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Wstęp

Dnia 8 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS od-
była się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Eutanazja”, zorgani-
zowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Katedrę Prawa Kar-
nego i Kryminologii WPiA UMCS w ramach VI Lubelskiego Seminarium 
Karnistycznego. Przedmiotem poprzednich seminariów była problematy-
ka bigamii (I), pornografii (II), przestępstwa zgwałcenia (III), przestępstw 
przeciwko czci i nietykalności cielesnej (IV), prostytucji (V). Niniejsza pub-
likacja zawiera referaty przedstawione na konferencji. 

W trakcie czterech sesji zaprezentowano 15 referatów, w których przed-
stawiono zagadnienie eutanazji w różnych aspektach. 

Sesji pierwszej przewodniczył prof. dr hab. M. Mozgawa (UMCS Lub-
lin, IWS Warszawa). Uczestnicy wysłuchali następujących referatów: „Po-
jęcie i rodzaje eutanazji” dr K. Nazar-Gutowskiej (UMCS Lublin); „Euta-
nazja – Etikettschwindel a prawo do dobrej śmierci” prof. dr hab. M. Płatek 
(UW); „Zagadnienie eutanazji w nowożytnych kodeksach karnych obowią-
zujących na ziemiach polskich w XIX i XX w.” dr K. Dąbrowskiego (UMCS 
Lublin); „Zabójstwo eutanatyczne w polskiej legislacji i orzecznictwie Sądu 
Najwyższego” sędzięgo Sądu Najwyższego W. Kozielewicza.  

W drugiej części konferencji obradom przewodniczył sędzia Sądu Naj-
wyższego W. Kozielewicz, a przedstawiono następujące referaty: „Ustawo-
we znamiona zabójstwa eutanatycznego” dr A. Michalskiej-Warias (UMCS 
Lublin); „Znamię współczucia dla ofiary jako przesłanka eutanazji” sę-
dziego Sądu Najwyższego prof. dra hab. J. Sobczaka (SWPS Warszawa); 
„Eutanazja a udział w samobójstwie (uwagi na tle art. 151 k.k.)” dr P. Ko-
złowskiej-Kalisz (UMCS Lublin).  

 W trzeciej sesji, której przewodniczyła prof. dr hab. M. Płatek, referaty 
wygłosili: dr S. Hypś (KUL) „Eutanazja jako okoliczność wyłączająca odpo-
wiedzialność karną w wybranych państwach”; prof. dr hab. K. Wiak (KUL). 
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„Eutanazja jako uprzywilejowany typ zabójstwa – analiza prawno porów-
nawcza”; dr M. Kulik (UMCS Lublin) „Eutanazja czynna jako podstawowy 
lub kwalifikowany typ zabójstwa w wybranych państwach”; dr hab. W. Na-
wrocki i dr M. Seńko (Wydział Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwer-
sytetu Spraw Wewnętrznych) „Ocena karnoprawna eutanazji na Ukrainie”. 

Czwartej sesji konferencji, przewodniczył sędzia Sądu Najwyższego 
prof. dr hab. J. Sobczak, przedstawiono na niej następujące referaty: „«Pra-
wo do godnej śmierci» w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka” prof. dr hab. M. Wąsek-Wiaderek (KUL); „Zabójstwo eutana-
tyczne (próba badań empirycznych)” prof. dra hab. M. Mozgawy (UMCS 
Lublin, IWS Warszawa); „Społeczne spostrzeganie eutanazji na podsta-
wie badania postaw studentów UMCS z wybranych kierunków studiów” 
dr M. Budyn-Kulik (UMCS Lublin, IWS Warszawa); „Zabójstwo eutana-
tyczne spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób jako przyczyna 
pozbawienia korzyści ze spadku” dr hab. H. Witczak (KUL).  

Temat konferencji, który od lat stanowi przedmiot dyskusji teoretycz-
nych, został ukazany przez referentów w sposób interesujący i wnikliwy. 
Zagadnienie eutanazji przedstawiono wielopłaszczyznowo, choć oczywi-
ście nie było możliwe wyczerpanie całości zagadnień związanych z przed-
miotem seminarium. Mam jednak nadzieję, że problematyka ta została 
przybliżona uczestnikom konferencji (a teraz również i czytelnikom) i być 
może choć w pewnym stopniu przyczyni się do kontynuacji rozważań 
w tym zakresie w polskim piśmiennictwie karnistycznym. Jak zawsze – 
przedstawiając kolejne materiały konferencyjne – wierzę, że spotkają się 
one z dobrym odbiorem przez Czytelników. Jednocześnie pozwalam so-
bie już teraz zaprosić na kolejne (VII) seminarium karnistyczne, które od-
będzie się w grudniu 2015 r. (będzie poświęcone problematyce niemniej 
interesującej niż poprzednie spotkania).
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Katarzyna Nazar -Gutowska

Pojęcie i rodzaje eutanazji

Etymologicznie termin „eutanazja” wywodzi się z języka greckiego 
i oznacza „dobrą śmierć”, „śmierć spokojną”, „śmierć szczęśliwą” (eu – do-
bry, łagodny, thanatos – śmierć)1.

Pojęcie eutanazji po raz pierwszy pojawił się w V w. p.n.e. w kome-
dii Kratinosa (o nieznanym tytule) na określenie osoby „mającej dobrą 
śmierć”, bez bliższego jednak wskazania czym owa „dobra śmierć” miałaby 
się wyróżniać. Następnie (100 lat później) poeta Meander użył tego terminu 
w znaczeniu „łatwej śmierci”, będącej efektem posiadania odpowiedniego 
dystansu do życia. Krytycznie odniósł się on do starości, twierdząc, że „ten, 
kogo kochają bogowie, umiera młodo”. Wobec tego dobra śmierć to śmierć 
wczesna, na którą nie należy pasywnie czekać, bo może być śmiercią z wy-
boru2. Terminem euthanateô posłużył się też Polibiusz, mówiąc o „śmierci 
z honorem” króla Sparty – Kleomenesa, który w obliczu dostania się w ręce 
wrogów postanowił walczyć za wszelką cenę, a znalazłszy się w sytuacji 
przymusowej, popełnił samobójstwo3. Pojęcie eutanazji znane było rów-
nież w kulturze rzymskiej. Cyceron (w liście do Attieusa) określał eutana-
zję jako „śmierć honorową, sławną i pełną godności”4.

Z kolei Platon, twórca koncepcji idealnego systemu społecznego, dora-
dzał, aby w przypadku zapadnięcia kogokolwiek na nieuleczalną, śmiertel-

1 Tak eutanazję rozumiał A. Schopenhauer; zob. tenże, Aforyzmy o mądrości życia, tłum. J. Gare-
wicz, Warszawa 1970, s. 271.

2 R. Citowicz, Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci, Warszawa 2006, 
s. 30.

3 Polibiusz, Dzieje, tłum. S. Hammer, t. 1, Ossolineum 1957, s. 271.
4 K. Toeplitz, Teologiczne kontrowersje wokół eutanazji, Etyka 1975, nr 14, s. 119.
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ną chorobę lekarze nie udzielali mu pomocy. Jego zdaniem wywołana tym 
zaniechaniem śmierć będzie korzystniejsza zarówno dla samej jednostki, 
dla której długotrwałe schorzenie równałoby się udręczeniu, jak i dla całej 
społeczności, względem której chora jednostka pozostaje bezproduktyw-
na5. Poglądy Platona uznaje się niekiedy za pierwowzór eutanazji biernej, 
choć on sam nie posłużył się takim czy nawet zbliżonym określeniem6.

Po raz pierwszy rzeczownika „eutanazja” użył około 300 r. p.n.e. Posid-
dippos, ale i w tym przypadku bez określenia sensu owej „dobrej śmierci”. 
Jak widać więc, w starożytności za „dobrą śmierć” uważano śmierć szybką 
i pozbawioną cierpienia. Miała być ona wynikiem dobrego, godnego, od-
ważnego i cnotliwego umierania („prawa śmierć”) nie wiązano jej ze śmier-
cią samobójczą. Wobec braku informacji źródłowych, można przypuszczać, 
że samobójstwa z powodu ciężkiej choroby w czasach antycznych były 
rzadkie. Dopiero stoicy mianem „dobrej śmierci” zaczęli określać zakoń-
czenie życia przez mędrca w odpowiedni sposób i w odpowiednim mo-
mencie, niezależnie od metody – a więc także dzięki samobójstwu i to nie 
tylko z powodu nieuleczalnej choroby, ale zawsze, gdy z okoliczności wy-
nika, że należy odejść z tego świata7. Z czasem zaczęły pojawiać się teksty 
potwierdzające, że antyczni lekarze odstępowali od terapii nieuleczalnie 
chorych pacjentów, a nawet proponowali cierpiącym na nieuleczalne, po-
łączone z nieznośnym bólem, choroby odebranie życia. Dyskutowano też 
nad stosowaniem trucizn w celu spowodowania zgonu8. Do wizji owych 
lekarzy – pomocników śmierci – odniósł się w czasach nowożytnych T. Mo-
rus w Utopii z 1516 r. Nie użył on jednak wprost słowa „eutanazja”, lecz za-
stąpił je bardzo zbliżonym znaczeniowo zwrotem – „śmierć dobrowolna”9. 
Wyraził on postulat, aby nieuleczalnie chorzy, cierpiąc nieznośne bóle, mo-
gli zgodnie z prawem samodzielnie odebrać sobie życie lub aby mogli żą-
dać, by inni wyzwolili ich od udręczenia. Jeżeli jednak ów chory i cierpią-
cy pragnąłby żyć, autor ten nakazywał jego pielęgnację i łagodzenie bólu 
do naturalnej śmierci10. T. Morus jest współcześnie traktowany jako ten, 

5 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1990, s. 170 i 172.
6 Szerzej zob. J. Malczewski, Eutanazja: z dziejów pojęcia, Diametros 2004, nr 1, s. 43–46.
7 U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart, München 

1999, s. 34–35, cyt. za M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawno
porównawcze, Kraków 2004, s. 24.

8 J.-P. Wils, Sterben: zur Ethik der Euthanasie, Paderborn 1999, s. 89, cyt. za R. Citowicz, Prawnokarne 
aspekty…, s. 32.

9 Zob. T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, W. Kornatowski, Warszawa 1954, s. 152.
10 J. Malczewski, Eutanazja: z dziejów…, s. 46 i n.
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który po raz pierwszy w kulturze europejskiej poruszył zagadnienie ak-
tywnej eutanazji i wspomaganego samobójstwa nieuleczalnie chorych11.

Przyjmuje się, że pierwszym, który użył terminu „eutanazja” w od-
miennym rozumieniu, był angielski franciszkanin i filozof F. Bacon. We-
dług niego „obowiązkiem lekarza jest nie tylko dążenie do wyleczenia pa-
cjentów, ale także łagodzenie bólu i cierpień związanych z chorobą; i to nie 
tylko po to, aby łagodzenie bólu przyczyniało się i prowadziło do wyzdro-
wienia, lecz też wtedy, gdy nie ma już nadziei – aby dało pacjentowi łagod-
ną i spokojną śmierć, gdyż nie ma nic szczęśliwszego niż ta eutanazja”12. 
F. Bacon wyróżnił „eutanazję zewnętrzną” i „eutanazję wewnętrzną”. Ta 
pierwsza to według niego świadczenie wszelkiej dostępnej opieki medycz-
nej i pielęgniarskiej, która mogłaby przynieść człowiekowi ulgę w ago-
nii i która pomogłaby mu odejść z tego świata w sposób łatwy i spokojny. 
„Eutanazja wewnętrzna” zaś to duchowe przygotowanie duszy na śmierć, 
przy czym umierający powinien otrzymać wsparcie również w tym zakre-
sie13. Przyjmuje się, że F. Bacon był prekursorem opieki paliatywnej i jako 
pierwszy w historii związał pojęcie eutanazji z udziałem lekarza w proce-
sie umierania i łagodzenia związanych z tym cierpień.

W 1794 r. holenderski uczony N. Paradys – wracając częściowo do po-
glądów F. Bacona – zdefiniował „eutanazję naturalną” jako „sztukę uczy-
nienia śmierci jak najlżejszą, jak najbardziej znośną, jak to tylko pozostaje 
w naszej mocy i zależy od przyczyn naturalnych”14.

Pomijając „dobrowolną śmierć” u T. Morusa, lekarze i filozofowie 
w XVI, XVII i XVIII w. pojmowali eutanazję jako proces naturalnej śmier-
ci w chorobie, którą powinni stosować medycy przez leczenie objawowe 
oraz psychiczne wsparcie zapewniane każdemu choremu aż do końca jego 
dni. Jedyną bardziej aktywną pomocą, jaką dopuszczali niektórzy w ślad 
za F. Baconem, było stosowanie środków przeciwbólowych, ale nie w celu 
przyspieszenia śmierci, lecz by ułatwić proces umierania i w ten sposób 
zapewnić choremu „naturalną eutanazję”15.

Dopiero w II połowie XIX w. S. Williams i L. Tollemache, powracając 
do poglądów lekarzy późnego antyku i T. Morusa, zdefiniowali eutana-
zję jako aktywną pomoc choremu w uwolnieniu się od cierpienia umiera-

11 Tak P. Góralski, Prawne i społeczne aspekty eutanazji, Kraków 2008, s. 74.
12 U. Benzenhöfer, Der gute Tod?…, s. 70, cyt. za R. Citowicz, Prawnokarne aspekty…, s. 34.
13 M. Szeroczyńska, Eutanazja…, s. 26.
14 U. Benzenhöfer, Der gute Tod?…, s. 72, cyt. za R. Citowicz, Prawnokarne aspekty…, s. 35.
15 M. Szeroczyńska, Eutanazja…, s. 27.
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