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aUtonomia

pojęcie autonomii występuje w co najmniej dwóch róż-
nych znaczeniach: „silnym” i „słabym” .  Autonomia 
w rozumieniu silnym jest tożsama z wolnością woli 
i wolnością od przymusu wewnętrznego . natomiast au-
tonomia w rozumieniu słabym to wolność od przymu-
su wewnętrznego . Wolność woli jest z kolei rozumiana 
jako pewna zdolność podmiotu, dzięki której w każdej 
sytuacji, w której postąpił on w określony sposób, mógł 
postąpić inaczej . natomiast wolność od przymusu we-
wnętrznego jest to wolność od czynników „wewnętrz-
nych”, zaburzających racjonalność podmiotu, tj . jego 
zdolność do analizowania racji za alternatywnymi 
sposobami postępowania; brak racjonalności przejawia 
się w braku możliwości rozpoznania znaczenia swo-
jego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem . 
owe czynniki „wewnętrzne” zaburzające racjonalność 
to np . upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna 
lub inne zakłócenie czynności psychicznych . Za czyn-
nik ograniczający wolność od przymusu wewnętrz-
nego należy uznać także nieletniość: osoba nieletnia 
nie ma zwykle odpowiedniego doświadczenia życio-
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wego i w pełni rozwiniętych zdolności poznawczych, 
aby można było uznawać ją za racjonalną . rzecz jasna, 
pojęcie przymusu wewnętrznego nie jest ostre: istnie-
je wiele rodzajów zaburzeń psychicznych, co do któ-
rych nie wiadomo, czy można je interpretować jako 
stwarzające przymus wewnętrzny; podobnie, nie da 
się wskazać jakiejś ściśle określonej cezury wiekowej, 
po przekroczeniu której można z całą pewnością uzna-
wać człowieka za osobę racjonalną (a więc autonomicz-
ną) . pojęcie autonomii jest ściśle związane z takimi 
pojęciami z zakresu filozofii moralnej, jak sprawczość, 
odpowiedzialność i paternalizm . Aby daną osobą moż-
na było uważać za rzeczywistego sprawcę określonego 
czynu, musi być ona autonomiczna . podobnie, tylko 
osobę autonomiczną można pociągać do odpowiedzial-
ności za popełnienie określonego czynu . pojęcie auto-
nomii leży także u podstaw etycznej zasady autonomii, 
która stanowi, że nie można zakazywać innej osobie 
dokonywania czynów, które mieszczą się w ramach 
jej osobistej wolności, tj . czynów, które dotyczą wyłącz-
nie jej samej, a zatem nie wyrządzają krzywdy innym 
osobom . dlatego paternalistyczna ingerencja w sferę 
decyzyjną osoby autonomicznej wymaga szczególnego 
uzasadnienia (→ paternalizm) . Im bardziej autono-
miczna jest dana osoba, tym owo uzasadnienie musi 
być silniejsze; tę zależność obrazuje poniższy wykres:
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przejawem zasady autonomii na gruncie etyki le-
karskiej jest zasada autonomii pacjenta, stwierdzająca, 
że zabiegi lekarskie mogą być dokonywane na osobie 
autonomicznej tylko za jej zgodą . W dyskursie prak-
tycznym (np . prawniczym) występuje zazwyczaj słabe 
rozumienie autonomii: uznaje się je za wystarczające 
do usprawiedliwienia posługiwania się wspomnia-
nymi wyżej pojęciami sprawczości i odpowiedzialno-
ści (tj . stwierdza się, że aby osobę można było uznać 
za autora swoich działań, za które może wziąć odpo-
wiedzialność, wystarczy jeśli osoba ta będzie autono-
miczna w sensie słabym) . rozumienie silne, oparte 
na niejasnym pojęciu wolnej woli, pojawia się zwykle 
wyłącznie na poziomie dyskursu filozoficznego: uni-
ka się go w dyskursie praktycznym (właśnie z uwagi 
na niejasność samego pojęcia wolnej woli, a także nie-
rozstrzygalności filozoficznego sporu o jej istnienie) . 
Literatura:
G. Dworkin, the theory and practice of Autonomy, cambridge 
2001;
A. R. Mele, motivation and Agency, oxford 2003 .

[W .Z .]

Błąd w SztUce LekarSkiej w prawie cywiLnym

Błędem w sztuce lekarskiej, w myśl starej definicji 
Rudolfa Virchowa, utrwalonej przez orzecznictwo nie-
mieckie, a przejętej w okresie powojennym do pol-
skiej doktryny, jest postępowanie naruszające zasady 
wiedzy medycznej . Agnieszka Liszewska podaje nastę-
pującą definicję: „błąd w sztuce medycznej oznacza 
naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podej-
muje czynność medyczną), obowiązujących go w kon-
kretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki 
i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec 
dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, 
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które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwier-
dzenia naruszenia obowiązku ostrożności” (A. Liszew-
ska, odpowiedzialność…, s . 28). Analizując definicje 
błędu medycznego można zauważyć, że wykorzy-
stują one zarówno kryteria obiektywne przedmio-
towe, jak i subiektywne podmiotowe, odnosząc się 
do konkretnego czy „przeciętnego lekarza” (M. Neste-
rowicz, kontraktowa…, s . 79) . Wyjątkowo również Sn 
posługując się definicją błędu medycznego wprowa-
dził kryterium subiektywne (wyr . z 1 .4 .1955 r ., IV cr 
39/54, oSn 1957, nr 1, poz . 7) . taka jednak koncepcja, 
wykorzystująca element subiektywny, nie jest właści-
wa, ponieważ miesza się z subiektywną stroną winy . 
należy bowiem widzieć błąd w oderwaniu od osoby 
lekarza . Słusznie stwierdza J. Sawicki za doktryną nie-
miecką, że „błąd sztuki lekarskiej jest kategorią obiek-
tywną, zależną od stanu wiedzy medycznej na danym 
etapie rozwoju” oraz że „istnienie lub nieistnienie 
błędu lekarskiego w konkretnym zabiegu nie może 
być uzależnione od jakichkolwiek właściwości doty-
czących osoby sprawcy, a nawet okoliczności, wśród 
których dokonano zabiegu: albo zabieg odpowiada 
stanowi wiedzy, albo mu nie odpowiada . Tertium non 
datur” (J. Sawicki, Błąd sztuki…, s . 68) .

jak należy rozumieć „zasady wiedzy medycznej”? 
Lex artis nabiera innej treści w różnym czasie, z uwagi 
na rozwój medycyny . Zwrócił na to uwagę Sn w wy-
roku z 5 .2 .1974 r . (I pr 518/73, np 1975, nr 1, s . 14) 
„lekarzowi można przypisać winę za błędną diagno-
zę tylko wówczas, jeśli zostanie wykazane, że nie da 
się ona usprawiedliwić w świetle aktualnego stanu 
nauki w polsce” . nie ma kanonu wiedzy obowiązują-
cego lekarzy raz na zawsze . Mieczysław Sośniak zwraca 
uwagę na pogląd, że do oceny fachowości postępowa-
nia obok zasad wiedzy należy włączyć też zasady de-
ontologii (M. Sośniak, cywilna odpowiedzialność…, 
s . 74). 

Błąd w SztUce LekarSkiej...
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jaki jest zakres pojęcia błędu? W cywilistyce przyj-
muje się wąskie rozumienie błędu, które wydziela 
z tego pojęcia pomyłki czysto techniczne traktowane 
jako zwykłe zaniedbania . nie stanowi błędu sztu-
ki zaniedbanie, które „ze sztuką lekarską” niewiele 
ma wspólnego . Mieczysław Sośniak w glosie krytycz-
nej do orzeczenia Sn z 13 .2 .1962 r . podkreśla „co ma 
wspólnego z wiedzą medyczną pomyłka w liczeniu 
narzędzi, czy zwykłe zapomnienie jakiegoś przed-
miotu w polu operacyjnym . o wiele bardziej celo-
we byłoby przeto mówić o zwykłym niedbalstwie, 
skierować uwagę sądu na badanie elementów zawi-
nienia lekarza, nie zaś niepotrzebnie hipostazowa-
ną kategorię błędu” (M. Sośniak, glosa do orz . Sn 
z 13 .2 .1962 r ., II cr 160/61, pip 1963, z . 8–9, s . 437–438; 
zob . też wyr . Sn z 17 .2 .1967 r ., I cr 435/66, oSn 1967, 
nr 10, poz . 177) . jako zaniedbanie należy traktować 
też częste przypadki nieprzestrzegania zasad aseptyki 
czy pomyłkowe zapisanie leku . Spór ten ma znacze-
nie jedynie dla samego pojęcia błędu, ponieważ dla 
istnienia odpowiedzialności cywilnej nie ma takie wy-
różnianie znaczenia .

Istnieją różne kryteria podziału błędów, np . na błę-
dy medyczne szczegółowe czy ogólne . można także 
błędy podzielić na aktywne (zastosowanie wadliwego 
środka, wadliwe postępowanie) i pasywne (zaniecha-
nie) . Mieczysław Sośniak przedstawia podział ogólnie 
przyjmowany w prawie i medycynie, który wiąże się 
z okolicznościami powstania błędu . okoliczności te 
układają się w pewien ciąg czasowy: lekarz rozpozna-
je schorzenie (diagnoza), następnie ustala na tej pod-
stawie rokowania (prognoza) oraz przystępuje do le-
czenia (M. Sośniak, cywilna…, s . 75) .

rozpoznanie choroby polega na określeniu sta-
nu zdrowia pacjenta, ewentualnym stwierdzeniu 
choroby, ustaleniu jej charakteru i przyczyn . Stano-
wi pierwszy i najważniejszy etap w procesie pozna-
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nia . popełnienie w tym postępowaniu błędu wpływa 
ujemnie na cały dalszy proces leczenia, może także 
powodować nieodwracalne skutki . Wymaga od leka-
rza dużej wiedzy i staranności w zebraniu materiału . 
Błąd wynika zwykle z wadliwych przesłanek, na któ-
rych podstawie lekarz wydał diagnozę . przyczyny są 
liczne, można by je wyszukiwać nie tylko u lekarza, 
ale i u pacjentów . praktyka wskazuje, że błąd może 
wynikać z niewykorzystania wszystkich uznanych 
za wskazane i znanych nauce metod oraz środków 
badawczych, zaniechania przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych, konsultacji u specjalisty, postawienia 
diagnozy bez osobistego zbadania pacjenta, zaniecha-
nia przeprowadzenia dokładnego wywiadu . Wynik 
rozpoznania może być wadliwy z kilku przyczyn: 
1) przesłanki, na których opiera się, są wadliwe lub 

niepełne, 
2) przesłanki obiektywne wystarczające do postawie-

nia trafnej diagnozy zostały przez lekarza mylnie 
ocenione, 

3) współczesne poznanie naukowe nie pozwala 
na wyciągnięcie trafnych wniosków z istniejących 
przesłanek, wpływa na to zróżnicowanie chorób, 
zacierające ostrość schematów, nietypowość symp-
tomów, bezobjawowy przebieg choroby . 

jak zatem grupować błędne rozpoznania? odróż-
niamy rozpoznanie błędne pozytywnie (fałszywie 
stwierdzające chorobę mimo zdrowia) i błędne nega-
tywnie, stwierdzające zdrowie przy stanie choroby 
czy stwierdzające inną chorobę niż istniejąca . 

Z kolei błąd prognozy (rokowania) powoduje nie-
korzystne następstwa w sposobie leczenia oraz w psy-
chice chorego . może on występować na przykład przy 
orzekaniu o zdolności do pracy . przy ocenie tego błę-
du należy uwzględnić trudności rokowania, np . in-
dywidualne właściwości organizmu, odporność psy-
chiczną chorego, różny przebieg chorób .

Błąd w SztUce LekarSkiej...
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niemal w każdym przypadku istnieje kilka sposo-
bów leczenia . Błąd może dotyczyć wyboru metody 
lub sposobu przeprowadzenia leczenia . Szczegól-
ne miejsce wśród błędów terapeutycznych zajmuje 
błąd operacyjny zamiennie zwany chirurgicznym . 
na łatwość jego ustalenia wpływają: zwarcie tempo-
ralnych granic zabiegu w niedługim czasie, możność 
sfilmowania go i odtworzenia . możemy go umiej-
scowić w stadium przedoperacyjnym – dopuszcze-
nie do operacji i przygotowanie chorego, podczas 
operacji (dotyczy sposobu i przedmiotu zabiegu), 
czy w stadium pooperacyjnym . często wiąże się 
z nim błąd niekompetencji, tj . wykroczenia poza spe-
cjalizację lekarza .

Samo stwierdzenie, że postępowanie lekarza nosi 
znamiona błędu, nie przesądza jeszcze o jego od-
powiedzialności, potrzebne jest do tego wykazanie 
drugiego, subiektywnego elementu winy . jest to nie-
właściwość zachowania się związana z momentem 
przewidywania i momentem woli . Stawia się spraw-
cy zarzut, że podjął i wykonał niewłaściwą decyzję, 
a w określonych sytuacjach nie uczynił tego co nale-
żało, choć mógł był i powinien (tak W. Czachórski, Zo-
bowiązania…, s . 149) . Właśnie w tym znaczeniu mówi 
się o zawinionym lub niezawinionym błędzie . tylko 
w takim rozumieniu błąd zawiniony rodzi odpowie-
dzialność . tym znaczeniem posłużył się Sn, potwier-
dzając powyższy pogląd w tezie wyroku z 8 .12 .1970 r . 
(II cr 543/70, niepubl .) .
Literatura:
W. Czachórski, Zobowiązania . Zarys wykładu, Warszawa 1995;
A. Liszewska, odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekar-
skiej, kraków 1998;
M. Nesterowicz, prawo medyczne, toruń 2010;
M. Nesterowicz, kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność le-
karza za zabieg leczniczy, poznań 1972;
A. Sandomierski, Błąd sztuki lekarskiej w orzecznictwie komisji 
Zawodowej, np 1979, z . 10;
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J. Sawicki, Błąd sztuki przy zabiegach leczniczych w prawie kar-
nym, doktrynie i orzecznictwie, Warszawa 1965;
M. Sośniak, cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989 .

[p .d .]

Błąd w SztUce LekarSkiej w prawie karnym

pojęcie błędu w sztuce lekarskiej nie jest w polskim 
systemie prawa tworem ustawodawcy . kodeks karny 
ani żadna inna ustawa nie zna bowiem odrębnego 
typu przestępstwa, zwanego błędem w sztuce lekar-
skiej . Będzie on więc zawsze kwalifikowany jako po-
wszechne przestępstwo skutkowe przeciwko życiu 
lub zdrowiu . Warunkami odpowiedzialności za błąd 
w sztuce lekarskiej w prawie karnym są:
1) naruszenie reguł ostrożności właściwych profesjo-

nalnemu postępowaniu lekarza . nie chodzi tu więc 
o każde reguły postępowania, ale o te reguły, które 
wynikają z profesjonalnej wiedzy i ogólnej wyko-
nywania lekarskiej profesji (zob . A. Liszewska, od-
powiedzialność…, s . 106−131) . naruszenie reguł 
ostrożności właściwych każdemu nie stanowią 
błędu w sztuce lekarskiej;

2) zawinienie; w przypadku błędu w sztuce lekar-
skiej ma postać winy nieumyślnej, a więc lekko-
myślności lub niedbalstwa . Istotą lekkomyślności 
jest obejmowanie świadomością potencjalnych 
skutków własnego działania lub zaniechania, 
ale bezpodstawne przypuszczenie, że skutków 
tych się uniknie . Istotą niedbalstwa jest możliwość 
postawienia zarzutu braku jakiegokolwiek sto-
sunku psychicznego do własnego działania lub 
zaniechania . punktem wyjścia przypisania winy 
nieumyślnej jest brak zamiaru (bezpośredniego 
lub ewentualnego) . popełnienie umyślnie prze-
stępstwa wyklucza możliwość zakwalifikowania 
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go jako błędu w sztuce lekarskiej; lekarz nie chce 
w tym wypadku skutku ani się na niego nie godzi . 
tym trudniejsze jest w tym wypadku obiektywne 
jego przypisanie za pomocą ustalonych w dok-
trynie i orzecznictwie reguł (A. Zoll, odpowie-
dzialność…, s . 46−51; A. Liszewska, odpowiedzial-
ność…, s . 131−137);

3) skutek pozostający w związku przyczynowym 
z zawinionym naruszeniem reguł ostrożności 
(A. Zoll, odpowiedzialność…, s . 46−51) . Skutek 
ten oznacza negatywne następstwo dla życia lub 
zdrowia kwalifikujące się jako śmierć człowieka 
(art . 155 kk), ciężki, średni lub lekki uszczerbek 
na zdrowiu (art . 156, 157 kk) lub też narażenie 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art . 160 kk) . 
W przypadku narażenia na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo skutek przejawia się nie w „fizykal-
nym” i tym samym łatwiej mierzalnym uszczerb-
ku, ale w przybliżeniu niebezpieczeństwa jego 
wystąpienia;

4) związek przyczynowy między naruszeniem re-
guł ostrożności przez działanie lub zaniechanie 
lekarza a skutkiem (A. Zoll, odpowiedzialność…, 
s . 77−86) . jest to niezwykle istotny element defi-
nicyjny konstrukcji błędu w sztuce . kauzalność 
(przyczynowość) ustalana jest zasadniczo według 
teorii adekwatnego związku przyczynowego . Aby 
jednak w ogóle mówić o jakimkolwiek związku 
przyczynowym, należy wstępnie zastosować tzw . 
test sine qua non, czyli zweryfikować, czy w przy-
padku naruszenia (danej) reguły ostrożności sku-
tek i tak by nastąpił . jeśli tak, brak jest wymaganej 
do przyjęcia błędu w sztuce lekarskiej kauzalności . 
o ile przyjęcie istnienia związku przyczynowego 
nie wymaga wiedzy specjalistycznej (tzn . medycz-
nej), o tyle już naruszenie reguł profesjonalnych 

Błąd w SztUce LekarSkiej…



10

– owszem . Stąd pośrednio na analizę kauzalności 
(przyczynowości) będzie miała wpływ wiedza fa-
chowa (ekspercka) . nie wszystkie skutki mogą być 
sprawcy przypisane ale te, przed których wystąpie-
niem uchronić miała naruszona reguła ostrożności 
(tzw . teoria obiektywnego przypisania skutku) . 

Z teoretycznego punktu widzenia najbardziej kon-
trowersyjne jest ustalanie przyczynowości zaniecha-
nia .

konstrukcja błędu w sztuce lekarskiej wymaga 
ustalenia naruszenia reguł ostrożności przez biegłego 
lekarza (A. Liszewska, odpowiedzialność…, s . 99−106), 
co głównie odróżnia taki proces karny od procesu do-
tyczącego zwykłego zaniedbania lekarza . 

jedną z głównych kontrowersji dotyczących błędu 
w sztuce lekarskiej jest pojęcie „sztuka” . Istnieją bo-
wiem poglądy, według których reguły postępowa-
nia lekarza nigdy nie powinny kwalifikować się jako 
„sztuka lekarska” (tak M. Filar, leczenie…, s . 56−69) . 
kwalifikowanie czegoś jako „sztuki” nie tylko utrud-
nia, ale wręcz uniemożliwia ustalenie stopnia narusze-
nia takich „reguł” . choć w takim zarzucie tkwi sporo 
racji, to jednak nie można sprowadzać profesjonal-
nego postępowania lekarza do rangi (nawet najlepiej 
wykonywanego) rzemiosła . to ostatnie stwierdzenie 
w żadnym razie jednak nie ułatwia oceny działania 
lub zaniechania lekarza w kontekście jego prawnokar-
nej odpowiedzialności . 

nie ulega wątpliwości, że błąd w sztuce lekarskiej 
może wynikać zarówno z → czynności leczniczych, 
jak i → czynności nieleczniczych (A. Liszewska, od-
powiedzialność…, s . 199−247) . o ile jednak czyn-
ność lecznicza jest czynnością „pierwotnie legalną”, 
a nie „usprawiedliwieniem” zachowania bezpraw-
nego, o tyle czynność nielecznicza (np . czynność 
o charakterze kosmetycznym) nie może być uznana 
za pierwotnie legalną i powinna być w inny sposób 
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