompetencji, wówczas należy wdrożyć procedurę zgody zastępczej”.

Ponadto sędziowie zauważyli, że prawnik [E. Sullivan] wyznaczony przez sąd nie był

w stanie spotkać się z klientką przed rozprawą. W czasie jej trwania bowiem stan A.C. nie 

pozwalał na stawienie się przed sądem. Z tego powodu nie było też rozsądne jej bezpośrednie 

przesłuchanie przez sędziego. Co więcej, dane medyczne były „wysoce wadliwe” ponieważ nie 

były złożone przed sądem oraz dlatego, że nawet nie próbowano skontaktować się z doktorem 

Jeff reyem Moscow’em przez wiele lat opiekującym się A.C., w celu ich zweryfi kowania. Sąd 

Apelacyjny na podstawie przedstawionych mu materiałów „nie potrafi ł powiedzieć czy A.C. 

była w jakimś momencie po sedacji, na tyle kompetentna, aby podjąć decyzję za lub przeciw 

cesarskiemu cięciu. Sąd pierwszej instancji nigdy nie przedstawił konkluzji dotyczących 

kompetencji decyzyjnych A.C.”.
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b. Zgoda zastępcza

Sędziowie zastrzegli się, że nie znaleźli orzeczenia dotyczącego zgody zastępczej mogącego 

mieć zastosowanie w analizowanym przypadku. Jednakże pomimo tej „precedensowej próżni” 

uznali, że zgoda zastępcza jest „najlepszą procedurą” dla takich kazusów „ponieważ w sposób 

najbardziej klarowny respektuje prawo pacjenta do nienaruszalności cielesnej”. Jej wdrażanie do 

przypadku Angeli Carder rozpoczęli od przyjęcia założenia, że badanie ewentualnego uzyskania 

zgody zastępczej, jest w pierwszym rzędzie przedsięwzięciem subiektywnym. Dlatego też sąd 

musi „z najwyższą możliwą zgodnością ustalić czego chciałby pacjent, jeśli byłby kompetentny”.

Zasada właściwej procedury prawnej „niedwuznacznie sugeruje (a może nawet wymaga), 

że pacjentowi należy zapewnić adwokata lub pełnomocnika sądowego (guardian ad litem), 

chyba że sytuacja jest na tyle nagląca, że nie ma czasu na takie postępowanie”. Sąd podkreślił, że

w procesie ustalania zgody zastępczej „najwyższa waga powinna być przyłożona do uprzednio 

wyrażonych podglądów pacjenta”. W przypadku pani A.C. można było stwierdzić, że po poin-

formowaniu jej o złym rokowaniu, jej pragnienie posiadania dziecka było „niejednoznaczne”.

Sądy w sprawach o zgodę zastępczą, uznawały także doniosłość ustalania systemu warto-

ści pacjenta – preferowanych przez niego celów i dóbr – jako pomocy w rekonstrukcji jego 

prawdopodobnych wyborów. Bardzo pomocni są tu lekarze. Często rodzina jest również 

źródłem przydatnych informacji. Jednakże – zastrzegają sędziowie – „czasami członkowie 

rodziny odwołują się raczej do własnych poglądów i predylekcji, mniej zaś służą jako prze-

kaźniki życzeń pacjenta”.

„W skrócie rzecz ujmując – konkludowali sędziowie – aby określić subiektywne pragnienia 

pacjenta, sąd powinien rozważyć całość dowodów, skupiając się szczególnie na pisemnych 

bądź ustnych wskazówkach rodziny, przyjaciół i profesjonalistów medycznych dotyczących 

leczenia. Sąd powinien także uwzględnić przeszłe decyzje pacjenta odnoszące się do postę-

powania medycznego i dążyć z perspektywy tego, co wiemy o systemie wartości chorego, jego 

celach i pragnieniach, do rozpoznania, jaką pacjent podjąłby decyzję, gdyby był kompetentny”.

Jeśli sąd nadal nie jest pewny jakie postępowanie wybrałby pacjent, wówczas może „uzu-

pełnić swoją wiedzę o nim ustalając, co większość pacjentów prawdopodobnie uczyniłaby

w podobnej sytuacji”. Sprawa komplikuje się, gdy pacjentka jest ciężarna, gdyż może być wów-

czas również zatroskana o dobrostan płodu. W takich okolicznościach należy „rozważyć –

łącznie z wszystkimi innym czynnikami wspomnianymi wyżej – także rokowania tyczące 

matki, zdolność płodu do przeżycia poza jej organizmem, prawdopodobne skutki leczenia 

lub nieleczenia dla matki i płodu oraz interes kobiety w unikaniu upośledzenia jej dziecka, 

wspólnie z jej instynktem przetrwania”.

Po rozważeniu wymienionych formalnych warunków zgody zastępczej sędziowie odnieśli 

się do kazusu A.C. i stwierdzili, że sąd pierwszej instancji nie procedował tak jak powinien 

był procedować, aby określić, co uczyniłaby A. Carder, gdyby była kompetentna. „Zamiast 

takiego postępowania sąd podjął się ważenia interesu państwa i szpitala w interwencji chi-

rurgicznej przeciwko postrzeganemu przez sąd interesowi A.C. w nieprzeprowadzaniu 

cesarskiego cięcia”.

W zakończeniu wyroku sędziowie podkreślili z naciskiem, że mogą zdarzyć się „nadzwy-

czajne przypadki, w których usprawiedliwione będzie pominięcie przez sąd życzeń pacjenta

i autoryzowanie poważnych procedur chirurgicznych takich, jak cięcie cesarskie.[…] Jednakże 

„można wątpić, czy w ogóle mogą zdarzyć się sytuacje na tyle nadzwyczajne i zniewalające, 

aby mogły usankcjonować sprzeciwiające się woli osoby, masywne wtargnięcie w jej ciało 

takie, jak cięcie cesarskie”.
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Częściowo odrębne zdanie miał sędzia James Belson. Nie zgodził się z opinią większości, że 

sąd pierwszej instancji pomylił się w orzekaniu kompetencji pani Carder. Według J. Belsona

z zapisów „wynika z całkowitą jasnością, że sędzia Sullivan stwierdził kompetencję A.C.”. Nadto 

sędzia ten zakwestionował „wąskie ujęcie interesu państwa” w ochronie życia nienarodzonego 

dziecka. Powołując się na precedensy stwierdził, że zdolne do życia poza organizmem matki 

dziecko nienarodzone jest „osobą mającą prawa zasługujące na ochronę sądów. W takich 

przypadkach, jak rozpatrywany kazus, nienarodzone dziecko jest pacjentem zarówno dla 

szpitala, jak i dla lekarza prowadzącego, oraz że szpital i lekarz może być pociągnięty do od-

powiedzialności prawnej za szkody prenatalne bądź śmierć spowodowaną ich niedbałością”.

„Test ważenia (interesów kobiety brzemiennej, płodu i państwa), uzasadniał swoje zdanie 

J. Belson, powinien być stosowany w sytuacjach, w których kobieta zachodzi w ciążę i kon-

tynuuje ją do osiągnięcia przez dziecko nienarodzone granicy zdolności przeżycia poza jej 

organizmem. Nie jest to bezsensowna klasyfi kacja ponieważ, jak zakładam, kobieta nosząca 

płód aż do tej granicy jest faktycznie członkiem unikatowej kategorii osób. Okoliczności,

w jakich się znalazła, różnią się fundamentalnie od tych, w jakich są inni potencjalni pacjenci, 

którzy chcą pomagać innym osobom, na przykład potencjalni dawcy szpiku kostnego. Jest tak 

ponieważ kobieta podjęła się urodzenia innej osoby ludzkiej i nosiła dziecko nienarodzone 

aż do uzyskania przez nie zdolności do przeżycia. Kolejna unikatowa cecha rozpatrywanej 

przez nas sytuacji wynika z wyjątkowej natury zależności dziecka nienarodzonego od matki. 

Kobieta nosząca płód zdolny do przeżycia nie znajduje się w tej samej kategorii jak krewni, 

przyjaciele bądź obcy, wezwani do donacji szpiku lub narządów do transplantacji. Przyszła 

matka umieszcza się raczej w specjalnej grupie osób, które wprowadzają inną osobę w istnie-

nie i od których ta osoba jest całkowicie zależna. Także, co unikatowe, zdolne do życia poza 

organizmem kobiety dziecko nienarodzone, jest literalnie uwięzione w ciele matki. Żaden 

potencjalny benefi cjent procedury chirurgicznej przeprowadzonej na innej osobie nie znaj-

duje się w takiej pozycji”. Dlatego też sąd pierwszej instancji nie mylił się stosując ten test.

Po tych rozważaniach wstępnych sędzia Belson zajął się bardziej szczegółowo „delikatnym 

zagadnieniem” ważenia konkurujących praw i interesów nienarodzonego dziecka zdolnego 

do przeżycia, z jednej strony i z drugiej – interesów państwa skierowanych przeciwko tym 

„rzadkim przypadkom matek oczekujących dziecka, które odmówiły cesarskiego cięcia nie-

zbędnego dla ocalenia jego życia” (tzw. balancing test). Nie zgadza się z opinią większości 

odrzucającą takie ważenie. J. Belson nie zaprzecza, że matki te mają „nadzwyczaj mocny” 

interes w utrzymaniu „własnego zdrowia, życia, cielesnej nienaruszalności, prywatności

i wierzeń religijnych”. Stąd należy temu interesowi przyznać odpowiednio dużą wagę

w procesie ważenia. Jednakże w przypadkach, „w których sąd w określaniu zgody zastępczej 

stwierdza, że pacjentka będzie najprawdopodobniej optować przeciwko cesarskiemu cięciu, 

powinien wówczas zmienić wagę tego czynnika, proporcjonalnie do pewności, jaką sąd ma 

odnośnie trafności własnej konkluzji. Dlatego w przypadkach, w których wyróżniki właściwe 

zgodzie zastępczej są wątpliwe bądź dwuznaczne, sąd powinien przyłożyć do interesu [ko-

biety] proporcjonalnie mniejszą wagę”. Największą wagę powinno się jednak przyłożyć do 

czynnika, jakim jest „życie samo”, ponieważ dziecko zgodnie skutkiem matczynej odmowy 

umrze. Stąd J. Belson – odmiennie od większości składu sędziowskiego – uważa, że wpływ na 

ważenie interesów takich czynników jak inwazyjność i masywność proponowanej interwencji 

chirurgicznej i faktu, że zabieg nie może być przeprowadzony bez zgody pacjentki, powinien 

być pomniejszony niepewnością, co do zgody pani A.C. na cesarskie cięcie bądź jej niezgody 

na ten szczególny typ interwencji chirurgicznej.
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3. Na rzecz płodu Boy Doe

Stroną pozwaną jest pani „Doe”, mężatka, spodziewająca się pierwszego dziecka. Podczas 

jednej z jej regularnych wizyt (24 listopada 1993 roku) w szpitalu Świętego Józefa w Chicago 

stwierdzono wadę łożyska, w wyniku której ponad 36-tygodniowy płód otrzymywał za mało 

tlenu. James Meserow, ginekolog położnik, po serii badań zalecił natychmiastowe przepro-

wadzenie cesarskiego cięcia lub wywołanie porodu. W jego opinii pierwsza z opcji była roz-

wiązaniem najbezpieczniejszym dla płodu. Matka Doe nie zgodziła się z powodów religijnych 

na żadną z propozycji. Pokładając ufność uzdrawiających mocach Boga postanowiła czekać 

aż do naturalnego rozwiązania. Z wyborem tym zgodził się również jej mąż.

Kolejne badania prenatalne potwierdzały postawioną diagnozę i wskazywały na pogar-

szający się stan płodu. Ustalono, że (1) płód może przeżyć poza organizmem matki nawet 

bez wspomagania technologią medyczną; (2) szanse na przeżycie naturalnego porodu są 

bliskie zeru, a jeśli przeżyje (3) będzie upośledzony wskutek uszkodzenia komórek mózgu 

spowodowanym defi cytem tlenowym; (4) szanse przeżycia przez płód cesarskiego cięcia są 

bliskie 100%, chyba że śmierć spowodowują uszkodzenia prenatalne; (5) prawdopodobieństwo 

śmierci matki w czasie cięcia równa się jak 1 na 10.00 (w trakcie porodu naturalnego waha 

się od 1 na 20.00 do 1 na 50.000); (6) wykonanie zabiegu może narazić kobietę na większy 

ból niż poród naturalny.

W tej sytuacji dr Meserow i władze szpitala podjęli kroki prawne mające na celu doprowa-

dzenie do cesarskiego cięcia. Między innymi skontaktowali się z prokuratorem. Jego urząd 

– odwołując sie do Ustawy o sądach dla nieletnich (Juvenile Court Act) – wystąpił z wnio-

skiem o objęcie płodu kuratelą. Sąd dla nieletnich wyznaczył publicznego obrońcę mającego 

konsultować Doe i jej męża. Jeden z jego sędziów wyraził jednakże wątpliwość czy Ustawa 

o sądach dla nieletnich obejmuje także płód w macicy.

Prokuratura w trybie pilnym skierowała do sądu apelacyjnego wniosek o przesłucha-

nie sądowe. Na drugim spotkaniu sąd ze względów formalnych odrzucił wniosek. Więk-

szość składu orzekającego sugerowała, że rozpatrywana sprawa nie może być objęta Ustawą

o sądach dla nieletnich, a wyrok zmuszający kobietę do poddania inwazyjnej procedurze, 

jaką jest cesarskie cięcie, naruszałby jej prawa konstytucyjne.

Sprawa została skierowana przez stan Illinois do sądu okręgowego. Stronami byli: stan, 

pełnomocnik sądowy dla płodu (guardian ad litem) i państwo Doe. Sąd na rozprawie w dniu 

11 grudnia 1993, po wysłuchaniu mów końcowych stron, oddalił powództwo. Na wcześniej-

szym posiedzeniu orzekł, że Ustawa o sądach dla nieletnich nie stosuje się do płodów.

Stan i opiekun z urzędu (public guardian) zwrócili się do sądu apelacyjnego o natychmia-

stowe rozpatrzenie przypadku; sąd apelację odrzucił. Opiekun z urzędu skierował wniosek 

do Sądu Najwyższego Illinois o oddalenie tego wyroku. Opiekun zaznaczał w nim, że jest 

zdecydowanie przeciwko użyciu siły lub innych środków służących przymuszeniu Doe do 

zabiegu chirurgicznego. Chodziło mu jedynie o wskazanie przez sąd powodu, dla którego 

nie mogłaby zlekceważyć odmowy, powodującej narodziny dziecka albo martwego, albo 

poważnie upośledzonego.

Po negatywnym rozpatrzeniu wniosku przez tę instancję urząd opiekuna zaapelował do 

Sądu Najwyższego USA o odesłanie sprawy ponownie do sądu okręgowego. Sąd nie podzielił 

wniosku powoda.

W tym czasie (29 grudnia 1993) pani Doe urodziła drogą naturalną chłopca, najwyraźniej 

zdrowego, choć o nieco za niskiej wadze.
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American Civil Liberties Union9 powodowana wagą sprawy i potrzebą wskazówek dla sądu 

okręgowego, zwróciła się do Sądu Apelacyjnego stanu Illinois o wydanie pisemnej opinii do-

tyczącej podobnych przypadków. Opinię sporządził (5 kwietnia 1994) sędzia Gino DiVitto10.

Rozpoczął ją stwierdzeniem, że rozpatrywany kazus zmusza sąd Illinois do odpowiedzi 

na pytanie, czy może on „stawiać prawa, jakiekolwiek nasciturus mógłby mieć, przeciwko 

prawom kompetentnej kobiety do odrzucenia zalecenia medycznego wykonania cesarskiego 

cięcia dla dobra jej płodu?”. Odpowiedź sędziów była negatywna: „kierując się wyrokiem Sądu 

Najwyższego Illinois w sprawie Stallman przeciwko Youngquist z 1988 roku, uznaliśmy, że nie 

można dokonywać takiego ważenia i że kompetentne odrzucenie przez kobietę procedury 

medycznej tak inwazyjnej jak cesarskie cięcie musi być uhonorowane, nawet w okoliczno-

ściach, w których wybór taki byłby szkodliwy dla płodu”. Pogląd ten sędziowie uzasadniali:

a. orzecznictwem stanu Illinois, wedle którego „nieudzielenie zgody i odrzucenie leczenia 

obejmuje wszystkie rodzaje procedur medycznych, łącznie z postępowaniem ratującym 

życie lub utrzymującym przy nim”.

b. Potwierdzeniem przez Sąd Najwyższy Illinois, że „prawo do prywatności chroni istotne 

prawa fundamentalne takie, jak prawo do autonomii reprodukcyjnej”.

c. Wolnością religijną gwarantowaną przez konstytucję federalną i stanową. Upoważnia 

ona dorosłego kompetentnego do odrzucenia procedury medycznej z powodów reli-

gijnych, łącznie z leczeniem ratującym życie.

d. Unikatowością relacji kobieta ciężarna – płód. Sąd przywołał fragment orzeczenia Stall-

man przeciwko Youngquist ilustrujący tę własność: „Relacje między kobietą ciężarną 

i płodem są odmienne od stosunków między wszystkimi pozostałymi oskarżonymi

i powodami. Żaden oskarżający nie jest bez reszty zależny od oskarżonego w tym, co 

niezbędne do utrzymania życia. Żaden oskarżony nie musi przechodzić przez ciąg 

poważnych zmian biologicznych, czasem niosących ryzyko dla jego życia po to, aby 

wydać przeciwnika na świat. Co więcej, tym, co wpływa na rozwój płodu jest całość 

życia kobiety brzemiennej. W przeciwieństwie do oskarżanej trzeciej strony, to matka 

– w każdej chwili swego życia, czasie snu i czuwania kształtuje – na gorsze bądź lepsze 

– środowisko prenatalne tworzące świat rozwijającego się płodu. To nie wina kobiety, 

że tak właśnie jest: to fakt życia samego.”

Dla Sądu Apelacyjnego zaczerpnięta ze Stallman racja z unikatowości relacji kobieta 

ciężarna – płód, była „szczególnie ważna”. Zastosowana do przymusowego leczenia 

kobiet ciężarnych daje uzasadnienie dla wniosku, że „prawo kobiety do odrzucenia 

inwazyjnej procedury medycznej wywiedzione z jej prawa do prywatności, niena-

ruszalności (integrity) cielesnej i wolności religijnej nie zmniejsza się w czasie ciąży 

[…] Potencjalny wpływ odmowy na płód dla jurysdykcji nie jest istotny; przeciwnie w 

sprawie Stallman przeciwko Youngquist sąd otwarcie odrzucił pogląd, że prawa kobiety 

można podporządkować prawom płodu”.

e. Odmiennym stosunkiem prawnym do płodu, matki i trzeciej strony. „W Illinos – ar-

gumentował Sąd – płód nie jest traktowany wyłącznie jako część matki. Ma prawo w 

znaczeniu jurydycznym do rozpoczęcia życia w zdrowiu na umyśle i ciele, do którego 

po narodzinach można się odwołać w sprawie przeciwko trzeciej stronie. Jednak nie 

można wykorzystać je przeciwko matce, oskarżając ją o nieumyślne wyrządzenie szkód 

prenatalnych. Kobieta nie ma obowiązku zagwarantowania mentalnego i fi zycznego 

9  https://www.aclu.org/ (dostęp 21.09.2020).

10  Appellate Court of Illinois (1994).
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zdrowia płodu do narodzin i dlatego nie może być zmuszana do czynienia czegoś lub 

nieczynienia jedynie dla korzyści jej nienarodzonego dziecka”.

f. Stopniem inwazyjności procedury. Kazus matki Doe różni się od przypadków, w których 

sądy muszą rozstrzygać o „relatywnie nieinwazyjnych zabiegach”, np. transfuzji krwi 

ratującej życie płodu i matki, w sytuacji gdy kobieta ze względów religijnych odmawia 

przetoczenia. W przeciwieństwie do nich rozpatrywana sprawa dotyczy „w znacznym 

stopniu inwazyjnego, ryzykownego i bolesnego” cesarskiego cięcia.

g. „Konsekwentnym odrzucaniem przez sądy w Illinois i gdzie indziej, przymuszania jednej 

osoby do poddania się procedurom dla korzyści innego pacjenta – nawet, gdy osoby 

te łączą więzy pokrewieństwa, a także wówczas kiedy ryzyko dla pierwszej osoby jest 

oceniane jako minimalne, a korzyść drugiej może być duża”.

h. Argumentem z integralności moralnej profesji medycznej. Zdaniem Sądu przemawia on 

raczej na korzyść pani Doe, a nie na rzecz stanu lub opiekuna społecznego. „W opiniach 

etycznych i rekomendacjach dotychczas opublikowanych, medyczni profesjonaliści 

dobitnie podkreślają autonomię kobiety ciężarnej w procesie decyzyjnym”.

4. Pemberton przeciwko Tallahassee Memorial Regional Medical

Powódka Laura Pemberton w 1995 roku urodziła dziecko poprzez cesarskie cięcie. Większość 

zabiegów dokonywana jest przez podłużne nacięcie powłok. W opisywanym przypadku ze 

względów medycznych wykonano nacięcie pionowe. Taki sposób przeprowadzenia cesar-

skiego cięcia znacznie zwiększa ryzyko pęknięcia macicy w takcie ewentualnego kolejnego 

porodu przez pochwę.

W 1996 roku powódka ponownie zaszła w ciążę. Razem z mężem postanowili, że poród 

będzie się odbywał, mimo zagrożenia, drogą naturalną. Przygotowując się do niego pani 

Pemberton poszukiwała lekarza gotowego opiekować się nią podczas porodu. Jednak wszy-

scy lekarze, z którymi się kontaktowała odmawiali, radząc poddanie się cesarskiemu cięciu. 

Mimo tych opinii powódka zdecydowała się na naturalny poród w domu bez lekarza, a jedynie

w obecności położnej.

13 stycznia 1996 roku odwodniona trwającą ponad pół dnia akcją porodową, L. Pember-

ton, pojechała z mężem do Tallahassee Memorial Regional Medical Center (dalej – Szpital) 

z żądaniem założenia kroplówki z odpowiednimi płynami.

Rozmowy odbyte w szpitalu z położnikami wskazującymi na konieczność zabiegu nie 

zmieniły postanowienia małżonków. Mimo zaleceń lekarzy i bez implementacji płynów 

państwo Pemberton „ukradkiem” (jak odnotowano w aktach sądowych) opuścili lecznicę

i wrócili do domu.

W tej sytuacji Szpital wdrożył procedurę postępowania z pacjentami odmawiającymi zgody 

na medycznie konieczne leczenie, opracowaną kilka lat wcześniej (i raz już użytą). Włączeni 

w nią byli między innymi prawnik Szpitala i prawnik sądu właściwego dla Tallahassee Memo-

rial, upoważniony do inicjowania procesów sądowych, decydujących o przymusie poddania 

się procedurom medycznym. Sędzia Philip Padovano przesłuchał w Szpitalu troje lekarzy, 

stwierdzających jednomyślnie, że poród przez pochwę grozi pęknięciem macicy mogącej 

spowodować śmierć dziecka.

Ph. Padovano nakazał pani Pemberton powrót do Szpitala. Prawnik sądowy w asyście 

funkcjonariusza straży sądowej pojechali do domu powódki i wbrew jej woli zmusili ją do 
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powrotu do lecznicy. Sędzia przesłuchał małżonków w pokoju szpitalnym. Mimo ich niezgody 

na cesarskie cięcie, nakazał jego wykonanie. Wydobyto zdrowego noworodka płci męskiej. 

U L. Pemberton nie wystąpiły żadne komplikacje.

W tym czasie prawnik szpitala dopełnił koniecznych formalności sądowych, aby uprawo-

mocniła się decyzja sędziego Padowano.

Laura Pemberton wystąpiła z powództwem do Sądu Dystryktowego (Rejonowego) Pół-

nocnej Karoliny, Wydział Tallahassee. Wnosiła w nim, że:

a. przymusowe cesarskie cięcie łamie jej istotne (substantive) konstytucyjne prawa,

b. sposób uzyskania nakazu poddania się temu zabiegowi narusza przysługujące jej prawo 

do proceduralnie poprawnego procesu sądowego,

c. Szpital nie dołożył należytej staranności i w efekcie popełnił błąd medyczny,

d. że przymusowy transport do Szpitala był bezprawnym pozbawieniem wolności.

Orzekał sędzia Robert Hinkle. Wyrok ogłoszono 13 października 1999 roku11. Skargę Sąd 

odrzucił we wszystkich wymienionych punktach.

a. Łamanie istotnych konstytucyjnych praw

L. Pemberton przywołała prawa: do nienaruszalności (integrity) cielesnej, do odrzucenia nie-

chcianej interwencji medycznej, do podejmowania decyzji ważnych dla jednostki i rodziny 

dotyczących urodzenia dzieci bez nadmiernej ingerencji państwa i do wolności religijnej, nie 

wyjaśniając jednakże, jakie konkretne przekonania ma na uwadze.

R. Hinkle przyznał, że są to ważne prawa, jednakże ich uznanie „jest wyłącznie początkiem, 

a nie końcem analiz”. R. Hinkle podzielił bowiem pogląd, według którego interes państwa

w zachowaniu życia płodu rośnie wraz z jego wiekiem, i w chwili uzyskania przez niego zdol-

ności do życia poza organizmem kobiety (point of viability) – z grubsza początek czwartego 

trymestru ciąży – zyskuje przewagę nad prawem konstytucyjnym matki do decydowania

o urodzeniu dziecka. Pani Pemberton – kontynuował sędzia – była w trakcie terminowego 

porodu. Było oczywiste, że dziecko w ciągu kilku godzin urodzi się taką czy inną drogą, mar-

twe lub żywe. Jakie by nie były w tej sytuacji prawa konstytucyjne powódki, „z pewnością nie 

przeważyłyby interesów stanu Floryda w zachowaniu życia nienarodzonego dziecka”.

„W analizowanym przypadku wskazówka wagi interesów jeszcze mocniej wychyla się na 

stronę państwa, a to dlatego, że narodziny dziecka miały nastąpić wkrótce i co ważniejsze, matka 

chciała uniknąć wyłącznie szczególnej procedury porodu, nie chcąc uniknąć porodu w ogóle”.

Sędzia podkreślił, że powódka „twierdziła, iż stawką nie był interes dziecka w zachowaniu 

życia, ponieważ – jej zdaniem – poród waginalny nie pociąga tak znacznego ryzyka śmierci 

noworodka, jaki wynika z szacunków lekarzy. Jak mówi, chce i może urodzić dziecko drogą 

naturalną bez wyrządzania mu jakiejkolwiek krzywdy”.

Tymczasem świadectwa medyczne „przeczą brawurze” pani Pemberton. Robert Hinkle 

posłużył się dla pełniejszego uzasadnienia tego poglądu znajdującymi się materiałach sądo-

wych zeznaniami lekarzy Szpitala i pisemnymi oświadczeniami pod przysięgą specjalistów 

powołanych przez powódkę. Pięciu lekarzy strony pozwanej uznało, że ryzyko związane

z porodem naturalnym jest „nieakceptowanie wysokie”. Jeden z nich oszacował prawdopodo-

bieństwo pęknięcia macicy na 6%. Ma ono pociągać za sobą śmierć dziecka. Jeśli linia lotnicza 

powiedziałaby potencjalnym pasażerom – tłumaczył poglądowo – że ryzyko śmiertelnej 

katastrofy wynosi cztery do sześciu procent, wówczas nikt nie wszedłby na pokład samolotu.

11  United States District Court (1999).
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Inny lekarz – tym razem powołany przez powódkę – przedstawił niższe szacunki: praw-

dopodobieństwo pęknięcia macicy waha się między 2 a 2.2 procent, a ryzyko śmierci dziecka

w przypadku pęknięcia wynosi nie 100% a 50%. Lecz nawet ten specjalista nie sugerował porodu 

w domu. Sędzia także i w tych szacunkach przywołał analogię z linią lotniczą stwierdzając, że

i przy tych bardziej optymistycznych przewidywaniach, żaden pasażer nie wsiadłby do samolotu.

R. Hinkle podsumował przedstawione rokowania konstatacją, że „medycyna nie jest nauką 

ścisłą” i medycy nie mogą z pewnością powiedzieć, jakie ryzyko powikłań i śmierci dziecka 

przy porodzie grozi w tym konkretnym przypadku. Jednak – mimo tych zastrzeżeń – w świe-

tle przywołanych świadectw jest ono na tyle duże, iż należy uznać zdaniem sędziego, że kazus 

pani Pemberton jest przypadkiem „nadzwyczajnym i przeważającym” uprawnienia decyzyjne 

matki. Dlatego też z powodu „bardzo istotnego ryzyka, że obrany przez powódkę sposób 

postępowania spowoduje śmierć dziecka (i towarzyszące jej, poważne ryzyko dla matki), 

poddanie jej niedobrowolnemu cesarskiemu cięciu nie narusza praw konstytucyjnych pani 

Pemberton”. Natomiast w innych, mniej nadzwyczajnych sytuacjach, prawo do decydowania 

bez wątpienia należy do kobiety ciężarnej, a nie do państwa czy stanu.

b. Prawo do proceduralnie poprawnego procesu sądowego

Sąd uznał, że w tej części skarga L. Pemberton jest nieuzasadniona co do meritum. Powódce 

zapewniono możliwość wysłuchania przed wydaniem nakazu wykonania cesarskiego cięcia. 

Zarówno ona, jak i jej mąż skorzystali z niej i faktycznie byli przesłuchani przez sąd (sędzie-

go Padovano). W zaistniałych okolicznościach (bliskie narodziny dziecka) przesłuchanie to 

„było procesem jednym do pomyślenia”. Wdrożenie pełnej kontradyktoryjnej rozprawy byłoby 

wówczas niemożliwe.

c. Zarzut niedołożenia należytej staranności

Pani Pemberton w skardze twierdziła, że lekarze wydając opinię dotyczącą ryzyka porodu 

waginalnego, niedopełnili wymogu dołożenia należytej staranności. Niedopełnił go też Szpital 

przyjmując tych lekarzy do zespołu medycznego i polegając na ich opiniach.

Sędzia oddalił zarzut, uznając go za niedostatecznie udokumentowany. Za taką decyzją 

przemawiały jego zdaniem następujące racje:

1. Staranność profesjonalna wymaga, aby w przypadkach nagłych opierać wdrażane

w szpitalu procedury na wskazówkach medycznych odpowiednio wybranych lekarzy 

specjalistów. Władze lecznicy należycie wypełniły ten obowiązek.

2. W sytuacji, gdy wiarygodna opinia specjalisty zaleca cesarskie cięcie w celu uniknięcia 

dużego ryzyka poważnego uszczerbku na zdrowiu dziecka lub nawet jego śmierci – 

postępowaniem, które szpital bezwzględnie powinien podjąć, jest inicjowanie działań 

prawnych mających na celu najlepiej pojmowany interes noworodka. Szpital podjął 

takie działania, aprobowane post factum przez prokuratora stanowego.

3. Niezależnie czy „rzeczywiste ryzyko śmierci noworodka wynosiłoby jeden procent, 

sześć procent czy 60 było ono istotne (substantial)”, o czym mówiły świadectwa lekarzy. 

Opinia stwierdzająca istotność ryzyka nie jest niestaranna.

d. Bezprawne pozbawienie wolności

„Każdy nakaz sądowy – stwierdzał R. Hinkle – poddający pacjenta procedurze podejmowanej 

wbrew jego woli, ogranicza swobodę przemieszczania się chorego; jeśli nakaz jest ważny, wów-

czas ograniczenie to nie jest bezprawnym pozbawieniem wolności. To, że pani Pemberton była 
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transportowana przez miasto a nie w obrębie Szpitala nie zmienia tych analiz. W sytuacjach 

zgodnego z prawem orzeczenia sądu poddającego pacjenta jakiejś procedurze, nie może on – 

co oczywiste – unieważniać tej decyzji, opuszczając szpital. Sprowadzenie L. Pemberton do 

lecznicy w zamiarze wyegzekwowania wyroku sądu nie było bezprawnym jej uwięzieniem”.

Komentarz

 

Kazusy Stallman przeciwko Youngquist, Angeli Carder, na rzecz płodu Boy Doe i Pemberton 

przeciwko Tallahassee Memorial Regional Medical, dają dogodną okazję do rozważenia trzech 

zagadnień fundamentalnych dla bioetyki (i prawa medycznego). Są to:

1. relacja kobieta ciężarna–płód,

2. problematyka ważenia interesów (praw) kobiety ciężarnej i płodu (balancing test),

3. tematyka granic rozwojowych, po których przekroczeniu płód uzyskuje pełną ochronę 

prawnokarną (staje się człowiekiem w świetle prawa).

Zasygnalizowane problemy stanowią powiązaną całość. Propozycje rozwiązania, któregoś 

z nich wpływają na sposoby rozstrzygania pozostałych zagadnień. Mimo tego zastrzeżenia 

komentarz rozpoczynam od omówienia dyskusji dotyczącej relacji kobieta ciężarna – płód, 

gdyż moim zdaniem wpływa ona najmocniej na perspektywę, z której rozpatrywane są po-

zostałe dwa problemy.

1. Relacja kobieta ciężarna – płód

Kluczowe znaczenie dla rozpatrywania stosunku łączącego kobietę z płodem ma wyrok Sądu 

Najwyższego stanu Illinois w sprawie Stallman przeciwko Youngquist. Przypomnę, że obwi-

nioną była tu matka Bari Stallman. Prowadząc samochód w piątym miesiącu ciąży, zderzyła 

się z pojazdem kierowanym przez Clarence Youngquist. Córka pani Stallman – Lindsay – 

urodziła się z poważnymi i trwałymi wadami wrodzonymi w jamie brzusznej. Z ich przyczyny 

w imieniu dziewczynki do sądu zwrócił się jej ojciec, Mark Stallman. Lindsay postawiła matce 

zarzut niedołożenia należytej staranności w działaniach zmierzających do usunięcia szkód 

zdrowotnych powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Sędziowie odrzucili pogląd, że podstawą powództwa przeciwko matce wnoszonego przez 

płód żywo urodzony lub wysuwanego w jego imieniu, może być nieumyślne spowodowanie 

przez nią szkód prenatalnych. Uzasadnienie tego stanowiska składało się z dwu kroków.

W pierwszym Sąd stwierdził, że w abstrakcji ujmując relację kobieta – płód, nie można uznać, 

iż jest on częścią kobiety. Nie można też twierdzić, że płód stanowi całość całkowicie różną 

od niej. Relacja ta bowiem konkretyzuje się w zależności od tego, kim jest oskarżony. Jeżeli 

oskarżona – jak w komentowanym przypadku – jest matką, wówczas płód stanowi jej część. 

Natomiast, gdy obwinia się o szkody prenatalne trzecią stronę – należy przyjąć, że jest on 

całością różną od kobiety ciężarnej. W ten sposób Sąd wytworzył dychotomię relacji kobieta 

ciężarna – płód, pociągającą za sobą dychotomię praw i interesów płodu. W drugim kroku 

sędzia Joseph L. Cunningham w imieniu składu orzekającego uzasadniał ją, posługując się 

następującymi argumentami:
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a. unikatowością stosunku kobieta brzemienna–płód. „Relacje między kobietą ciężarną

i płodem – wywodził w emocjonalnych słowach J. Cunningham – są odmienne od stosunków 

między wszystkimi pozostałymi oskarżonymi i powodami. Żaden oskarżający nie jest bez 

reszty zależny od oskarżonego w tym, co niezbędne do utrzymania życia. Żaden oskarżony 

nie musi przechodzić przez ciąg poważnych zmian biologicznych, czasem niosących ryzyko 

dla jego życia po to, aby wydać przeciwnika na świat. Co więcej, tym, co wpływa na rozwój 

płodu, jest całość życia kobiety brzemiennej. W przeciwieństwie do oskarżanej trzeciej strony, 

to matka – w każdej chwili swego istnienia, w czasie snu i czuwania kształtuje – na gorsze 

bądź lepsze – środowisko prenatalne, tworzące świat rozwijającego się płodu. To nie wina 

kobiety, że tak właśnie jest: to fakt życia samego.”

Z trzecią stroną, np. ze sprawcą wypadku, w którym płód doznał szkody, nie łączą sprawcy 

takie unikatowe stosunki i można oskarżyć go o nieumyślne wyrządzenie szkód prenatal-

nych. Przywołaną rację uznać można za podstawę kolejnych argumentów podanych przez 

J. Cunninghama, mianowicie:

b. argumentu z autonomii i prawa do prywatności kobiety ciężarnej. Zanegowanie unikatowo-

ści relacji łączącej ją z płodem, pociągnęłoby za sobą nałożenie na matkę obowiązku zapewnienia 

nasciturusowi środowiska prenatalnego najlepszego z możliwych. Sędzia zaznaczył, że byłby to 

obowiązek prawny przeciwstawny obowiązkowi moralnemu. Niektórzy ludzie są zdecydowa-

nymi zwolennikami poglądu – kontynuował J. Cunningham – że „kobieta, kiedy się zdecyduje 

na zajście w ciążę lub zajdzie w nią, powinna podporządkować [dobru nasciturusa] prawo do 

kontrolowania własnego życia: wszystko co prawdopodobnie może szkodzić rozwijającemu się 

płodowi, powinno być zakazane, zaś wszystkie rzeczy mogące pozytywnie wpływać na niego, 

powinny być nakazane pod rygorem kary przewidzianej w prawie karnym lub cywilnym”.

Natomiast objęcie trzeciej osoby prawną odpowiedzialnością za szkody prenatalne, nie 

stojąc w sprzeczności z prawem matki do kontroli swojego życia, służy zarówno interesom 

kobiety ciężarnej, jak i dziecku narodzonemu.

c. Racji, którą można nazwać argumentem prawnym: „[…] wszystko, co kobieta czyni lub 

nie czyni – argumentuje sędzia – ma wpływ dodatni bądź ujemny na rozwijający się płód, 

stąd każde jej działanie lub zaniechanie może ją narażać na oskarżenie ze strony jej już naro-

dzonego dziecka”. Gdyby zatem odrzucić rację z unikatowości relacji kobieta ciężarna – płód, 

wówczas „matka i dziecko byliby przeciwnikami prawnymi od zapłodnienia do narodzin”.

d. Argumentu z niemożliwości opracowania obiektywnego standardu prawnego, którym 

mogliby kierować się sędziowie w ustalaniu, czy kobieta ciężarna zrobiła wszystko, co należy 

uczynić, aby nie naruszać obowiązku zakazującego łamać „niezależne i oddzielne” prawo 

jej płodu do „bycia urodzonym w stanie nienaruszonym (to be born whole)”. Argument ten 

opiera się na dwu przesłankach. Po pierwsze, na trudnościach wiążących się z ewentualnym 

opracowaniem takiego standardu obejmującego zróżnicowany przekrój społeczny kobiet, 

które mogłyby być oskarżone przez ich dzieci o spowodowanie nieumyślne szkód prena-

talnych i po drugie – na różnorodności przekonań i wierzeń kobiet, co także uniemożliwia 

zbudowanie jednolitego standardu.

Przedstawiona argumentacja Sadu Najwyższego Illinois za unikatowością relacji kobieta 

ciężarna – płód i za opierającą się na tym fundamencie dychotomią stosunku łączącego formy 

prenatalne z matką i z trzecią stroną, została skrytykowana między innymi przez Kathryn 

Banashek12. Zdaniem autorki sędziowie popełnili błąd zakładając tę unikatowość. Zamiast 

12 Banashek K.S. (1990).
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odwoływać się do niej powinni (w sprawach o nieumyślne szkody prenatalne) zrównać 

związki łączące kobietę z płodem, z relacjami płodu z trzecią stroną. Natomiast wydając 

ewentualny wyrok zwalniający panią Stallman od odpowiedzialności odszkodowawczej, sąd 

mógłby oprzeć się na zasadzie nietykalności rodzicielskiej, zgodnie z którą dzieci nie mogą 

pozywać swoich rodziców do sądu za czyny niedozwolone powodujące szkodę. Została ona 

„zaprojektowana w celu utrzymania harmonii rodzinnej, zapobiegania oszukańczym lub 

ukartowanym roszczeniom oraz utrzymania autorytetu rodzicielskiego”13.

Dyskusja nad statusem prawnym relacji kobieta ciężarna – płód, podjęta w sprawie Stall-

man przeciwko Youngquist ma swój odpowiednik w debacie nad medycznymi modelami tego 

stosunku14. Odróżnia się w niej model kompleksowy i dualny. Pierwszy dominował do lat 

70. ubiegłego wieku. Lekarze (położnicy, ginekolodzy) traktowali diadę matka – płód jako 

organiczną całość; była dla nich jednym kompleksowym pacjentem. Rozważając wdrożenie 

procedury medycznej, szacowali łączne matczyno-płodowe korzyści i łączne straty. Ich roz-

dział między składnikiem płodowym i matczynym kompleksowego pacjenta był nieistotny 

w tym szacowaniu.

W modelu dualnym lekarz spogląda na płód poprzez „matczynego gospodarza”, traktując 

go jako pacjenta niezależnego od kobiety brzemiennej i mającego swoje własne prawa. Sędzia 

Cunningham i pozostali sędziowie Sądu Najwyższego Illinois bez wątpienia opowiedzieliby 

się za modelem kompleksowym, natomiast Kathryn Banachek preferowałaby ujęcie dualne, 

wiążąc je na płaszczyznie prawnej z zasadą nietykalności rodzicielskiej.

Model dualny z etycznego punktu widzenia ma istotne wady. Jedną z nich jest redukcja 

kobiety do roli inkubatora czy też „systemu podtrzymywania życia” płodowego pacjenta.

W kontekście komentarza istotną ułomnością omawianego ujęcia jest konieczność szacowa-

nia przez lekarza korzyści i obciążeń rozważanego leczenia oddzielnie dla kobiety i płodu.

A to dlatego, że przy takim (oddzielnym) szacowaniu nieuchronnie pojawia się konfl ikt 

między fundamentalnymi pryncypiami etyki lekarskiej: zasadą dobroczynienia i normą nie-

szkodzenia. Jeżeli bowiem ciężary związane z planowaną dobroczynną dla płodu procedurą, 

przekraczają ewentualne korzyści dla „matczynego pacjenta”, wówczas zgodnie z pryncypium 

nieszkodzenia lekarz nie powinien wdrażać takiej procedury, chyba że uzyska świadomą 

zgodę kobiety na świadczenie, które nie jest dla niej dobroczynne. Na płaszczyźnie prawnej 

zasygnalizowany konfl ikt przyjmuje formę podniesioną przez J. Cunninghama w argumencie 

prawnym: matka i dziecko stają się przeciwnikami od zapłodnienia do narodzin.

W medycynie z przypadkami podobnymi do opisanego konfl iktu kobieta – płód w dualnym 

modelu tej relacji, spotykamy się rzadko, między innymi w pobieraniu narządów do przesz-

czepów od żywych dawców. Tu jednak donor, działający dla dobra biorcy, jest szczególnie 

chroniony odpowiednimi regulacjami przed niesprawiedliwością, a zgodą rządzi metaforyka 

daru. Stąd wniosek, że kobieta brzemienna musi być także chroniona przed wymuszaniem na 

niej działań dobroczynnych dla płodu, a nie dających jej korzyści, czy nawet szkodliwych i to 

już – mówiąc językiem sędziego Cunninghama – na etapie stosunku łączącego ją z płodem,

a nie dopiero – jak proponuje K. Banachek – niejako poza tą relacją, przy zastosowaniu zasady 

nietykalności rodzicielskiej. Niestety, w dualnym ujęciu omawianego związku nie ma takich 

obwarowań „zgody matczynej”. Dobrą ilustracją tego stwierdzenia jest kazus Angeli Carder15.

13 Bambrick G.M. (1987) s. 599.
14 Mattingly S. (1992), Szewczyk K. (2012).
15 Zob. też: Szewczyk K. (2009), s. 272-278.
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Angela Carder była w 26 tygodniu ciąży. Podczas pobytu w szpitalu (z powodu zaawan-

sowanego raka płuc) jej stan tak dalece się pogorszył, że zespół prowadzący pacjentkę uznał, 

iż kobieta wkrótce umrze, a szanse płodu na przeżycie są niewielkie. A. Carder poddano se-

dacji. W tej sytuacji administracja szpitala wystąpiła do sądu pierwszej instancji (trial court) 

o wydanie orzeczenia wyjaśniającego wątpliwość prawa zwyczajowego w kwestii postępo-

wania z pacjentką bliską śmierci i ciężarną od 26 i pół tygodnia. Sędzia tego sądu, Emmett 

Sullivan, nakazał przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Pełnomocnik A. Carder natychmiast 

zwrócił się do Sądu Apelacyjnego o wstrzymanie orzeczenia. Skład trzech sędziów oddalił 

apelację. Zabieg cesarskiego cięcia przeprowadzono. Matka zmarła po dwu dniach, dziecko 

(dziewczynka) – po 2.5 godzinach.

Sędziowie oddalając apelację odwołali się do argumentu, zgodnie z którym „państwo 

dopóty nie łamie prawa matki do nienaruszalności cielesnej, z którego korzysta do ochrony 

swojego życia i życia dziecka nienarodzonego, dopóki nie wpływa to znacząco (singnifi cantly) 

na zdrowie matki i dopóki dziecko nie ma znaczących szans na przeżycie”. Cesarskie cięcie ma 

taki znaczący wpływ, jednak nie w przypadku A. Carder, ponieważ miała ona przed sobą – co 

najwyżej – dwa dni życia w sedacji. Jednocześnie dziecko miało szanse na przeżycie operacji, 

mimo prawdopodobnej niepełnosprawności. Dlatego też Sąd orzekł, „że sędzia [Sullivan] 

nie pomylił się podporządkowując prawo A.C. do sprzeciwu wobec naruszenia cielesności, 

interesowi dziecka nienarodzonego i państwa”, i oddalił wniosek powodów.

Uzasadnienie odrzucenia apelacji wskazuje, że troje sędziów opowiedziało się za modelem 

dualnym relacji kobieta ciężarna – płód, z dwoma wszakże uściśleniami. Model ten zaczyna 

w pełni obowiązywać lekarzy (i prawników) jeśli płód:

• osiągnie granicę zdolności do przeżycia poza organizmem matki (uzyska „znaczne 

szanse na przeżycie”),

• rozważana interwencja medyczna podejmowana dla dobra płodu nie wpływa znacząco 

na zdrowie kobiety brzemiennej.

Gdy dwa te warunki zostają spełnione, wówczas płód staje się pacjentem obejmowanym 

pełną prawnokarną ochroną państwa.

W przypadku Angeli Carder warunek drugi został nawet przez sąd osłabiony terminalnym 

stadium jej choroby. Moim zdaniem oba uściślenia wykraczają poza model kompleksowy. 

Szczególnie dotyczy to warunku drugiego. Bywa on przyczyną – często drastycznego – na-

ruszenia zasady poszanowania autonomii i nienaruszalności cielesnej kobiety brzemiennej. 

Kazus A. Carder (i Pemberton, jak pokażę niżej) jest ilustracją tego stwierdzenia. Pokazuje 

także łatwość, z jaką dochodzi do złamania tych, konstytucyjnych przecież praw obywatel-

skich. Model dualny niewątpliwie sprzyja takim nadużyciom.

Podobnego zdania była większość siedmiu sędziów na ponownej rozprawie Sądu Ape-

lacyjnego, do którego zwróciła się (już po jej śmierci) strona reprezentująca panią Carder. 

Sędziowie podkreślali, że prawo do odmowy bądź akceptacji leczenia ma „wymiar konsty-

tucyjny” i zarazem „uświęcony” przez precedensy. Nie wpływa na nie jakość życia pacjenta. 

„Nie zanika ono tylko dlatego, że ktoś jest chory, a nawet dlatego, że śmierć stoi u jego progu”. 

Nie przeważają go też prawa płodu, gdyż prawa nienarodzonego nie mogą przewyższać praw 

„osoby już narodzonej”. Sędzia Sullivan popełnił zatem dyskwalifi kujący jego orzeczenie błąd: 

gdy nie był dostatecznie pewien, jakie było stanowisko dotyczące cesarskiego cięcia pacjentki 

poddanej sedacji, powinien bezwzględnie odwołać się do instytucji zgody zastępczej.

Natomiast sędzia James Belson, zgłaszając zdanie częściowo odrębne do orzeczenia 

większości sędziów w sprawie A. Carder odwołał się do argumentu z unikatowości stosun-
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ku kobieta ciężarna - płód. Rozumiał ją jednak odmiennie niż sędzia Cunningham. To jego 

ujęcie relacji nazwę „unikatowością decyzyjną”. Zdaniem J. Belsona, kobieta nosząca płód aż 

do granicy osiągnięcia zdolności do przeżycia poza jej organizmem jest bowiem „faktycznie 

członkiem unikatowej kategorii osób”, „wprowadzającej inną osobę w istnienie całkowicie 

od niej zależne”. „Zdolne do życia poza organizmem kobiety dziecko nienarodzone, jest 

literalnie uwięzione w ciele matki. Żaden potencjalny benefi cjent procedury chirurgicznej 

przeprowadzonej na innej osobie nie znajduje się w takiej pozycji”. Decyzja utrzymania płodu 

aż do granicy przeżycia, umieszcza przyszłą matkę w sytuacji „fundamentalnie” różniącej się 

od okoliczności, „w jakich znajdują inni potencjalni pacjenci, którzy chcą pomagać innym 

osobom, na przykład potencjalni dawcy szpiku kostnego” czy narządów, łącznie z donorami 

będącymi członkami rodziny biorcy.

Akcent położony na decyzję kobiety utrzymania płodu aż do granicy przeżycia sprawia, 

że model kompleksowy zmienia się w czasie osiągania przez płód zdolności do przeżycia, 

w ujęcie dualne, a sam płód uzyskuje status pacjenta tak dla szpitala, jak i dla lekarza pro-

wadzącego. W sytuacji niepewności, co do zdania kobiety dotyczącego cesarskiego cięcia

i odwołania się do zgody zastępczej, powinno się zatem mocniej niż w modelu komplekso-

wym, uwzględniać prawo płodu-już-pacjenta do życia.

Na marginesie dodam, że przyjęcie zasady „unikatowości decyzyjnej” pociąga za sobą 

zagwarantowanie prawnej możliwości terminacji ciąży na życzenie kobiety (tak zwany mo-

del terminowy aborcji). W innymi przypadku nie byłaby (lub mogłaby nie być) to jej w pełni 

autonomiczna decyzja doprowadzenia ciąży do granicy przeżycia (lub do porodu), lecz po-

stanowienie wymuszone prawem.

Na zakończenie tej części komentarza podkreślę, że różnica w interpretacji zasady unika-

towości relacji kobieta brzemienna – płód, jaka rysuje się między Josephem Cunninghamem 

i Jamesem Belsonem miała decydujący wpływ na stosunek do tzw. testu ważenia, o czym 

więcej w poniższym paragrafi e.

2. Problematyka ważenia interesów (i praw) kobiety ciężarnej i płodu (balancing test)

Część sądów w Stanach Zjednoczonych orzekając, czy kobieta ciężarna może odrzucić 

procedurę inwazyjną naruszającej jej integralność cielesną, odwołuje się do testu ważenia 

praw (interesów) trzech stron: kobiety, płodu i państwa działającego w interesie tego ostat-

niego – chroniącego jego życie. Inne sądy natomiast odrzucają ten test, twierdząc, że prawo 

kobiety do autonomii decyzyjnej i zachowania nienaruszalności cielesnej zawsze przeważa 

na interesami płodu i państwa. Wzorcowym wręcz i w praktyce sądowniczej najczęstszym 

przypadkiem procedury inwazyjnej jest cesarskie cięcie.

Komentowane przykłady również dotyczą tego zabiegu. Nie będę więc tu rozważał ewen-

tualnej przydatności testu ważenia w jego zastosowaniu do mniej inwazyjnych procedur, 

jak np. przymus przetoczenia krwi kobiecie dla jej dobra i dobrostanu zdrowotnego płodu, 

odmawiającej świadczenia ze względów religijnych16.

Za przydatnością testu ważenia w kazusie Angeli Carder opowiedzieli się Emmet Sulli-

van, Sąd Apelacyjny w składzie trzech sędziów oraz James Belson. Sensowność jego użycia 

sędzia wywiódł z dokonanej przez siebie „decyzyjnej” interpretacji zasady unikatowości 

16 Por. np. Supreme Court of New Jersey (1964). 
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relacji łączącej kobietę brzemienną i płód zdolny do przeżycia poza jej organizmem. Zdolne 

do przeżycia nienarodzone dziecko – dowodził – jest „osobą mającą prawa zasługujące na 

ochronę sądów”. Jego zdaniem Sędzia Sullivan i Sąd Apelacyjny w składzie trzech sędziów – 

nie pomylili się stosując test ważenia. Nie popełnili też błędu w samej procedurze ważenia, 

prawo A. Carder do sprzeciwu wobec naruszenia cielesności, przyporządkowując interesowi 

płodu i państwa. Natomiast jego zdaniem większość sędziów „zbyt wąsko” ujęła w procesie 

ważenia interes państwa w ochronie życia nienarodzonego dziecka.

Do testu ważenia odwołał się także sąd w kazusie Pemberton przeciwko Tallahassee

Memorial Regional Medical. Laurę Pemberton poddano przymusowej procedurze cesarskiego 

cięcia, w trakcie trwania porodu odbywającego się w planowanym terminie. Pacjentka pierw-

sze dziecko urodziła także przez to cięcie, ze względów medycznych wykonane pionowo, co 

w osądzie lekarzy zwiększyło ryzyko pęknięcia macicy podczas obecnego (drugiego) porodu. 

L. Pemberton, wspierana przez męża postawiła urodzić dziecko drogami natury i nie zgodziła 

się na tę procedurę.

Sędzia Robert Hinkle uzasadniając przełamanie niezgody i praw przysługujących pani 

Pemberton stwierdził, że interes państwa w zachowaniu życia płodu rośnie wraz z jego wie-

kiem, i w chwili uzyskania przez niego zdolności do życia poza organizmem kobiety (point of 

viability) – z grubsza początek czwartego trymestru ciąży – zyskuje przewagę nad prawem 

konstytucyjnym matki do decydowania o urodzeniu dziecka. Pani Pemberton – kontynuował 

sędzia – była w trakcie terminowego porodu. Było oczywiste, że dziecko w ciągu kilku godzin 

urodzi się taką czy inną drogą, martwe lub żywe. Jakie by nie były w tej sytuacji prawa konsty-

tucyjne powódki, „z pewnością nie przeważyłyby interesów stanu Floryda w zachowaniu życia 

nienarodzonego dziecka”. Dodatkowym argumentem za „jeszcze mocniejszym wychyleniem 

się wskazówki interesów na stronę państwa był fakt, że […] matka chciała uniknąć wyłącznie 

szczególnej procedury porodu, nie chcąc uniknąć porodu w ogóle”.

Natomiast Sąd Najwyższy Illinois w sprawie Stallman przeciwko Youngquist, zdecydowanie 

odrzucił możliwość odwołania się do testu ważenia, nawet jeśli stroną jest płód zdolny do 

przeżycia. Decyzję tę oparł przede wszystkim na własnej interpretacji zasady unikatowości 

relacji kobieta ciężarna – płód. Według sędziów nawet w takich okolicznościach, jakie zacho-

dziły w rozpatrywanym kazusie, interes kobiety brzemiennej góruje nad interesami płodu. 

Opowiedzenie się za instytucją ważenia i uznanie wyższości praw płodu, J. Cunningham 

nazwał błędem prawnym o „ogromnych (enormous) konsekwencjach” dla tych wszystkich 

kobiet, które są w ciąży lub ją planują. Polega on na traktowaniu płodu, jak „całości całkowicie 

odseparowanej od matki”, co prowadzi do negatywnych konsekwencji zasygnalizowanych

w poprzednim paragrafi e.

Test ważenia odrzucił również Sąd Apelacyjny stanu Illinois w sprawie na rzecz płodu boy 

Doe. Przypomnę, że pozwaną (przez szpital i władze stanowe) była pani „Doe” spodziewają-

ca się pierwszego dziecka. Podczas regularnej wizyty w szpitalu stwierdzono wadę łożyska,

w wyniku której ponad 36-tygodniowy płód otrzymywał za mało tlenu. Zlecono natychmia-

stowe przeprowadzenie cesarskiego cięcia (opcja bezpieczniejsza dla płodu) lub wywołanie 

porodu. Motywowana religijnie powódka wspierania przez męża, nie zgodziła się na żadną

z tych propozycji. W trakcie trwania batalii sądowych matka ”Doe” urodziła chłopca zdro-

wego, choć o nieco za niskiej wadze.

Sędziowie, kierując się wyrokiem w sprawie Stallman przeciwko Youngquist, uznali, że 

nie można stosować testu ważenia, a to dlatego, że nie wolno stawiać praw nasciturusa 

(„jakiekolwiek mógłby on mieć”), przeciwko prawom kompetentnej kobiety do odrzucenia 
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wykonania cesarskiego cięcia, wdrażanego dla dobra jej płodu. Pogląd ten sędziowie uza-

sadniali, między innymi, unikatowością relacji kobieta ciężarna – płód, interpretowanej jak 

w wyroku Stallman.

Nawet ten krótki przegląd kazusów przemawia za tezą Lidii Hoff man i Moniki Miller, że 

sądy w Stanach Zjednoczonych wydają zróżnicowane orzeczenia odnoszące się do prawa 

odrzucenia niechcianego świadczenia przez kobiety brzemienne, co ma wiele skutków, także 

negatywnych (s. 288 i n.)17. Autorki piszą:

• o kryzysie zaufania do systemu opieki zdrowotnej powodowanym tą różnorodnością. 

Kobiety brzemienne nieufne wobec systemu będą rzadziej korzystać z jego świadczeń.

• O erozji zaufania w relacji lekarz – pacjentka.

• O niepewności pacjentek, co do wpływu orzecznictwa na ich prawo do odrzucenia 

niechcianej interwencji medycznej.

• O groźbie wytworzenia nowej klasy pacjentów – kobiet ciężarnych uznanych za nie-

kompetentne do podejmowania decyzji tyczących leczenia.

Przywołane autorki remedium na wymienione zagrożenia widzą w opracowaniu przez 

szpitale wytycznych dla lekarzy i pacjentek opisujących precyzyjnie sytuacje, w których leka-

rze mogą zwracać się do sądów o wydanie orzeczeń przymusu leczenia wbrew woli kobiety 

brzemiennej.

Pozostaje otwarte pytanie: czy te wytyczne mają zmierzać w kierunku ukazywanym ka-

zusem Stallman, czy też Pemberton ? Moim zdaniem ta pierwsza droga pozwala na lepszą 

ochronę praw kobiety ciężarnej. Na rzecz tego poglądu przywołam jedynie racje oparte na 

tym przypadku, nie komentując szerzej problemu.

Przede wszystkim sprzeciw moralny budzi potraktowane przez sąd Pani Pemberton. Przy-

pomnę, że w czasie, kiedy główka dziecka była już w drogach rodnych, do domu położnicy 

przyjechali prawnik sądowy w asyście funkcjonariusza straży sądowej i wbrew jej woli zmu-

sili ją do powrotu do lecznicy. Strażnik związał nogi L. Pemberton paskiem i w ten sposób 

związaną przenieśli ją na noszach do karetki18. To zachowanie było szczególnie drastyczne. 

Jednak każde cesarskie cięcie wbrew woli kobiety wymaga, choćby symbolicznego użycia siły.

Niepokojący jest także fakt, że kobieta w sytuacji analogicznej do pani Pemberton (czy

A. Carder) pozostaje sama. Konieczność szybkiego rozstrzygnięcia sporu sprawia, że zazwy-

czaj nie ma ona należytej ochrony prawnej.

W przypadku Laury Pemberton całkowicie zlekceważono także i to, że sposób porodu 

(naturalny czy przez cesarskie cięcie) może mieć duże znaczenie dla kobiety19. Brzemienność 

i poród należą do intymnej sfery kobiety, powiązanej z jej poczuciem godności i nie wolno 

tej okoliczności pomijać w dyskusji nad zakresem ochrony zasady autonomii pacjentek 

ciężarnych. Swoistym potwierdzeniem tego argumentu jest urodzenie przez L. Pemberton 

drogami natury jeszcze czworga dzieci, w tym bliźniaków20. Stanowi ono także ilustrację 

słów sędziego Hinkle, że „medycyna nie jest nauką ścisłą” i prognozy lekarskie są obarczone 

dużą niepewnością.

17 Hoff man L., Miller M.K. (2009).
18 National Advocates for Pregnant Women (2008).
19 Stutz L. (2013).
20 National Advocates for Pregnant Women (2008), National Advocates for Pregnant Women (2009).
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3. Tematyka granic rozwojowych, po których przekroczeniu płód uzyskuje

pełną ochronę prawnokarną (staje się człowiekiem w świetle prawa)

W komentowanych kazusach przewija się fraza „płód zdolny do przeżycia poza organizmem 

kobiety” (viability). Nie musi to być pełna zdolność. Wystarczy, że dziecko urodzi się żywe 

i będzie nadal żyć dzięki technicznemu wspomaganiu, np. podłączone przez jakiś czas do 

respiratora, lub (i) sztucznie odżywiane. Zwolennicy stosowania testu ważenia twierdzą, że 

po osiągnięciu tej granicy, prawa płodu, z prawem do życia na czele, przeważają nad prawami 

kobiety, nawet tymi konstytucyjnie gwarantowanymi. Interes państwa w zachowaniu życia 

płodu rośnie wraz z jego wiekiem, jak to ujmował sędzia Hinkle, i w chwili uzyskania przez 

niego zdolności do życia poza organizmem kobiety zyskuje przewagę nad prawem konstytu-

cyjnym matki do decydowania o urodzeniu dziecka. W kazusie na rzecz płodu Boy Doe urząd 

prokuratora próbował nawet zastosować do płodu w macicy przepisy Ustawy o sądach dla 

nieletnich (Juvenile Court Act).

Część sądów przyznaje prawom kobiety przewagę nad prawami płodu i interesami pań-

stwa, nawet po przekroczeniu granicy zdolności do życia poza organizmem matki, odrzucając 

tym samym test ważenia. Wzorcowym przypadkiem jest tu wyrok sądu w sprawie Stallman 

przeciwko Youngquist.

W Polsce problem osiągnięcia przez płód pełnej ochrony prawnokarnej regulują dwa 

orzeczenia Sądu Najwyższego, Uchwała z 26 października 200621 i Postanowienie z 30 paź-

dziernika 200822, będące uzupełnieniem pierwszej. Przywołam odnośny fragment drugiego 

orzeczenia. Brzmi on następująco:

„Pełna prawnokarna ochrona zdrowia i życia przysługuje dziecku nienarodzonemu od:

a. rozpoczęcia porodu (naturalnego),

b. w wypadku operacyjnego zabiegu cięcia cesarskiego kończącego ciążę na żądanie ko-

biety ciężarnej – od podjęcia pierwszej czynności medycznej bezpośrednio zmierzającej 

do przeprowadzenia takiego zabiegu,

c. w wypadku konieczności medycznej przeprowadzenia zabiegu cięcia cesarskiego lub 

innego alternatywnego zakończenia ciąży – od zaistnienia medycznych przesłanek 

takiej konieczności”.

Zdaniem Lecha Paprzyckiego23, sędziego Sądu Najwyższego, orzeczenia przyjmują kry-

terium położnicze wyznaczania granicy, po której przekroczeniu – odwołując się do termi-

nologii stosowanej w polskim prawie – dziecku poczętemu przysługuje pełna „człowiecza” 

ochrona prawnokarna. Ujmując to w języku etyki, „dziecko w okresie porodu” jest osobą. 

Zdaniem L. Paprzyckiego Sąd Najwyższy przyjął kryterium położnicze człowieczeństwa 

w efekcie „wnikliwej analizy przepisów rozdziału XIX Kodeksu karnego - w szczególności 

przepisu art. 149 k.k. w kontekście przepisów art. 148, 152, 153 i 157a k.k […]”24.

21 Sąd Najwyższy (2006).
22 Sąd Najwyższy (2008).
23 Paprzycki L.K. (2007).
24 Kodeks karny (1997): 

Art. 149.

Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 152.

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.
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Jak pisze cytowany autor, w świetle przywołanych przepisów Kodeksu karnego osiągniecie 

przez płód (dziecko poczęte) zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety 

ciężarnej nie stanowi granicy człowieczeństwa, choć po jej przekroczeniu płód jest objęty 

większą ochroną prawną, niż dziecko poczęte, które jeszcze tej granicy nie osiągnęło.

Z komentowanych kazusów tylko płód Laury Pemberton spełniał (polskie) kryterium 

położnicze człowieczeństwa. Nie będąc prawnikiem, nie będę spekulował, czy polski sąd 

przedłożyłby w analogicznej sytuacji prawo do życia „dziecka poczętego w trakcie porodu”, 

nad prawa kobiety ciężarnej. Okoliczności kazusu Pemberton pokazują, jak ryzykowne pod 

względem moralnym, a także medycznym jest przymuszanie kobiety ciężarnej do sposobu 

porodu, motywowane dobrostanem dziecka.

Na koniec komentarza sygnalnie wspomnę o projekcie przesunięcia granicy pełnej ochrony 

prawnokarnej płodu do punktu osiągnięcia przez dziecko poczęte zdolności do samodziel-

nego życia. Ochrona miałaby obejmować także odpowiedzialność karną kobiety ciężarnej. 

Umyślne zabójstwo dziecka poczętego byłoby dzieciobójstwem. Propozycję taką wysunęła 

komisja kodyfi kacyjna prawa karnego przy ministrze sprawiedliwości25. Jest to moim zda-

niem pomysł moralnie wątpliwy i prawnie niebezpieczny, spychający krajowe prawodawstwo

w kierunku wyznaczanym przypadkiem Laury Pemberton, a nie kazusem Bari Stallman.
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