
1

Joanna Długosz*

Zgoda dysponenta dobrem prawnym 
w świetle regulacji konstytucyjnych. 

Rozważania na pograniczu dogmatyki 
konstytucyjnego prawa jednostki do 

samostanowienia o sobie i dogmatyki 
prawa karnego

Volenti non Ā t iniuria1

Pojęcie zgody dysponenta dobrem prawnym

Problematyka zgody pokrzywdzonego (określanej w piśmiennictwie także 
jako zgoda uprawnionego bądź też dysponenta dobrem prawnym2)3 nie zosta-

* Doktor, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM. 
1 Chcącemu nie dzieje się krzywda – paremia łacińska określająca jedną z zasad prawa rzym-

skiego, sformułowaną przez Domitiusa Ulpiana (170–228), wedle której zgoda pokrzywdzonego na 
wyrządzenie mu krzywdy wyłącza przestępczość czynu.

2  Pojęciem dobra prawnego określa się wolność w zakresie dysponowania określonym syste-
mem wartości przyjętym w społeczeństwie i potwierdzonym normami prawa karnego. Dobro praw-
ne mające charakter indywidualny chroni interes jednostki i jest związane z konkretnym ustawo-
wym typem przestępstwa (utożsamiane z bezpośrednim/indywidualnym przedmiotem ochrony); 
w przeciwieństwie do dóbr prawnych chronionych w interesie ogółu (dobro prawne rodzajowe); 
por. m.in. W. W róbel, Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego, w: Ł. Pohl 
(red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profe-
sora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 619 i n. Zob. także post. SN z 26.1.2007 r., I KZP 33/06.

3  Ta rozbieżność terminologiczna w literaturze przedmiotu pojawia się w związku z tym, że nie 
sposób mówić byciu pokrzywdzonym w sytuacji, gdy dysponent dobra prawnego świadomie i do-
browolnie wyraża zgodę na naruszenie tego dobra. Jak słusznie zauważa J. Giezek, w takiej sytuacji 
dysponent nie tylko aprobuje takie zachowanie sprawcy, ale jest nim zainteresowany, a więc widzi 
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ła dotąd potraktowana w sposób wyczerpujący w literaturze przedmiotu1. Nie 
oznacza to bynajmniej, że stanowi ona zagadnienie niekontrowersyjne bądź też 
nieprzysparzające problemów interpretacyjnych. Samo pojęcie zgody dysponen-
ta interpretowane jest wprawdzie w dogmatyce prawa karnego w sposób zasad-
niczo jednolity, a mianowicie jako swoiste oświadczenie, w którym dysponent 
przynależnym mu dobrem prawnym deklaruje, że godzi się na jego narusze-
nie. Rozbieżności w doktrynie wzbudza jednak precyzyjne określenie jej funkcji 
w prawie karnym. Zasadniczo więc przyjmuje się, że zgoda dysponenta dobrem 
prawnym ma w dogmatyce prawa karnego różne funkcje, które są zdetermino-
wane jej usytuowaniem w strukturze przestępstwa2. W niektórych przypadkach 
zgoda dysponenta (bądź jej brak) stanowi znamię określonego typu czynu za-
bronionego (por. zwłaszcza art. 123 § 2, art. 141 § 1, art. 143 § 2, art. 150 § 1, 
art. 152, 153, 191 § 1, art. 192 § 1, art. 219, 244 oraz 278 § 2 KK), niekiedy jest 
elementem niektórych kontratypów (np. czynności leczniczych lub dozwolo-
nego ryzyka), a w określonych okolicznościach może ona stanowić także jeden 
z samoistnych kontratypów pozaustawowych3. Niniejsze opracowanie poświęco-
ne zostanie ostatniej z wymienionych funkcji zgody dysponenta, tzn. zgody jako 
samoistnego kontratypu, a w szczególności jej dopuszczalności w świetle regula-
cji konstytucyjnych, zwłaszcza prawa jednostki do samostanowienia o sobie.

Należy zauważyć, że dla określenia funkcji zgody dysponenta w prawie kar-
nym istotne znaczenie ma charakter dobra prawnego, które ulega naruszeniu. 

w tym dla siebie jakąś korzyść; por. M. Bojarski, J.  Giezek, Z. S ienkiewicz, Prawo karne materialne. 
Część ogólna i szczególna, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 159. Antycypując powstanie nieścisłości tego 
rodzaju, w niniejszym opracowaniu stosowane będzie pojęcie „dysponenta dobrem prawnym”.

1  Tematyka nie doczekała się jeszcze opracowania monografi cznego. W zakresie prac przyczyn-
karskich zob. m.in. P. D aniluk, Warunki determinujące skuteczność zgody uprawnionego w prawie 
karnym, Pal. 2005, Nr 1−2, s. 34 i n.; tenże, Zgoda uprawnionego a tryb ścigania, Przegląd Sądo-
wy 2005, Nr 5, s. 130 i n.; tenże, Kryteria określające zakres dóbr prawnych będących przedmiotem 
dyspozycji w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, Przegląd Sądowy 2007, Nr 4, s. 90 i n.; 
A. Gubiński, Zgoda pokrzywdzonego, PiP 1960, z. 7, s. 47 i n.; A. Spotowski, Zezwolenie uprawnio-
nego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, PiP 1972, z. 3, s. 81 i n.

2  Por. M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne, s. 157 i n.; A. Marek, Prawo 
karne, wyd. 10, Warszawa 2011, s. 179 i n. 

3  Odmiennie W. Wróbel i A. Zoll, którzy przyjmują, że zgodna dysponenta dobrem prawnym nie 
jest okolicznością wyłączającą bezprawność, lecz okolicznością powodującą w ogóle brak ataku na 
dobro prawne, a zatem brak naruszenia normy sankcjonowanej i w konsekwencji realizacji znamion 
typu czynu zabronionego; por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, 
s. 168 i n . oraz 343 i n. Pogląd ten reprezentowany jest także w nauce niemieckiej; zob. m.in. C. Roxin, 
Strafrecht AT, t. 1, wyd. 3, Monachium 1997, § 13 Nb 12; T. Weigend, Strafl osigkeit bei Einwilligung, 
Zeitschrift  für die gesamte Strafrechtswissenschaft  1986, Nr 98, s. 61; por. także H. Otto, Einwilligung, 
mutmaßliche, gemutmaßte und hypothetische Einwilligung, Jura 2004, Nr 10, s. 679 i n.
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Katalog dóbr, którymi jednostka może swobodnie dysponować, nie jest jednak 
wyraźnie określony przez prawo, lecz wynika z jego wykładni1. Istnieją bowiem 
dobra prawne, którymi dysponent może rozporządzać swobodnie (np. wolność, 
mienie). Natomiast niektóre dobra prawne, chroniące interes jednostki, nie mo-
gą być swobodnie naruszane, nawet za zgodą ich dysponenta i bez względu na 
jego wolę. Wynika to zwłaszcza z przekonania, że w określonych okolicznoś-
ciach naruszenie dobra prawnego o charakterze indywidualnym godzi nie tylko 
w interes jednostki, ale może stanowić także naruszenie interesu społecznego2.

Konsekwencją wyrażenia przez dysponenta dobrem prawnym zgody na jego 
naruszenie, stanowiącej samoistny kontratyp pozaustawowy, jest wyłączenie bez-
prawności czynu sprawcy, a w konsekwencji brak przestępstwa. Zgoda taka musi 
jednak posiadać walor skuteczności, o którym przesądza zaistnienie szeregu prze-
słanek3. Po pierwsze, osoba udzielająca zgody musi mieć możliwość swobodnego 
dysponowania dobrem prawnym. Oznacza to, że osoba taka musi być wyłącznym 
dzierżycielem danego dobra, a także powinna być pełnoletnia oraz poczytalna. 
Nadto udzielenie zgody musi nastąpić dobrowolnie, być wyrazem rzeczywistej 
woli dysponenta oraz mieć miejsce w określonym czasie, tj. przed popełnieniem 
czynu. Nieskuteczna jest zatem akceptacja przez pokrzywdzonego stanu narusze-
nie dobra ex post. I wreszcie – po stronie sprawcy musi istnieć świadomość, że 
działa on za zgodą dysponenta. Posiadająca wymienione cechy zgoda na narusze-
nie dobra prawnego legalizuje zachowanie sprawcy godzące w to dobro. 

Zgoda dysponenta dobrem prawnym w kontekście 
konstytucyjnym

Korelacja problematyki zgody dysponenta dobrem prawnym z problema-
tyką praw podstawowych jest zagadnieniem wywołującym w doktrynie szereg 
kontrowersji. Warto przy tym zaznaczyć, że prawami podstawowymi określa się 
zespół praw jednostki, wyodrębnionych z ogółu praw, przysługujących obywa-
telom w danym państwie, z racji ich szczególnej rangi w hierarchii wartości po-
wszechnie akceptowanych społecznie. Należy przyjąć, że wszystkie prawa, wy-

1  Obszernie na ten temat zob. P. D aniluk, Kryteria, s. 90 i n.
2  W tym znaczeniu wskazuje się przede wszystkim na życie i zdrowie w zakresie uszkodzeń 

kwalifi kowanych jako ciężki uszczerbek na zdrowiu, por. np. M. Bojarski, J.  Giezek, Z. S ienkiewicz, 
Prawo karne materialne, s. 158; L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 15, Warszawa 2009, s. 126. Kwestia 
ta w odniesieniu do drugiego z wymienionych dóbr prawnych budzi jednak pewne wątpliwości. Sze-
rzej o tym w dalszej części opracowania.

3  Obszernie na ten temat zob. P. D aniluk, Warunki, s. 34 i n.

Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania...
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mienione expressis verbis w Konstytucji RP należy traktować jako podstawowe 
(por. Rozdział II Konstytucji RP). W tym zakresie za punkt wyjścia uznać należy 
zasady ogólne (art. 30−37 Konstytucji RP), które z jednej strony normują zakres 
wolności, praw i obowiązków, a z drugiej określają trzy fundamentalne i nawią-
zujące do idei praw naturalnych zasady, tj. godności wolności, równości. 

Z pojęciem praw podstawowych immanentnie związane jest uprawnienie 
każdej jednostki do domagania się od państwa ochrony przynależnych jej dóbr 
prawnych objętych ochroną przez regulacje konstytucyjne (np. życia, por. art. 38 
Konstytucji RP). Zgoda dysponenta dobrem prawnym oznacza zatem rezygnację 
z owego uprawnienia i jednocześnie akceptację naruszenia tego dobra1. Idąc da-
lej warto zauważyć, że jedną z funkcji praw podstawowych jest ochrona jednostki 
przed działaniami podejmowanymi przez państwo. Udzielenie przez dysponen-
ta zgody na naruszenie dobra prawego będzie zatem jednoznaczne z akceptacją 
czynności organów państwowych, godzących w to dobro. Warto przy tym pod-
kreślić, że nie chodzi tu oczywiście wyłącznie o czynności stricte urzędnicze; wy-
starczy bowiem przywołać sferę zabiegów medycznych, gdzie dopuszczalne na-
ruszenie dóbr prawnych dokonywane jest wszak przez personel medyczny. 

Ujmując zatem problematykę zgody dysponenta z perspektywy konstytucyjnej 
ochrony praw jednostki nasuwa się wszelako konstatacja, że zgoda na naruszenie 
dobra prawnego jest dopuszczalna o tyle, o ile dotyczy ingerencji w prawa pod-
stawowe jednostki, chroniące jej sferę indywidualną. Można tu wymienić przede 
wszystkim zgodę na naruszenie nietykalności osobistej (art. 41 Konstytucji RP), 
jak również tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), nienaruszalno-
ści mieszkania (art. 50 Konstytucji RP), czy też własności (art. 64 Konstytucji RP). 
Nadto zgoda dysponenta możliwa jest niekiedy także w odniesieniu do takich 
praw jednostki, które gwarantują swobodę podejmowania określonych czynności 
(np. prawo do wolności osobistej, art. 41 Konstytucji RP). Należy jednak zauwa-
żyć, że zaaprobowanie przez dysponenta zaniechania czynności, których podjęcie 
gwarantowane jest przepisami konstytucji, nie przesądza jeszcze o jego zgodzie na 
naruszenie dobra prawnego, ponieważ deklaracja taka nie prowadzi do powsta-
nia uprawnienia organów państwowych do podejmowania czynności ogranicza-
jących lub naruszających dobro. W takim wypadku o zgodzie dysponenta można 
mówić jedynie wówczas, gdy dobrowolnie zrzeknie się on przynależnego mu pra-
wa do dysponowania nim na rzecz organów władzy państwowej2. 

1  Konsekwentnie zatem zgoda dysponenta dobrem prawnym musi być udzielona – w przeci-
wieństwie do „zezwolenia uprawnionego” – przed naruszeniem tego dobra.

2  Obszernie na ten temat zob. w literaturze niemieckiej np. K. Amelung, Die Einwilligung in die 
Beeinträchtigung eines Grundrechtsgutes. Eine Untersuchung im Grenzbereich von Grundrechts- 
und Strafrechtsdogmatik, Berlin 1981, s. 17 i n. Ilustrując ostatni z wymienionych wariantów Autor 
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Istota prawa jednostki do samostanowienia o sobie

Jak już wspomniano, funkcja zgody dysponenta dobrem prawnym jest 
w dogmatyce prawa karnego postrzegana w sposób niejednolity. Mając na uwa-
dze przedstawione powyżej możliwości jej usytuowania w strukturze przestęp-
stwa, należy wskazać, że brak karalności wynikający z faktu zaistnienia sytuacji 
kontratypowej wyłączającej bezprawność czynu, jest konsekwencją przyjętego 
założenia o braku aksjologicznego uzasadnienia ochrony dóbr prawnych, któ-
re zostały przez ich dysponenta świadomie udostępnione działaniom osób trze-
cich. Tego rodzaju rezygnacja z ochrony karnoprawnej legitymizuje zatem naru-
szenie owych dóbr, co z kolei uprawnia do przyjęcia, że instytucja prawna zgody 
dysponenta oparta jest na zasadzie autonomii jednostki i stanowi rezultat reali-
zacji przynależnego jej prawa do samostanowienia o sobie, posiadającego nieza-
leżną wartość w systemie prawnym1. Prawo to odzwierciedla uznane w systemie 
prawnym uprawnienie dysponenta określonych dóbr prawnych, przynależnych 
mu zgodnie z porządkiem konstytucyjno- i cywilnoprawnym, do swobodnego 
dysponowania nimi. Jest przy tym emanacją konstytucyjnego prawa jednostki 
do decydowania o swoim życiu osobistym, znajdującego swą podstawę norma-
tywną w art. 47 Konstytucji RP2. Nadto z prawem do samostanowienia kore-
sponduje zasada odpowiedzialności za własne czyny, a jego realizacja prowadzi 
z kolei zasadniczo do zwolnienia z odpowiedzialności karnej tego, kto naru-
sza dobra prawne zgodnie z wolą ich dysponenta3. Od tej reguły w prawie kar-
nym przewidziany jest jednak (co najmniej) jeden wyjątek. Chodzi tu o regula-
cję przepisu art. 150 § 1 KK, normującego przestępstwo eutanazji. W dyspozycji 
tego przepisu zawarta jest bowiem swoista „kwalifi kowana forma” zgody dys-
ponenta dobrem prawnym4 – mianowicie żądanie pozbawienia życia5. Znacze-

ten podaje przykład osoby, która prosi policję o ochronę i w związku z tym dobrowolnie zgadza się 
na izolację w celi aresztowej.

1  Pogląd ten w doktrynie niemieckiej określa się mianem teorii rezygnacji z ochrony karno-
prawnej (Strafschutzverzichtstheorie); por. m.in. A.A. Göbel, Die Einwilligung im Strafrecht als Au-
sprägung des Selbstbestimmungsrechts, Frankfurt nad Menem 1992, s. 19−23 oraz wskazane tam 
piśmiennictwo. 

2  Art. 47: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego 
imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.

3  W tej kwestii szerzej w literaturze niemieckiej zob. G. Stratenwerth, Prinzipien der Rechtferti-
gung, Zeitschrift  für die gesamte Strafrechtswissenschaft  1956, Nr 68, s. 45.

4  Pozytywne znamię zgody pokrzywdzonego zawarte jest nadto w dyspozycji następujących 
przepisów: art. 123 § 2, 152, 219 KK.

5  W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że żądanie jest czymś więcej niż prośbą, życze-
niem czy wyrażeniem zgody. Jest to wyraźny imperatyw woli, zawierający element presji na psychikę 

Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania...
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nie tak sformułowanego znamienia ustawowego wydaje się jednak przysparzać 
pewnych problemów interpretacyjnych w omawianym tu kontekście. Wydawać 
by się bowiem mogło, że skoro zgoda dysponenta na naruszenie dobra prawne-
go wyłącza przestępność, a więc i karalność czynu, to takie skutki powinno tym 
bardziej powodować żądanie takiego naruszenia. Ustawodawca w tym wypadku 
– tj. w sytuacji naruszenia życia ludzkiego – nie tylko nie zezwala na ingerencję 
w to dobro prawne, ale wręcz takie zachowanie kryminalizuje. Prawo jednostki 
do samostanowienia o sobie znajduje się tu zatem w kolizji z innym ustawowo 
chronionym dobrem prawnym, tj. życiem ludzkim. Stosując reguły obowiązują-
cej w prawie karnym zasady wartościowania pozostających w kolizji dóbr praw-
nych (tj. dobra chronionego i dobra poświęconego) należy zatem rozstrzygnąć, 
które z wymienionych dóbr prawnych jest dobrem wyższej rangi, a więc objęte 
jest większą ochroną. Ze swoistego porównania wartości obu tych dóbr wynika 
jednak bezspornie, że w wypadku czynu z art. 150 § 1 KK porównanie zasadni-
czo wypada na niekorzyść prawa autonomii jednostki1. 

Granice zgody dysponenta dobrem prawnym 

Kluczową, a jednocześnie przysparzającą największych kontrowersji w ra-
mach omawianej tu problematyki wydaje się rekonstrukcja granic dopuszczal-
nej zgody dysponenta dobrem prawnym. 

1. Zakres przedmiotowy zgody dysponenta 
Wyjściowym zagadnieniem charakteryzującym problematykę zgody dys-

ponenta jest ustalenie jej zakresu przedmiotowego. Istotne wydaje się tu roz-
strzygnięcie zwłaszcza dwóch wątpliwości. Po pierwsze, czy skuteczną będzie 
zgoda dysponenta na naruszenia dobra prawnego będącego rezultatem popeł-
nienia przestępstwa nieumyślnego, a po drugie, czy dla skuteczności zgody wy-
starczające je, by obejmowała ona jedynie zachowanie sprawcy naruszające do-
bro prawne, czy też musi także obejmować spowodowanie skutku należącego do 
znamion danego typu przestępstwa. 

adresata żądania, por. m.in. O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Prawo karne. Część szczególna, 
Warszawa−Wrocław 1980, s. 140; D. Kowalska, Eutanazja w polskim prawie karnym a granice do-
puszczalności interwencji lekarskiej, Prok. i Pr. 2002, Nr 1, s. 91.

1  Tak również A.A. Göbel, Die Einwilligung, s. 19 i n. Należy jednak zwrócić uwagę na przewi-
dzianą w paragrafi e drugim art. 150 KK pozostawioną ocenie sądu możliwość nadzwyczajnego zła-
godzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia w wyjątkowych wypadkach. 



7

Odnośnie pierwszego zagadnienia1 należy zauważyć, że typowym dla prze-
stępstwa nieumyślnego jest, że pokrzywdzony, a jednocześnie dysponent do-
brem prawnym, nie tylko nie chce doprowadzić do jego naruszenia, lecz nawet 
wręcz przeciwnie, zależy mu na zachowaniu tego dobra. Skutek w postaci naru-
szenia dobra prawnego jest więc dla dysponenta okolicznością ze wszech miar 
niepożądaną. W świetle powyższego wydaje się, że nie sposób przyjąć w takich 
sytuacjach zaistnienie zgody pokrzywdzonego. Akceptacja jedynie pewnego ry-
zyka związanego z zachowaniem sprawcy nie jest zatem jednoznaczna z poję-
ciem zgody dysponenta.

Natomiast w drugiej z powołanych kwestii uprawnionym wydaje się pogląd, 
że system prawny, dopuszczając zgodę dysponenta jako okoliczność dekomple-
tującą elementy struktury przestępstwa, potwierdza uprawnienie jednostki do 
realizacji swojego prawa autonomii2. Jeżeli zatem dysponent dobrem prawnym 
zezwala na jego naruszenie, np. aprobuje zniszczenie rzeczy będącej jego włas-
nością, bądź też uszkodzenie ciała (np. poprzez wykonanie tatuażu), korzysta 
z przysługującego mu prawa do samostanowienia. Ponieważ kluczowe znacze-
nie ma tutaj nastąpienie pożądanego przez dysponenta skutku, należy uznać, że 
jego akceptacja należy do immanentnych elementów zgody dysponenta. 

Na inną ocenę zasługuje z kolei sytuacja, w której sprawca swoim zachowa-
niem nie powoduje zagrożenia dla dobra prawnego3. Oczywistym jest, że po-
woływanie się w takich okolicznościach na kontratyp zgody pokrzywdzonego 
zachowaniem sprawcy nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia. Na-
tomiast w sytuacji, gdy do naruszenia dobra dojdzie w ramach uprawniania jed-
nej z dyscyplin sportowych, uprawnione będzie powołanie się na kontratyp ry-
zyka sportowego4. 

1  Np. w sytuacji kiedy pasażer, będąc w pełni świadomym ryzyka, godzi się na podróż samocho-
dem z kierowcą znajdującym się pod wpływem alkoholu i doznaje uszczerbku na zdrowiu w spowo-
dowanym przez kierowcę wypadku drogowym (przykład za: A.A. Göbel, Die Einwilligung, passim).

2  Szerzej zob. A.A. Göbel, Die Einwilligung, s. 25 i n.
3  Mowa tu, np. o zachowaniu piłkarza powodującego w trakcie gry („w ferworze walki”) lekkie 

uszkodzenia ciała u zawodnika z przeciwnej drużyny. Obszernie w doktrynie niemieckiej zob. m.in. 
W. Preuß, Untersuchungen zum unerlaubten Risiko im Strafrecht, Berlin 1974, s. 15 i n.; G. Straten-
werth, Strafrecht, Allgemeiner Teil, t. I, Kolonia i in. 1981, Nb 1116.

4  Obszernie na ten temat zob. A.J. Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia 
odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975; tenże, Karnoprawne funkcje reguł 
sportowych, Poznań 1977; a także, np. J. Giezek, Einige Bemerkungen über das erlaubte Risiko und 
Sorgfaltspfl ichtverletzungen im Sport, w: J.C. Joerden, U.  S cheffl  er, A. S inn, G. Wolf (red.), Verglei-
chende Strafrechtswissenschaft . Frankfurter Festschrift  für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, 
s. 543 i n.; P. K ardas, Das erlaubte Risiko – ein außergesetzlicher Rechtfertigungsgrund (Konträr-
typus) oder ein Element zur Präzisierung der Rechtswidrigkeitebene?, w: J.C. Joerden, U.  S cheffl  er, 
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2. Nieskuteczność zgody dysponenta
Wyłączenie bezprawności czynu ze względu na zaistnienie kontratypu zgody 

dysponenta dobrem prawnym możliwe jest – na co wskazywano już powyżej – 
wyłącznie w sytuacjach, gdy owe dobro, służące ochronie interesu jednostki (tj. 
posiadające charakter indywidualny) zostało naruszone w rezultacie popełnie-
nia przestępstwa umyślnego. W tym miejscu należy jednak przywołać sytuacje, 
w których – mimo wyrażonej zgody – zachowanie sprawcy nie tylko wyczerpu-
je znamiona ustawowe czynu zabronionego, ale jest również bezprawne i zawi-
nione1. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje zwłaszcza szczególna 
forma zgody dysponenta, określona w dyspozycji przepisu art. 150 § 1 KK jako 
żądanie pozbawienia życia. Odnosząc się do specyfi ki omawianego znamienia 
ustawowego przede wszystkim należy zwrócić uwagę na systematykę Kodeksu 
karnego. Otóż usytuowanie art. 150 KK w Rozdziale XIX, normującym prze-
stępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, implikuje jednoznacznie, że rodzajowym 
przedmiotem ochrony tego przepisu jest przede wszystkim życie człowieka. Po-
nadto konstrukcja znamion zawartych w jego dyspozycji wskazuje, że nawet 
„kwalifi kowana forma” zgody, za jaką uznać można żądanie pozbawienia życia, 
może – w wyjątkowych wypadkach – skutkować jedynie złagodzeniem kary lub 
odstąpieniem od jej wymierzenia (por. art. 150 § 2 KK). Wyrażenie przez dyspo-
nenta takiego żądania nigdy jednak nie będzie prowadziło do zanegowania po-
pełnienia przestępstwa eutanazji. 

Nie budzi zatem wątpliwości, że art. 150 KK zawiera jednoznaczne ograni-
czenie autonomii jednostki w zakresie realizacji władztwa nad własnym życiem, 
wprowadzając w odniesieniu do tego dobra prawnego daleko idącą ochronę2. 
W tym kontekście należy zatem rozważyć, czy ustawodawca zasadnie ograniczył 
prawo jednostki do samostanowienia o sobie na rzecz ochrony tego szczególne-
go przedmiotu ochrony, a także, czy taki zabieg legislacyjny mógłby zostać za-
stosowany także w odniesieniu do innych dóbr prawnych. Jednocześnie jednak 
nie należy tracić z pola widzenia, że ze względu na anomalną sytuację motywa-
cyjną sprawcy przestępstwa eutanazji (tj. działanie pod wpływem współczucia 
dla ofi ary) w paragrafi e drugim omawianego przepisu przewidziano – w wy-
jątkowych okolicznościach – możliwość modyfi kacji wymiaru kary, tj. nadzwy-

A. Sinn, G. Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft . Frankfurter Festschrift  für Andrzej 
J. Szwarc zum 70. Geburtstag, s. 585 i n.

1  Zob. w szczególności opisy znamion ustawowych czynów zabronionych unormowanych w na-
stępujących przepisach: art. 123 § 2, 150 § 1, 152, 219 KK.

2  Normatywną podstawę ochrony życia ludzkiego zawierają także przepisy Konstytucji RP (por. 
art. 38 Konstytucji RP), jak również regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego; zob. m.in. 
art. 2 EKPCz; art. 2 KPP. 
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czajne złagodzenie, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia. Okoliczność ta po-
zwala zrekonstruować intencje ustawodawcy do potraktowania sprawcy czynu 
z art. 150 KK w odmienny sposób, aniżeli sprawcy „zwykłego” zabójstwa. Moż-
na w tym wprawdzie dopatrywać się uwzględnienia – przynajmniej w pewnym 
zakresie – autonomii jednostki, jednakże nie sposób mówić tu o pełnym respek-
towaniu prawa do samostanowienia. Tym niemniej nie sposób zakwestionować 
faktu, że przeważająca część doktryny aprobująco przyjmuje brak skuteczności 
zgody dysponenta na unicestwienie własnego życia. Zwłaszcza doktryna nie-
miecka rozwinęła w tym zakresie cały wachlarz poglądów. Abstrahując z jednej 
strony od oceny tak daleko idącej ochrony życia, a z drugiej od słuszności po-
woływanych argumentów, warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób w poglądy te 
wpisane jest postrzeganie granic prawa jednostki do samostanowienia o sobie.

Uzasadnienia ochrony życia ludzkiego, jako dobra prawnego najwyższej kate-
gorii, dopatrywać się można z jednej strony w założeniu, że naruszenie tego dobra 
ma charakter wyjątkowy w tym znaczeniu, że jest ono nieodwracalne. Oznacza to, 
że pokrzywdzony nie ma możliwości zaprzeczenia lub cofnięcia zgody na takie na-
ruszenie, w konsekwencji czego sprawca zasadniczo nic nie ryzykuje, zwłaszcza ze 
względu na obowiązywanie zasady in dubio pro reo1. Argumentację przemawiającą 
za karalnością eutanazji należy zatem w przedstawionym ujęciu ściśle wiązać z po-
dejrzeniem faktycznego braku owej zgody. Możliwe są bowiem sytuacje, w któ-
rych sprawca będzie fałszywie twierdził, że taką zgodę od pokrzywdzonego uzy-
skał. Weryfi kacja tego twierdzenia będzie natomiast, co oczywiste, niemożliwa. 

Dokonując oceny zaprezentowanego poglądu należy jednak zauważyć, że 
jest on nieprzekonujący dla uzasadnienia ograniczenia autonomii jednostki w jej 
prawie do decydowania o sobie. Po pierwsze ze względu na to, że ewentualne 
trudności dowodowe w zakresie ustalenia zaistnienia zgody bądź też jej braku 
nie mogą determinować rozstrzygnięcia kwestii o charakterze materialnopraw-
nym dotyczących stricte przesłanek odpowiedzialności karnej; ponadto koncep-
cja swoistej „kary za podejrzenie” narusza zasadę nullum crimen sine lege2. 

Zwolennicy innego poglądu przyjmują natomiast, że w przypadku ochro-
ny życia ograniczenie prawa jednostki do samostanowienia leży w interesie po-
wszechnym, a to dlatego, że funkcjonowanie społeczeństwa nie jest możliwe bez 
fi zycznego istnienia jego członków3. Odnosząc się do tego twierdzenia należy 

1  Por. m.in. G. Arzt, Delikte gegen das Leben, Zeitschrift  für die gesamte Strafrechtswissen-
schaft  1973, Nr 83, s. 36 i n.

2  Por. także D. Dölling, Fahrlässige Tötung bei Selbstgefahrdung des Opfers, Goltdammer´s Ar-
chiv für Strafrecht 1984, s. 86.

3  Por. np. T. Weigend, Strafl osigkeit, s. 63 i n. Krytycznie zob. P. N oll, Übergesetzliche Rechtfer-
tigungsgrunde im besonderen die Einwilligung des Verletzten, Bazylea 1955, s. 67 i n. Zob. także 
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jednak zauważyć, że tego rodzaju postrzeganie zawiera w sobie pewną mery-
toryczną sprzeczność. Jego całkowita aprobata nakazywałaby bowiem konse-
kwentnie przyjąć także karalność (usiłowanego) samobójstwa, postrzegając je 
w charakterze zachowania bezprawnie zagrażającego życiu ludzkiemu. Takie 
postrzeganie naruszałoby jednak fundamentalne zasady prawa karnego, a nad-
to byłoby sprzeczne z wykładnią przepisu art. 148 § 1 KK, kryminalizującego 
wszak wyłącznie pozbawienie życia osoby innej niż sprawca. Z tego względu 
powyższy argument, przemawiający za ograniczeniem autonomii jednostki na 
rzecz utylitarnego interesu społecznego nie zasługuje na aprobatę.

W doktrynie zarysował się także pogląd, którego przedstawiciele za prioryte-
towy uznają na interes jednostki, doszukując się (paternalistycznie) niekiedy ko-
nieczności ochrony samego dysponenta dóbr prawnych przed własnym zacho-
waniem1. Zwolennicy takiego stanowiska tracą jednak z pola widzenia, iż istotą 
zgody uprawnionego i warunkiem jej respektowania jest uznanie, że jednostka 
dysponuje zdolnością do świadomego i zgodnego z rzeczywistą wolą decydowa-
nia o sobie, natomiast ochrona przed sobą samym niezbędna jest z reguły tylko 
wówczas, gdy jednostka jest niezdolna do podjęcia samodzielniej decyzji2. Nie 
można wszak a priori zakładać, że każdy, kto wyraża wolę zakończenia własne-
go życia, wykazuje niezdolność do rozpoznania znaczenia swojego czynu, gdyż 
w konsekwencji należałoby przyjąć, że pokrzywdzony przestępstwem eutana-
zji – ze względu na ową niezdolność właśnie – jest osobą niepoczytalną, a za-
tem wyrażone przez niego żądanie pozbawienia go życia jest nie może być wzię-
te pod uwagę. Taka argumentacja prowadziłaby wszak do zupełnej dysfunkcji 
przepisu art. 150 KK, w rezultacie czego stałby się on całkowicie zbędny.

Przedstawione dotychczas poglądy nie przysparzają wprawdzie przekonującego 
uzasadnienia dla ograniczenia autonomii jednostki na rzecz ochrony życia ludzkie-
go. Konkluzja ta nie jest jednak równoznaczna z kwestionowaniem zakresu normo-
wania art. 150 KK. Należy bowiem pamiętać, że wykładnia norm karnoprawnych 
nie może dokonywać się bez uwzględnienia ich kontekstu społecznego. Twierdze-
nie to uprawnia z kolei do przyjęcia, że żądanie jednostki wyrażające jej wolę eu-
tanazji, nie stanowi okoliczności mogącej usprawiedliwić pozbawienie jej życia ze 
względu na swą sprzeczność ze społecznie uznanymi normami moralnymi3.

E. Schmidthäuser, Selbstmord und Beteiligung am Selbstmord in strafrechtlicher Sicht, w: Fest-
schrift  für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Berlin–Nowy Jork 1974, s. 801 i n. 

1  Por. D. D ölling, Fahrlässige, s. 86; C. Roxin, Über die Einwilligung im Strafrecht, Coimbra 
1987, s. 30.

2  Por. A.A. Göbel, Die Einwilligung, s. 34 i n. oraz wskazane tam piśmiennictwo. 
3  Por. m.in. G. Arzt, Willensmängel bei der Einwilligung, Frankfurt nad Menem 1970, s. 36; 

A.A. Göbel, Die Einwilligung, s. 39 i n. Konkluzję tę można zresztą z powodzeniem odnieść także do 


