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WSTZP

G[osowany wyrok sadu kanadyjskiego zapad[ w sprawie karnej prowadzonej
przeciwko dzia[aczce pro-life Mary Wagner1. Oskareonej postawiono zarzut wyrzadzenia szkody poprzez zak[ócenie korzystania z prywatnej w[asnogci, tj. kliniki aborcyjnej (mischief intefering with private property), oraz cztery zarzuty
naruszenia dwóch sadowych nakazów nadzoru kuratorskiego (breach of probation order). Oba nakazy obligowa[y Wagner do nienagannego postjpowania
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1
Mary Wagner (ur. 1974 r.) – Kanadyjka, aktywistka pro-life. Po raz pierwszy aresztowana
w zwiazku z pokojowymi protestami antyaborcyjnymi w 2000 r. oacznie za dzia[alnogp pro-life
sprzeczna z prawem kanadyjskim aresztowano ja siedmiokrotnie. Okreglana jako „wijzier sumienia”. W dniach 3-16 patdziernika 2014 r. przebywa[a w Polsce z seria wystapier promujacych
ochronj eycia dzieci poczjtych. Po wydaniu komentowanego orzeczenia Mary Wagner zosta[a 16
kwietnia 2015 r. po raz kolejny uznana przez Sad Sprawiedliwogci Ontario winna naruszenia
warunków sadowego nadzoru kuratorskiego oraz zak[ócania korzystania z kliniki aborcyjnej
w zwiazku z jej zachowaniem w dniu 23 grudnia 2014 r. w klinice Bloor West Village Women’s
Clinic (rozdawa[a cijearnym kobietom czerwone róee i ulotki pro life). Wyrokiem z dnia 5 maja
2015 r. sad wymierzy[ jej karj 10 miesijcy pozbawienia wolnogci oraz przez dwa lata zakaza[
zblieap sij do klinik aborcyjnych.
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zgodnego z prawem, a jeden z nich wyratnie zakazywa[ jej przebywania na terenie klinik aborcyjnych w Ontario i komunikowania sij tam z jakakolwiek inna
osoba. Sad Sprawiedliwogci Ontario w osobie sjdziego Fergusa O’Donnella orzeczeniem z 12 czerwca 2014 r. uzna[ Mary Wagner winna wszystkich zarzucanych
jej czynów. Wymierzono jej karj pijciu miesijcy pozbawienia wolnogci za wyrzadzenie szkody poprzez zak[ócenie korzystania z prywatnej w[asnogci oraz
czterech miesijcy pozbawienia wolnogci za naruszenie warunków nadzoru kuratorskiego. Ponadto zobowiazano ja do nie zblieania sij na odleg[ogp mniejsza nie
100 metrów od klinik aborcyjnych przez okres dwóch lat. Przez ca[y czas trwania
postjpowania, tj. blisko dwa lata, Wagner przebywa[a w areszcie, mimo ie proponowano jej zwolnienie za porjczeniem. Areszt przez tak d[ugi czas by[ w ocenie sadu „rezultatem jej uporu lub pogwijcenia”2.
Obszerne uzasadnienie wyroku liczace ae 150 punktów opublikowano 12 lutego 2015 r. W omawianym orzeczeniu podjjto szereg istotnych zagadnier
stanowiacych obiekt zainteresowania róenych dyscyplin jurysprudencji. Obok
kwestii w[agciwych dla prawa karnego, prawa cywilnego czy prawa konstytucyjnego przedmiotem dociekar sadu sta[y sij równiee problemy natury teoretycznoi filozoficzno-prawnej. Kontekst sprawy – tj. aborcja – prze[oey[ sij na rozwaeania sadu dotyczace poczatku ludzkiego eycia, a wijc materii z pogranicza biologii, filozofii i teologii.
Wyrok Sadu Sprawiedliwogci Ontario jest jednym z kilkudziesijciu orzeczer
sadów kanadyjskich odnoszacych sij do prawnych granic antyaborcyjnych protestów. Wielogp i z[oeonogp poruszonych w nim kwestii wyróenia go jednak na tle
innych orzeczer wydanych w sprawach publicznej aktywnogci pro-life. Komentowane orzeczenie obrazuje zagroeenie dla wolnogci s[owa oraz wolnogci sumienia i religii zwiazane z reglamentacja mowy antyaborcyjnej3. Próby sadowego
ograniczania protestów pro-life takee w Polsce4 czynia wyrok sadu kanadyjskiego
wartogciowym materia[em komparatystycznym dla rodzimej jurysprudencji.

2

R. v. Wagner (4).
Por. R. ALBERT, Protest, Proportionality, and the Politics of Privacy: Mediating the Tension
Between the Right of Access to Abortion Clinics and Free Religious Expression in Canada and
the United States, „Loyola Of Los Angeles International and Comparative Law Review”
27 (2005), nr 1, s. 1-62.
4
Zob. wyrok Sadu Okrjgowego w Rzeszowie z dnia 16 patdziernika 2014 r., sygn. I C
929/14.
3
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1. KONTEKST I STAN FAKTYCZNY SPRAWY

Prawo Kanady w przedmiocie aborcji uchodzi za jedno z najbardziej liberalnych na gwiecie. Aborcja moee byp przeprowadzona w kaedym stadium ciaey
z jakiejkolwiek przyczyny. Kobieta do dnia porodu swobodnie decyduje o usunijciu ciaey.
Niniejszy stan prawny jest rezultatem orzeczenia Sadu Najwyeszego
z 28 stycznia 1988 r. w sprawie R. v. Morgentaler5, moca którego uchylono jako
niekonstytucyjny przepis art. 251 kodeksu karnego6, który penalizowa[ aborcjj.
Osobie, która dopugci[a sij aborcji, grozi[a kara maksymalna doeywotniego
pozbawienia wolnogci, a kobiecie cijearnej kara do dwóch lat pozbawienia
wolnogci. Ustawa karna umoeliwia[a przeprowadzenie legalnej aborcji w szpitalu
za zgoda komisji trzech lekarzy, w przypadku gdy ciaea zagraea[a eyciu lub
zdrowiu kobiety cijearnej. W ocenie Sadu Najwyeszego przepis ten narusza[
konstytucyjne prawo kobiet do bezpieczerstwa zawarte w art. 7 Kanadyjskiej
Karty Praw i Wolnogci7, rozumiane jako wolnogp od ingerencji w ich cielesna
i psychoemocjonalna integralnogp. Co prawda zakwestionowanemu przepisowi
towarzyszy[ uzasadniony cel w postaci troski o zdrowie i bezpieczerstwo kobiet
cijearnych oraz o interesy p[odu, ale jego postap nie spe[nia[a testu proporcjonalnogci8. Sad Najwyeszy uzna[ ponadto, ie w przedmiotowej sprawie nie
ma potrzeby oceniania „praw p[odu” jako odrjbnej wartogci konstytucyjnej.
Stan faktyczny omawianej sprawy, w przeciwierstwie do jego prawnej oceny,
jest zasadniczo bezsporny. W dniu 15 sierpnia 2012 r. Mary Wagner naruszajac
warunki probacji, wesz[a na teren kliniki aborcyjnej w Toronto (Womens’s Care
Clinic). W poczekalni kliniki wrjcza[a przebywajacym tam kobietom zamierzajacym usunap ciaej róee oraz broszury pro-life9. W rozmowie z nimi przekonywa[a je do zmiany decyzji i zrezygnowania z zabiegu aborcji. Deklarowanym
przez nia celem tych dzia[ar by[o uchronienie przed gmiercia nienarodzonych
dzieci. Pracownice kliniki wezwa[y ja do opuszczenia budynku. Kiedy Wagner

5

R. v. Morgentaler, [1988] 1 SCR 30 [dalej: k.k].
Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46).
7
The Canadian Charter of Rights and Freedoms: The Constitution Act, 1982, Schedule B to
the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11.
8
Zob. R. v. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103.
9
Zawiera[y one m.in. informacjj o miejscach, w których kobiety cijearne moga znaletp
wsparcie do dnia porodu, przedstawia[y rozwój p[odu w poszczególnych fazach ciaey, informowa[y o zdrowotnych i psychologicznych nastjpstwach aborcji.
6
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odmówi[a, zosta[a przez personel kliniki si[a wypchnijta z poczekalni do korytarza, gdzie przebywa[a do czasu przybycia policji, która ja aresztowa[a.
Jedyna okolicznogcia faktyczna, której sadowi nie uda[o sij rozstrzygnap, to
zweryfikowanie tego, czy jedna z lekarek kliniki nazwa[a Wagner „szalona”
i zwróci[a sij do niej wulgarnymi s[owami („go fuck yourself”). Niniejszy incydent nie mia[ jednak eadnego wp[ywu na prawna ocenj ca[ego zdarzenia z udzia[em oskareonej.
Wed[ug sadu zachowanie Wagner zak[óci[o funkcjonowanie kliniki aborcyjnej
i przebieg procedur medycznych w odniesieniu do pacjentek kliniki. Zabiegi
aborcji uleg[y opótnieniu o oko[o 5-10 minut ze wzgljdu na to, ie pacjentki,
w tym czternastoletnie kobiety, na skutek incydentu by[y „smutne” i „p[aka[y”.
Sad uzna[, ie nie ma zastosowania art. 430 ust. 7 k.k. wy[aczajacy odpowiedzialnogp osoby, która na dany teren wchodzi jedynie w celu „pozyskania lub
zakomunikowania informacji”.

2. UZASADNIENIE PRAWNE

2. 1. Obrona innych (defence of others)
Pierwsza kwestia prawna, do której ustosunkowa[ sij sad, by[a ocena
zachowania oskareonej pod katem dzia[ania w obronie koniecznej, a konkretnie
„w obronie innych”. Dzia[anie w samoobronie lub w obronie innych na gruncie
kanadyjskiego kodeksu karnego jest okolicznogcia wy[aczajaca odpowiedzialnogp
za ueycie si[y.
W toku postjpowania zmianie uleg[ przepis kodeksu karnego regulujacy
instytucjj obrony koniecznej. W momencie dopuszczenia sij przez Wagner zarzucanych jej czynów art. 37 k.k. stanowi[: „Kaedy jest usprawiedliwiony, ueywajac si[y w obronie siebie lub kogokolwiek pod swoja ochrona przed napagcia,
jegli nie ueywa wijcej si[y nie to konieczne do zapobieeenia napagci czy zapobieeenia ponowienia napagci”.
Sad podkregli[ jjzykowa nieprecyzjj przywo[anego przepisu oraz zwiazane
z tym rozbieenogci interpretacyjne tak w orzecznictwie, jak i doktrynie prawniczej. Przyjmujac wyk[adnij systemowa (dyrektywj spójnogci systemu prawnego), a nie tyle jjzykowa uzna[, ie termin „si[a” obejmuje akty przemocy i im
podobne, ale jue nie ueyta przez Wagner pokojowa perswazjj. Tym samym w
jego ocenie art. 37 k.k. nie znajduje zastosowania do oskareonej. Konkluzja taka
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nie jest do korca przekonujaca. Uprawnione wydaje sij sijgnijcie do regu[y
wnioskowania prawniczego argumentum a maiori ad minus. Skoro ueycie si[y
celem ochrony innego podmiotu przed napagcia jest wy[aczone z odpowiedzialnogci, to ueycie grodków mniej radykalnych i mniej inwazyjnych – chop
nielegalnych – równiee powinno korzystap z ochrony prawa.
Wniosek taki nie przesadza o spe[nieniu przes[anek art. 37 k.k. i zastosowaniu
tego przepisu. Sad stana[ bowiem na stanowisku, ee dzieci poczjte nie by[y „pod
ochrona” Wagner. Ustawowy zwrot „pod ochrona” jest ambiwalentny. Nie naleey
go jednak w ocenie sadu odnosip do kaedego przypadku, w którym ktog znajduje
sij w sytuacji zagroeenia, a oskareony jest w stanie mu pomóc. Sad przyja[, ee co
prawda moena mówip o spe[nieniu przes[anki „pod ochrona”, gdy osoba zagroeona wyratnie wezwie inna obca jej osobj do pomocy, niemniej jednak w przedmiotowej sprawie nie sposób za[oeyp, ee p[ody10 o taka pomoc do Wagner sij
zwróci[y.
Po nowelizacji kodeksu karnego instytucjj obrony koniecznej reguluje art. 34
k.k. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu: „Osoba nie jest winna przestjpstwa, jegli
a) na podstawie racjonalnych podstaw uwaea, ee si[a lub grotba si[y jest ueyta
przeciwko niej lub innej osobie
b) czyn stanowiacy przestjpstwo jest pope[niony w celu obrony lub ochrony
siebie lub innej osoby przed ueyciem lub grotba ueycia si[y
c) czyn jest racjonalny w danych okolicznogciach”.
Art. 34 ust. 2 podaje kryteria, jakie sad uwzgljdnia, oceniajac racjonalnogp
zachowania sprawcy, w tym:
– „stopier, w jakim ueycie si[y by[o bezpogrednie oraz czy istnia[y inne
dostjpne grodki odpowiedzi na potencjalne ueycie si[y” (pkt b),
– „czy pope[niony czyn by[ odpowiedzia na ueycie czy grotbj ueycia si[y,
o którym osoba ta wiedzia[a, ee by[o zgodne z prawem” (pkt h).
Sad powo[ujac sij na orzecznictwo Sadu Najwyeszego przyja[, ie przepis
w nowym brzmieniu formalnie moee znaletp retroaktywne zastosowanie do Wagner. Oskareonej towarzyszy[o racjonalne przekonanie, ee p[ody pacjentek kliniki
znajdowa[y sij w bezpogrednim niebezpieczerstwie ueycia przeciwko nim
zabójczej si[y (ust. 1 pkt a), a celem Wagner by[a ich ochrona przed ugmierceniem (ust. 1 pkt b). Sad uzna[ jednak, ie nie moena zachowania oskareonej
ocenip jako racjonalnego w okolicznogciach sprawy (ust. 1 pkt c). Co prawda
10
Sad zasadniczo w orzeczeniu pos[uguje sij okregleniem „p[ód” a nie „dziecko poczjte”,
„dziecko nienarodzone” itp.

198

GRZEGORZ MAROO

zachodzi[a bezpogrednia grotba ueycia si[y przeciwko p[odom (ust. 2 pkt b), ale
jednoczegnie istnia[y inne grodki odpowiedzi na ta grotbj, a ponadto oskareona
wiedzia[a, ee ueycie si[y przeciwko p[odom by[o legalne na gruncie prawa kanadyjskiego dopuszczajacego aborcjj (ust. 2 pkt b i h).
Nieprzekonujace jest stanowisko o niespe[nieniu wymogu ust. 2 pkt b. Sad
stwierdzi[, ie Wagner mog[a zastosowap inne grodki do realizacji obranego celu,
tj. zakwestionowap na drodze sadowej legalnogci aborcji w Kanadzie. W przedmiotowej sprawie „inna osoba” zagroeona w rozumieniu art. 37 kodeksu karnego
by[y – przy okreglonej wyk[adni zwrotu „inna osoba” – konkretne dzieci poczjte
konkretnych pacjentek przebywajacych w klinice aborcyjnej Womens’s Care
w Toronto w dniu 15 sierpnia 2012 r., a nie generalnie dzieci poczjte. Sad jest
wprawdzie gwiadomy tego, ee wniesienie do sadu skargi na legalnogp aborcji nie
uchroni[oby tamtego dnia i w tamtym miejscu eycia dzieci poczjtych, ale niniejsza argumentacjj bezpodstawnie bagatelizuje, okreglajac ja mianem „sofizmu”.
Pyta sij, „dlaczego zatem pani Wagner nie by[a w klinice dzier wczegniej czy
tydzier wczegniej”11, skoro dzijki temu mog[aby uratowap wijcej dzieci poczjtych?
Rozumowanie sadu w tej kwestii stanowi rezultat b[jdnej interpretacji art. 37.
Przepis ten jakkolwiek sam jest generalno-abstrakcyjny, to jednak jego aplikacja
dotyczy okolicznogci indywidualno-konkretnych. W przedmiotowej sprawie do
„innej osoby” zalicza[y sij – jegli przyjap podmiotowogp nasciturusa – dzieci poczjte pacjentek przebywajacych w dniu 15 sierpnia 2012 r. w klinice aborcyjnej
w Toronto, do której uda[a sij Wagner. Sugerowane przez sad inne grodki
dzia[ania po stronie oskareonej by[yby nieadekwatne i nieskuteczne wobec tych
konkretnych dzieci poczjtych. Nieuprawnione jest twierdzenie, ee w analizowanym kazusie o niespe[nieniu wymogu art. 37 ust. 2 pkt b gwiadczy to, ie np.
dzier wczegniej oskareona nie podjj[a dzia[ar analogicznych. Idac tym tokiem
rozumowania naleea[oby przyjap (argumentum ad absurdum), ie matka odpierajac kolejny zamach na wolnogp seksualna ma[oletniej córki i raniac noeem konkubenta, nie moee powo[ap sij na obronj konieczna tylko dlatego, ee w analogicznych sytuacjach poprzednio nie reagowa[a na przypadki seksualnego wykorzystania dziecka przez swojego parntera.
Uznanie, ee nie istnia[y inne alternatywne grodki, nie przesadza bynajmniej, ie
zachowanie Wagner stanowi[o „obronj innych”. Taka konstatacja wymaga[aby
jednoczegnie stwierdzenia, ee dziecko poczjte jest „inna osoba”, a dopusz11

R. v. Wagner (58).
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czalnogp aborcji jest „nielegalna”. Kwestia podmiotowogci nasciturusa oraz rozumienie legalnogci w gwietle paradygmatu rzadów prawa (rule of law) stanowi[y
przedmiot rozwaear sadu w dalszej czjgci uzasadnienia.
2.2. Stan wy3szej konieczno9ci (defence of necessity)
Sad nie podzieli[ tee argumentu obrony, ie Wagner dzia[a[a w stanie wyeszej
koniecznogci, majacym umocowanie w common law. Bazujac na prawie precedensowym, sjdzia Fergus O’Donnell wyróeni[ dwa typy sytuacji obejmowanych
instytucja stanu wyeszej koniecznogci:
a) sytuacja zagroeenia usprawiedliwia (excuse) niespe[nienie prawnego obowiazku;
b) troska o wijksze dobro czy mniejsze z[o uzasadnia (justification) bezprawne postjpowanie.
Sad Sprawiedliwogci Ontario sijgajac do precedensu Sadu Najwyeszego,
odrzuci[ dopuszczalnogp powo[ywania sij na stan wyeszej koniecznogci w drugim
rozumieniu. „|aden system prawa pozytywnego nie uznaje zasady, która uprawnia[aby osobj do pogwa[cania prawa w oparciu o swoje przekonanie, ee prawo
to k[óci sij z jakag wyesza wartogcia spo[eczna”12. Oznacza to zakwalifikowanie
argumentu odwo[ujacego sij do obywatelskiego niepos[uszerstwa jako argumentu pozajurydycznego. Bezprawne zachowanie doznaje uzasadnienia na gruncie prawa tylko w tych okolicznogciach, które wskaee sam prawodawca, np.
obrona konieczna. Sad nie bez racji zauwaea, ee wykraczanie poza katalog ustawowo okreglonych okolicznogci skutkuje subiektywizacja prawa karnego, przenoszeniem na orzecznictwo kompetencji legislatywy oraz grozi anarchia. W ocenie sjdziego O’Donnella oskareona nie zgadzajac sij z prawem i decydujac sij na
jego nieprzestrzeganie z powodu wyeszych racji, postjpowa[a w sposób odpowiadajacy niniejszemu – nieznajdujacemu akomodacji w kanadyjskim porzadku
prawnym – pojmowaniu stanu wyeszej koniecznogci.
Orzecznictwo kanadyjskie akceptuje natomiast pierwsze powyesze rozumienie
stanu wyeszej koniecznogci, który „opiera sij na realistycznej ocenie ludzkiej
s[abogci i uznaje, ee liberalne i ludzkie prawo karne nie moee wymagap od ludzi
gcis[ego pos[uszerstwa prawu w sytuacjach zagroeenia, kiedy normalne ludzkie
instynkty, czy to samozachowawcze czy altruistyczne, silnie popychaja do nie-

12

Perka v. The Queen, [1984] 2 SCR 232.
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pos[uszerstwa”13. Dopuszczalnogp przyjjcia stanu wyeszej koniecznogci zaleey
m.in. od tego, czy zachowanie by[o „nieuniknione, nieuchronne, pozbawione racjonalnej moeliwogci alternatywnego dzia[ania nieskutkujacego naruszeniem
prawa”14.
W ocenie sadu Wagner mog[a wybrap racjonalna, zgodna z prawem alternatywj, tj. kwestionowanie na drodze sadowej w postjpowaniu cywilnym legalnogci aborcji, uczestniczenie w publicznych demonstracjach za eyciem dzieci
nienarodzonych czy partycypowanie w innych legalnych formach przekonywania
do stanowiska pro-life.
Podobnie jak w kontekgcie kwestii obrony koniecznej, sad b[jdnie przyjmuje,
ee te alternatywne dzia[ania by[y w[agciwe do obrony eycia konkretnych dzieci
poczjtych konkretnych kobiet zamierzajacych 15 sierpnia 2012 r. dokonap aborcji
w Womens’s Care Clinic w Toronto. Moena odniegp wraeenie, ee sad zapomina
o tym, ie rozpoznaje jednostkowa sprawj. Po raz kolejny mylnie identyfikuje
beneficjentów ocenianych dzia[ar Wagner. W gronie tych beneficjentów znajdowa[y sij nie wszystkie potencjalne dzieci poczjte, ale te konkretne rozwijajace
sij jako p[ody w cia[ach poszczególnych kobiet, do których Wagner adresowa[a
swój komunikat danego dnia na terenie kliniki aborcyjnej. Dystynkcji tej sad nie
zauwaea, kiedy czyni nastjpujaca uwagj: „Moena twierdzip, ee procedura cywilna [ukierunkowana na zakwestionowanie legalnogci aborcji – G.M.] nie by[aby odpowiedzia na pilnogp uratowania p[odów, które zmar[y tamtego dnia, ale
to jest, w kontekgcie debaty aborcyjnej, pozornie trafny argument. Tamten dzier
nie by[ inny od dni przed i po nim”15. Powszechnogp zabiegów aborcji w Kanadzie nie uzasadnia stanowiska, ee w trakcie dopuszczania sij przez Wagner zarzucanego jej czynu eycie konkretnych dzieci poczjtych nie znajdowa[o sij w sytuacji nag[ego zagroeenia.
Sad wola[ odrzucip argument z obrony koniecznej i stanu wyeszej koniecznogci na etapie watpliwych rozwaear o proporcjonalnogci grodka do celu, nie na
podstawie – pótniej rzeczywigcie jue poczynionych w orzeczeniu – ustaler co do
kwestii bardziej zasadniczych suponujacych pytania o aksjologij prawa i granice
obowiazywania prawa. Zabieg ten jedynie odsuna[ w czasie stwierdzenie sadu, ee
p[ód nie ma podmiotowogci prawnej jako osoba ludzka. Wyratne odrzucenie
argumentacji z obrony koniecznej i stanu wyeszej koniecznogci na podstawie

13

Tamee.
Tamee.
15
R. v. Wagner (63).
14
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takiej konstatacji uczyni[oby glosowane orzeczenie bardziej argumentacyjnie
spójne.
2.3. Status prawny dziecka pocz?tego
Stosunkowo rzadko aktywigci pro-life uzasadniaja w toku postjpowania sadowego legalnogp protestów antyaborcyjnych, sprzecznych z litera prawa, powo[ujac sij na ochronj prawa do eycia dzieci poczjtych16. Najczjgciej argumentuja,
ee reglamentowanie przez ustawodawcj czy przez orzecznictwo moeliwogci wyraeania publicznego sprzeciwu przeciwko aborcji jest sprzeczne z konstytucyjna
wolnogcia s[owa, wolnogcia sumienia i religii czy wolnogcia zgromadzer.
W sprawie R. v. Wagner g[ównym argumentem obrony uzasadniajacym legalnogp zachowania oskareonej by[o twierdzenie, ee dziecko poczjte jest istota
ludzka w rozumieniu prawa, a tym samym czyn Wagner s[uey[ ochronie dzieci
poczjtych przed zabójstwem.
Sad zdecydowa[ sij na rozwaeenie argumentacji dotyczacej podmiotowogci
dziecka poczjtego, pomimo istniejacej linii orzeczniczej Sadu Najwyeszego w tej
materii. Jakkolwiek sadom nieszych instancji nie wolno ignorowap wiaeacych ich
precedensów, to jednak zagadnienia objjte tymi precedensami moena uczynip
przedmiotem ponownych analiz, jegli „podniesiono nowe kwestie prawne
w zwiazku ze znaczacymi zmianami w prawie, albo tee, gdy uleg[y zmianie okolicznogci lub dowody, które istotnie przesunj[y parametry debaty”17. Takie podejgcie do doktryny stare decisis zapewnia równowagj pomijdzy potrzeba stabilnogci i adekwatnogci orzecznictwa. „Stare decisis nie jest kaftanem bezpieczerstwa skazujacym prawo na statycznogp”18.
Kwestia kontrowersyjna jest nieuwzgljdnienie przez sad wniosku obrony
o przes[uchanie w charakterze bieg[ych (expert) dwóch profesorów medycyny na
okolicznogp cz[owieczerstwa dziecka poczjtego. Ze wzgljdów ekonomii procesowej sad poprosi[ Wagner o pisemne przed[oeenie argumentacji jej bieg[ych. Sad
Najwyeszy Kanady stoi na stanowisku, ee sad moee odrzucip wniosek strony
o przes[uchanie w ramach postjpowania dowodowego (evidentiary hearing), gdy
strona ta „nie jest w stanie wykazap racjonalnego prawdopodobierstwa, ee przes[uchanie to pozwoli na rozstrzygnijcie kwestii zawis[ych przed sadem”19.
16

Zob. R. v. Demers, [2002] B.C.C.A. 28.
Canada (Attorney General) v. Bedford, [2013] 3 S.C.R. 1101 (42).
18
Carter v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 5 (CanLII).
19
R. v. Pires, R. v. Lising, [2005] 3 S.C.R. 343.
17
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Aplikacja tej zasady w konkretnych postjpowaniach jest obarczona duea doza
sjdziowskiej dyskrecjonalnogci. Majac to na uwadze nie sposób kategorycznie
podwaeyp tezj sjdziego O’Donnnella, ee dowód z przes[uchania ekspertów „nie
mia[by szansy wp[ynap na wynik sprawy”20. Kwestia ocenna jest to, czy argumentacja uczonych, na których sij powo[ywa[a Wagner, mog[aby zdeterminowap
rozstrzygnijcie rozpatrywanego kazusu. Sad udzieli[ odpowiedzi negatywnej,
przyjmujac ee racje oskareonej nie by[y „szczególnie oryginalne”, stanowiac
przedmiot debaty od kilku dekad21.
W pierwszej kolejnogci sad uzna[, ie dowody przed[oeone przez Wagner nie
ujawniaja nowych kwestii prawnych co do podmiotowogci prawnej nasciturusa.
Kodeks karny okregla zabójstwo jako ugmiercenie „istoty ludzkiej”, chop samego
zwrotu „istota ludzka” nie definiuje. Natomiast art. 223 k.k. stanowi, ee „dziecko”
staje sij istota ludzka w rozumieniu tego aktu w momencie, kiedy jako eywe
zostanie oddzielone od cia[a matki bez wzgljdu na to czy oddycha, posiada odrjbny system kraeenia oraz czy dosz[o do odcijcia pjpowiny. W ocenie Wagner
nieuznawanie za „istotj ludzka” dziecka poczjtego czyni art. 223 niekonstytucyjny, gdye sprzeczny z art. 7 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolnogci przyznajacym
„kaedemu” prawo do eycia. Twierdzi tee, ee „inna osoba” z art. 34 k.k. obejmuje
równiee dziecko poczjte.
Sad pomimo pewnych watpliwogci zgodzi[ sij, ee Wagner posiada legitymacjj
procesowa do zakwestionowania konstytucyjnogci art. 223 k.k. Uzna[, ie legitymacja ta opiera sij o interes prywatny, a nie publiczny. Przyjjte w art. 223 k.k.
rozumienie istoty ludzkiej wp[ywa na interpretacjj art. 34 k.k., mówiacego
o obronie koniecznej, która z kolei wyk[adnia oddzia[uje bezpogrednio na zakres
praw osoby podnoszacej zarzut niekonstytucyjnogci.
Nieprzekonujace sa natomiast argumenty sadu na rzecz wykluczenia legitymacji procesowej opartej o interes publiczny. Weryfikacja legitymacji procesowej
nastjpuje wed[ug trzech kryteriów:
– czy zarzut dotyczy „istotnej sprawy”, tj. czy odnosi sij do donios[ych
zagadnier konstytucyjnych,
– czy strona ma realny interes w rozstrzygnijciu sprawy,
– czy dany zarzut jest racjonalnym i skutecznym grodkiem postawienia sprawy
przed sadem.

20
21

R. v. Wagner (72).
R. v. Wagner (74).
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Sad zdecydowa[, ie Wagner nie spe[ni[a trzeciego warunku, gdye w jego
ocenie mog[a w inny sposób kwestionowap kanadyjskie prawodawstwo aborcyjne. Sad zdaje sij, wbrew temu co twierdzi, utoesamiap zdolnogp procesowa
z merytoryczna trafnogcia argumentacji, która ta zdolnogp umoeliwia dopiero
wyartyku[owap na forum sadu. Jegli natomiast taki nieuprawniony redukcjonizm
by[ udzia[em sadu, to wtedy inna droga procesowa wcale nie by[aby potencjalnie
bardziej skuteczna – w sensie korzystnego wyroku stwierdzajacego niekonstytucyjnogp aborcji – nie ta obrana przez Wagner.
Sad stwierdza, ee na poziomie wyk[adni jjzykowej nie sposób przesadzap, czy
dziecko poczjte posiada konstytucyjnie umocowana podmiotowogp prawna, tym
bardziej, ee Karta operuje trzema terminami („kaedy”, „kaedy obywatel” i „osoba”). Zauwaea jednak, ee twierdzenia oskareonej nie znajduja wsparcia w kanadyjskim orzecznictwie, w szczególnogci w praktyce jurysdykcyjnej Sadu Najwyeszego. Rzetelnie omówiony przez sad dorobek orzeczniczy potwierdza taka
ocenj.
Sady kanadyjskie podkreglaja, ee aborcja zarówno w prawie kanadyjskim, jak
i w ca[ej tradycji anglosaskiej na przestrzeni dziesijcioleci by[a w róenych
stadiach ciaey dopuszczalna z róenych powodów22. Twiadczy to ich zdaniem, ie
nasciturusa nie postrzegano jako osoby, „pomimo pe[nej naukowej wiedzy co do
zdolnogci p[odu do eycia”23.
Podmiotowogci nasciturusa nie wolno wed[ug sadów wywodzip z okolicznogci, ee dziecko poczjte moee dochodzip odszkodowania za szkody prenatalne
czy dziedziczyp. Uprawnienia te nabywa bowiem pod warunkiem urodzenia sij
jako eywe. „Prawo Kanady nie uznaje nienarodzonego dziecka jako osoby
w sensie prawnym czy jurydycznym. Kiedy dziecko urodzi sij, eywe i zdolne do
eycia, prawo moee uznap, ee jego istnienie zaczj[o sij przed urodzeniem dla
pewnych ograniczonych celów. Ale jedynym uznawalnym prawem jako prawo
osoby urodzonej”24.
22

Pomocniczo sady powo[uja sij na rozwiazania prawne w innych parstwach common law,
g[ównie USA i Wielkiej Brytanii, w których aborcja jest legalna. Roe v. Wade, 410 U.S. 113
(1973); Paton v. United Kingdom; Paton v. Trustees of BPAS, [1978] 2 All E.R. 987 (Q.B.D.).
W sprawie Paton sad orzek[: „P[ód nie moee, w prawie angielskim, w mojej ocenie, posiadap
eadnego prawa sam z siebie ae do momentu urodzenia i istnienia oddzielnie do matki”.
23
Borowski v. Canada (Attorney General), 1987 CanLII 4890 (SK CA) (22).
24
Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) v. D.F.G., [1997] 3 S.C.R. 925 (11).
W sprawie tej Sad Najwyeszy orzek[, ie kobietj cijearna nie moena w interesie dziecka
poczjtego umiegcip w zamknijtym ogrodku do momentu porodu. Kobieta ta by[a uzaleeniona od
wdychania kleju, na skutek czego dwoje z trójki jej wczegniejszych dzieci urodzi[o sij nie-
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Jednoczegnie kanadyjska judykatura wyratnie róenicuje cz[owieczerstwo
nasciturusa na p[aszczytnie empirycznej i normatywnej. „Sad nie jest zobligowany do podjjcia filozoficznej i teologicznej debaty odnognie do tego, czy p[ód
jest czy nie jest osoba, ale raczej do odpowiedzi na prawna kwestij, czy ustawodawstwo Quebec przyzna[o p[odowi osobowogp. Metafizyczne argumenty moga
byp donios[e, ale nie stanowia g[ównego przedmiotu naszych dociekar. Zadanie
prawid[owego sklasyfikowania p[odu w prawie i w nauce to dwa róene zajjcia.
Przypisanie p[odowi podmiotowogci w prawie jest zasadniczo zadaniem normatywnym. Ono skutkuje uznaniem praw i obowiazków – kwestia, która wykracza
poza uwagj naukowych klasyfikacji. W skrócie, zadanie tego Sadu jest prawnej
natury. Decyzje oparte o spo[eczne, polityczne, moralne i ekonomiczne wybory sa
prawid[owo pozostawione legislatywie”25.
Kanadyjskie sady w kontekgcie debaty aborcyjnej przyjmuja za[oeenia normatywizmu o kategorycznej separacji sfery bytu (Sein) i sfery powinnogci (Sollen).
Prawna ochrona eycia ludzkiego jest postrzegana wy[acznie w kategoriach normatywnych. Stojac na gruncie nonkognitywizmu, przyznaja prawodawcy prima
facie szeroka swobodj w zakresie regulacji aborcji. Racje biologiczne za cz[owieczerstwem nasciturusa sa prawnie nierelewantne, skoro podmiotowogp prawna
zaleey wy[acznie od woli ustawodawcy. A zatem: „Chociae szybki postjp w naukach medycznych moee czynip spo[ecznie poeadanym przyznanie pewnego
statusu prawnego p[odom, bez wzgljdu na ich finalna zdolnogp do eycia, to jest to
prerogatywa parlamentu, a nie sadów”26.
W ocenie Sadu Najwyeszego podmiotowogci prawnej dziecka poczjtego nie
moena uzasadniap brakiem biologicznych róenic czy niewielkimi róenicami
pomijdzy dzieckiem urodzonym i nieurodzonym, skoro „kwestia ta nie dotyczy
statusu biologicznego czy duchowego, ale statusu prawnego”27. Jegli sam prawodawca w tekgcie aktu normatywnego nie ujawnia woli objjcia terminem „istota
ludzka” dziecka poczjtego, to ani ustalenia nauki, ani tym bardziej definicje ze

pe[nosprawnymi. Wed[ug sadu nie moena ograniczap wolnogci kobiety cijearnej, gdye dziecko
poczjte nie jest osoba w rozumieniu prawa i nie posiada eadnych praw.
25
Tremblay v. Daigle, [1989] 2 S.C.R. 530 (52). W sprawie tej ojciec wnosi[ o sadowy nakaz
obligujacy jego cijearna partnerkj do powstrzymania sij od aborcji. Sad Najwyeszy orzek[, ie
art. 2 Karty Praw i Wolnogci Cz[owieka Quebecu przyznajacy kaedej „istocie ludzkiej” prawo do
eycia nie obejmuje dziecka poczjtego.
26
Borowski v. Canada (Attorney General), (7).
27
Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) v. D.F.G. (12).
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s[owników jjzykowych nie moga jego zdaniem byp argumentem na rzecz zaliczenia nasciturusa do istoty ludzkiej na gruncie prawa28.
Powyesze rozumowanie sprowadzajace podmiotowogp prawna nasciturusa do
wy[acznie kwestii normatywnej (prawodawczego fiat), jest bardzo niebezpieczne.
Ca[kowite uniezaleenienie tregci prawa od obiektywnych prawd o rzeczywistogci
fizykalnej odkrywanych przez naukj grozi, i jak pokazuje historia – niejednokrotnie skutkuje powstaniem przepisów nie tyle niesprawiedliwych, ile wrjcz
zbrodniczych (np. niewolnictwo, holocaust).
Znamienne, ie Sad Najwyeszy przyznaje prawodawcy pe[na swobodj w zakresie legalizacji aborcji, ale jue wysoce ograniczona, jegli chodzi o prawna
ochronj dzieci poczjtych. „Do parlamentu lub legislatyw naleey decyzja o ustanowieniu praw dla dzieci nienarodzonych czy innych grodków ochronnych
w zgodzie z ograniczeniami na[oeonymi przez Konstytucjj Kanady”29. Cytowane
zdanie jest wyrazem pewnej demagogii. Nie wola ustawodawcy czy ustrojodawcy
bowiem decyduje o kszta[cie kanadyjskiego prawa aborcyjnego, lecz ocena samego Sadu Najwyeszego. Przejawem sadowego aktywizmu by[o uznanie za niekonstytucyjne przepisów dopuszczajacych aborcjj jedynie w sytuacji zagroeenia
eycia i zdrowia kobiety cijearnej. Ewentualnym wyrazicielem woli Kanadyjczyków liberalizacji co do ustawodawstwa aborcyjnego powinien byp parlament,
a nie Sad Najwyeszy.
Wyzwolenie prawa spod wp[ywów empirii kaee podniegp pytanie, co w zasadzie oznacza moeliwogp odejgcia od sadowego precedensu, gdy „uleg[y zmianie
okolicznogci lub dowody, które istotnie przesunj[y parametry debaty”? Nielogiczna jest argumentacja, w której prawodawca moee tworzyp prawo sprzeczne
z ustaleniami nauki, ale jue odkrycia nauki legitymuja sady do nowej interpretacji
tego samego literalnie prawa.
Sad w sprawie Wagner najpierw doszed[ do wniosku, ee przed[oeone na
pigmie opinie dwóch profesorów medycyny nie dowodza, jakoby od czasów wydania orzeczer przez Sad Najwyeszy w sprawach aborcji, tj. na przestrzeni
ostatnich 30 lat, dosz[o w nauce do istotnych odkryp co do postrzegania rozwoju
p[odu. Zauwaea, ee argumenty i tezy formu[owane przez oboje bieg[ych – niezaleenie czy trafne czy nie – by[y znane tee w latach osiemdziesiatych. Nastjpnie
zag sad podkregla, ee ustalenie nauki nie sa przesadzajace. „Jest tak dlatego, ee
prawna charakterystyka, prawny status i prawne ograniczenia sa z natury norma28
29

Tremblay v. Daigle (40, 44).
Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) v. D.F.G. (12).
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tywnymi procesami”30. Skoro prawo moee byp kontrfaktyczne, to sad niepotrzebnie w ogóle poddawa[ analizie materia[y przed[oeone przez prywatnych
bieg[ych. Ex ante by[o wiadomo, ee opinie ekspertów nie wp[yna na interpretacjj
prawa przez sad.
Sjdzia O’Donnell za Sadem Najwyeszym przyjmuje paradygmat Kelsenowskiego normatywizmu, ee to, „co byp powinno” (prawo), jest uniezaleenione od
tego, „co jest” (empiria). Prowadzi go to do konstatacji, ee tak jak biologia nie
stoi na przeszkodzie, aby na gruncie prawa kanadyjskiego owce zaliczyp do
byd[a, tak równiee ewentualne cz[owieczerstwo dziecka poczjtego nie stanowi
przeszkody dla pe[nej legalnogci aborcji. Watpliwa stosownogp tego porównania
jedynie potwierdza antycypowany przez sad woluntaryzm prawotwórczy co do
aborcji.
2.4. RzCdy prawa (Rule of Law) i zwierzchno9D Boga (Supremacy of God)
a prawna ochrona 3ycia dziecka pocz?tego
W ocenie oskareonej za przyjjciem niekonstytucyjnogci art. 223 k.k. wykluczajacego dzieci poczjte z zakresu pojjcia „istoty ludzkiej” czy „kaedy” przemawiaja cztery racje:
– prawna ochrona nienarodzonego dziecka na przestrzeni wieków
– prawo mijdzynarodowe
– niezgodnogp takiego stanu rzeczy z zasada rzadów prawa
– niezgodnogp takiego stanu rzeczy z zasada zwierzchnogci Boga
Sad zauwaey[, ie bezwzgljdna ochrona eycia dziecka poczjtego nie jest
i nigdy nie by[a udzia[em anglosaskiego porzadku prawnego. Bez szerszej argumentacji, jakkolwiek jednak trafnie, wskaza[ tee, ie traktowanie eycia nasciturusa
na równi z eyciem osoby urodzonej nie stanowi obowiazujacej zasady prawa mijdzynarodowego, które w tej materii pozostawia daleko idaca swobodj poszczególnym parstwom.
Szczególnie interesujace z punktu widzenia teorii i filozofii prawa sa wywody
odnognie do dwóch ostatnich argumentów Wagner. Sad ustosunkowujac sij do
zasady rzadów prawa i zasady zwierzchnogci Boga – dos[ownie wyraeonych w
preambule Karty Praw i Wolnogci – podejmuje sij kwestii fundamentalnych dla
ca[ej jurysprudencji. Interpretacja obu zasad determinuje ontologij i aksjologij
prawa, relacje pomijdzy prawem a innymi porzadkami normatywnymi (w tym
30

R. v. Wagner (111).
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przypadku pomijdzy prawem a religia i moralnogcia) czy kryteria legitymizacji
prawa. Z[oeonogp materii i brak konsensusu w samej mygli prawniczej co do
wskazanych zagadnier po czjgci t[umaczy poniekad sprawozdawczy charakter
wywodów sadu w tym przedmiocie.
Zasada rzadów prawa zak[ada istnienie niepisanych fundamentalnych norm
obowiazujacych nie tylko obywateli, ale i prawodawcj. Ich egzekwowanie
stanowi obowiazek sadów. Sjdzia O’Donnell posi[kujac sij wyk[adem Prezes
Sadu Najwyeszego B. McLachlin zauwaea, ee te niewys[owione wprost w tekgcie
konstytucji normy to nowa postap prawa naturalnego, którego jednak tród[em jest
historia, wartogci i kultura danego narodu. „Ta «bogata intelektualna tradycja»
prawa naturalnego daey do nadania prawu minimalnej moralnej tregci. Opiera sij
na rozróenieniu pomijdzy regu[ami i prawem. Regu[y i system regu[ moga byp
zarówno dobre, jak i z[e. Twierdzi sij, ee cog wijcej nie samo ich istnienie jest
wymagane do eadania szacunku, w skrócie, do przekszta[cenia regu[ w prawo.
Dystynkcja pomijdzy rzadami poprzez prawo (rule by law), które sa stanem
rzeczy w niektórych rozwijajacych sij parstwach, a rzadami prawa (rule of law),
które [acza sij z rozwinijtymi demokracjami, zwijtle oddaje róenice pomijdzy
systemem samych regu[, a w[agciwym systemem prawnym, który opiera sij na
pewnym minimum wartogci”31.
W cytowanych s[owach odszukap moena tezy wp[ywowych anglosaskich
teoretyków prawa, tj. koncepcja minimum tregci prawa naturalnego w prawie
pozytywnym Herberta Harta czy teza Ronalda Dworkina o dychotomicznej strukturze prawa sk[adajacego sij z regu[ (rules) i zasad (principles).
Sjdzia O’Donnell trafnie zauwaea, ee sad nie posiada swobody w identyfikacji
niepisanych zasad i na ich podstawie kwestionowania poszczególnych przepisów
prawa. Skutkowa[oby to bowiem powstaniem oligarchii sjdziowskiej, podwaeajacej zasadj rzadów demokratycznych. Zasady te wyprowadzane sa w procesie
prawniczego rozumowania z tradycji danego narodu, jego zobowiazar mijdzynarodowych czy z podstawowych spisanych aktów, zw[aszcza z konstytucji. Chroni
to przed ich subiektywizacja. Sad musi miep na uwadze, ee niektórzy posiadaja
„sk[onnogp wpisywania w zasadj rzadów prawa wszystkiego tego, co wspiera ich
konkretny poglad na temat tego, jakie prawo byp powinno”32.

31
B. MCLACHLIN, Unwritten Constitutional Principles: What is Going On?, http://www.
fact.on.ca/ judiciary/NewZeal.pdf [dostjp: 26.06.2015].
32
Singh v. Canada (Attorney General), 2000 CanLII 17100 (FCA), (33).
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Sad w sprawie Wagner przyja[, ee niepisane zasady konstytucyjne odgrywaja
mniejsza rolj w demokracjach majacych formalna konstytucjj, nie w parstwach
pozbawionych spisanej ustawy zasadniczej (np. Wielka Brytania). Takie stanowisko pozwoli[o mu zakwestionowap potrzebj sijgania poza Kartj Praw i Wolnogci
w poszukiwaniu prawa naturalnego, skoro sam tekst Karty zosta[ zdeterminowany
koncepcja prawa naturalnego, koncepcja praw cz[owieka czy demokratyczna
tradycja. W swoich wywodach sad jest nie do korca spójny. Raz mówi o tym, ee
niespisane zasady zosta[y jue inkorporowane do ustawy zasadniczej, innym razem, ie rzady prawa to „konstytucyjne DNA” Kanady, których nie moena utoesamiap z tekstem konstytucji i które wymiar sprawiedliwogci musi twardo bronip
niezaleenie od presji spo[ecznej i politycznej.
Rozwaeania o istocie rzadów prawa mog[y byp bardziej rozbudowane i wieloaspektowe, uwzgljdniajac bogaty dorobek jurysprudencji, a nie bazujac g[ównie
na akademickim odczycie Prezes Sadu Najwyeszego B. McLachlin. Nie wydaje
sij jednak, aby bardziej wnikliwe zreferowanie doktrynalnej koncepcji rzadów
prawa – np. sijgnijcie do mygli Gustawa Radbrucha – u[atwi[o jej aplikacjj do
problemu prawnego podniesionego przez Wagner, czy tym bardziej wp[ynj[o na
zmianj rozstrzygnijcia sadu.
Sjdzia O’Donnell podzieli[ ocenj oskareonej, ee „rzady poprzez prawo”,
w których niemoralne zachowania godzace w prawa podstawowe innych sa
legalne, stanowia oznakj totalitaryzmu i despocji. Nie zgodzi[ sij z nia jednak,
aby „rzady prawa” wymaga[y uznania, ee p[ód to „istota ludzka”, której przys[uguja egzekwowalne prawa na równi z osoba urodzona. Przekonanie, ee „kaeda
aborcja jest morderstwem, zbrodnia przeciwko ludzkogci i forma ludobójstwa,
bez watpienia szczere i g[jbokie, nie znajduje potwierdzenia w naszej historii czy
w powszechnych badt mijdzynarodowych wartogciach. Opowiedzenie sij za
interpretacja, o która prosi, nie wymaga – jak twierdzi – sjdziowskiej odwagi,
lecz okropnego i ohydnego unilateralizmu, który sam by[by zaprzeczeniem
rzadów prawa, które pani Wagner przywo[uje do pomocy”33.
O wiele mniej konkluzywne sa rozwaeania sadu dotyczace zasady zwierzchnogci Boga wys[owionej w preambule Karty. Na jej podstawie Wagner powo[uje
sij na piate przykazanie Boee („Nie bjdziesz zabija[”), którego zakresem
obejmuje takee dziecko poczjte.

33

R. v. Wagner (121).
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Sad zwraca uwagj, ie fraza o „zwierzchnictwie Boga” nie jest przedmiotem
ani szerszych, ani spójnych sadowych interpretacji34. Sad Apelacyjny Brytyjskiej
Kolumbii uzna[ nawet, ie zwrot ten to „martwa litera”35. W obronie jurydycznej
relewantnogci tekstu preambu[y o „zwierzchnictwie Boga” stanj[o dwóch sjdziów Sadu Apelacyjnego Alberta w zdaniu odrjbnym do jednego z wyroków,
twierdzac, ie sprzeczne z zasada zwierzchnogci Boga jest negowanie konstytucyjnogci ustawy zakazujacej handlu w niedziele36. Z kolei Sad Federalny Kanady
uznaje, ie wprowadzenie przedmiotowej frazy do Konstytucji w 1982 r. nie
oznacza przekszta[cenia Kanady w teokracjj, a jedynie tyle, ee Kanada nie moee
byp oficjalnie parstwem ateistycznym, jak Zwiazek Radziecki. Zasada ta nie
podwaea gwieckogci Kanady37.
Streszczenie kilku orzeczer, w których podjjto kwestij „zwierzchnictwa Boga”, w zasadzie ca[kowicie wype[nia „ustosunkowanie sij” sadu do argumentacji
Wagner. Sjdzia O’Donnell poprzestaje na konstatacji o trudnogciach interpretacyjnych niniejszego zwrotu. Prawid[owe spostrzeeenie, ee róene religie róenie
zapatruja sij na kwestie aborcji, a ich poglady w tej materii ewoluuja, nie
prowadzi go do eadnej finalnej konkluzji, a jedynie do postawienia kilku pytar,
np. „czyj Bóg?”. Rola sadu jest usuwanie watpliwogci interpretacyjnych i subsumcja stanu faktycznego pod normj prawna, a nie formu[owanie pytar i pozostawianie ich bez odpowiedzi. Potraktowanie postanowienia o „zwierzchnogci
Boga” w zasadzie jako pozbawionego prawnej donios[ogci przeczy dyrektywie
interpretacyjnej zakazu wyk[adni prawa per non est.

34

Zob. J. PENNEY, R. DANAY, The Embarrassing Preamble? Understanding the “Supremacy
of God” and The Charter, „University of British Columbia Law Review” 39 (2006), nr 2,
s. 287-331.
35
R. v. Sharpe, 1999 BCCA 416 (CanLII), (zdanie polemiczne sjdzi Rowles).
36
R. v. Big M. Drug Mart, 1983 ABCA 268 (CanLII), (zdanie odrjbne sjdziego Belzila).
Sjdzia Belzil pyta sij, czy kolejnym krokiem bjdzie usunijcie z ustaw jakichkolwiek odniesier
do Boeego Narodzenia czy Wielkanocy, albo zaprzestanie ueywania kalendarza gregoriarskiego?
Taka interpretacja grozi powstaniem „bezkszta[tnego, pozbawionego korzeni, bezboenego narodu” sprzecznie z preambu[a Karty. Zauwaea, ee twórcy Karty nie zamierzali przyznap sadom
zadania usuwania wszelkich gladów europejskich i zachodnich wartogci i tradycji. Sad Najwyeszy
w swoim orzeczeniu w tej sprawie w ogóle pomina[ kwestij „zwierzchnictwa Boga”. R. v. Big M.
Drug Mart, [1985] 1 S.C.R. 295.
37
O’Sullivan v. Canada (M.N.R.), [1992] 1 F.C. 522 (F.C.T.D.). W sprawie tej podatnik
wnioskowa[ o zwolnienie go z obowiazku p[acenia podatku dochodowego, gdye wp[ywy z niego
czjgciowo sa przeznaczane na finansowanie aborcji.
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2.5. Kwestia naruszenia sCdowych nakazów dotyczCcych
warunków probacji
Sad uzna[, ie niedopuszczalne jest powo[ywanie sij na niewaenogp nakazu
sadowego jako usprawiedliwienie jego naruszenia. Nakaz wiaee, dopóki nie zostanie przez sad formalnie uchylony, nawet gdyby by[ niekonstytucyjny. Zakazane jest przy tym kwestionowanie go w innej sprawie anieeli w tej, w której
zosta[ wydany. Wagner mog[a podwaeap legalnogp warunków probacyjnych –
zw[aszcza zakaz wchodzenia na teren klinik aborcyjnych i komunikowania sij
tam z innymi osobami – wnoszac apelacjj do postanowienia sadu, moca którego
takie warunki ustalono. Oskareona tymczasem najpierw naruszy[a warunki probacyjne, a dopiero pótniej kwestionowa[a ich legalnogp. Nieprzestrzeganie
sadowych nakazów postrzeganych jako niekonstytucyjne grozi[oby wed[ug sadu
anarchia.
Niniejsze rozumowanie sadu, mocno osadzone w paradygmatach prawniczego
pozytywizmu, znajduje wsparcie w kanadyjskim orzecznictwie. Niewatpliwie s[uey ono formalnie rozumianej wartogci pewnogci i bezpieczerstwa prawnego.
Z drugiej jednak strony bezkrytyczna wiernogp prawu i sadowym orzeczeniom
wydanym na podstawie tego prawa moee prowadzip do raeacej niesprawiedliwogci. Twiadomogp takiego niebezpieczerstwa jest udzia[em sadu, chop stoi on
kategorycznie na stanowisku, ie w przedmiotowej sprawie takie ryzyko nie wystjpuje. Sjdzia O’Donnell ustosunkowuje sij do dwóch hipotecznych sytuacji
zdaniem obrony analogicznych do sprawy Wagner.
Pierwszy kazus dotyczy przechodnia, który wchodzi do p[onacego domu
i ratuje jego mieszkarców, pomimo ie obowiazywa[ go sadowy nakaz zblieania
sij do tego domu. Sad twierdzi, ee w tym przypadku zachodzi[ stan wyeszej
koniecznogci, a przechodzier bezinteresownie wchodzac do ogarnijtego poearem
domu nie wyrzadzi[ eadnej spo[ecznej krzywdy. Natomiast Wagner swoim
zachowaniem naruszy[a w ocenie sadu godne ochrony interesy pacjentów kliniki
aborcyjnej, osób im towarzyszacych oraz osób prowadzacych klinikj.
Bohaterem drugiego kazusu jest przechodzier, który w nazistowskich Niemczech wchodzi do obozu koncentracyjnego i ratuje eycie wijtniów. Wijtniowie
ci wed[ug ówczesnego prawa niemieckiego nie byli postrzegani jako ludzie,
uwijziono ich legalnie, a na przechodniu ciaey[ sadowy nakaz nie zblieania sij do
obozu.
Sad przyja[, ie sytuacja ta równiee nie jest analogiczna do sprawy Wagner.
W okresie II wojny gwiatowej tego typu praktyki nazistów by[y postrzegane przez
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spo[ecznogp mijdzynarodowa jako zbrodnie przeciwko ludzkogci, podobnie jak
nie akceptowano dehumanizacji ludzi z powodu ich religii, rasy czy orientacji
seksualnej. Tymczasem status podobny do wijtniów obozów koncentracyjnych
nie jest udzia[em p[odów nie tylko w prawie i tradycji Kanady, ale takee na arenie
mijdzynarodowej.
Rozumowanie sadu uzaleeniajace dopuszczalnogp pewnych praktyk i zachowar wy[acznie od nie zawsze oczywistej opinii spo[ecznogci mijdzynarodowej
i niesprzecznego z nia prawa danego parstwa, jest ryzykowne. Udzia[em parstw
uchodzacych za dojrza[e demokracje w czasach nie tak odleg[ych, bo jeszcze
w latach siedemdziesiatych ubieg[ego wieku, by[o prawo przewidujace w ramach
polityki eugenicznej przymusowa sterylizacjj osób niepe[nosprawnych, upogledzonych czy prowadzacych aspo[eczny tryb eycia (np. Szwecja, USA). Dzisiejsze
spo[eczne przegwiadczenie o haniebnogci tego typu praktyk sprzed kliku dekad
w Szwecji czy w USA nie stoi na przeszkodzie obojjtnogci spo[ecznogci mijdzynarodowej wobec „wymuszanej” sterylizacji ubogiej ludnogci dokonujacej sij
wspó[czegnie np. w Indiach i wspó[finansowanej przez parstwa Zachodu. Wiara
sadu w niezawodnogp opinii mijdzynarodowej jako wyznacznika dopuszczalnogci
kontestowania litery niemoralnego prawa jest wysoce naiwna.

PODSUMOWANIE

Sad w swej argumentacji pos[uguje sij zasadniczo klarownym jjzykiem, co
czyni orzeczenie w pe[ni komunikatywne, takee dla osób spoza krjgu kultury
common law. Uzasadnienie wyroku ujawnia szacunek dla osoby oskareonej i jej
aktywnogci pro-life, przy jednoczesnym zakwestionowaniu legalnogci ocenianego
zachowania. Sad podkregla, ee: „G[jbokogci i szczerogci jej [Mary Wagner –
G.M.] przekonar, bezinteresownego oddania tym przekonaniom i cichej godnogci
prezentowanej przez ca[e postjpowanie nie sposób kwestionowap”38. Jednoczegnie dodaje, ie: „Jakkolwiek moeliwie majac najczystsze intencje, inwazja pani
Wagner na klinikj aborcyjna by[a pozbawiona równowagi i nie szanowa[a chronionych interesów osób w grodku”39.
Tego typu – prima facie oczywisty, bo zwiazany z zasada sjdziowskiej bezstronnogci – szacunek dla oskareonego, zw[aszcza bjdacego wijtniem sumienia
38
39

R. v. Wagner (4).
R. v. Wagner (149).
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(conscientious objector), nie jest regu[a w kanadyjskim orzecznictwie. Mary
Wagner w jednej z wczegniejszych swoich spraw w czasie rozprawy us[ysza[a od
zdenerwowanego sjdziego s[owa: „Ty sij mylisz i twój Bóg sij myli!”, a jej wysi[ki w obronie eycia dzieci poczjtych nazwano „tchórzliwymi”40.
Glosowane, orzeczenie poza powyeej zasygnalizowanymi zastrzeeeniami,
moena zasadniczo ocenip jako prawid[owe, tak w sensie finalnego rozstrzygnijcia, jak i – chop przy wijkszych obiekcjach – wykorzystanej do jego uzasadnienia argumentacji. Jest ono silnie osadzone w linii orzeczniczej sadów wyeszego szczebla, zw[aszcza Sadu Najwyeszego Kanady, co szczególnie waene
w systemie prawa precedensowego. Tok rozumowania sadu ujawnia gcigle formalistyczne postrzeganie prawa znamionowane rozgraniczeniem prawa i moralnogci
oraz imperatywem przestrzegania kaedego formalnie obowiazujacego przepisu
prawa. Uwagi sadu odnognie do zasady rzadów prawa oraz zasady zwierzchnogci
Boga w eadnej mierze nie powinny byp odczytywane jako istotne odejgcie od
pozytywistycznego paradygmatu Dura lex sed lex.
Taka a nie inna postap wyroku w sprawie R. v. Wagner zosta[a zdeterminowana blisko pwierp wieku przed antyaborcyjnym protestem Mary Wagner
w klinice w Toronto, tj. wraz z ca[kowitym zalegalizowaniem aborcji przez Sad
Najwyeszy Kanady w 1988 r. Przyjjcie przez Sad Sprawiedliwogci Ontario, ie
oskareona dzia[a[a w obronie koniecznej czy w stanie wyeszej koniecznogci,
wymaga[oby uznania, ee eycie nasciturusa jest prawnie chronione. W przedmiotowej sprawie sad ani nie chcia[, ani formalnie nie móg[ zakwestionowap precedensów Sadu Najwyeszego, zgodnie z którymi eycie cz[owieka w sensie
prawnym zaczyna sij dopiero z chwila narodzin. Kwestia, w jakim stopniu Sad
Najwyeszy w sprawie R. v. Morgentaler jedynie egzekwowa[ Konstytucjj, w jakim samozwarczo i arbitralnie zakwestionowa[ wolj legislatora, a przez to i wolj
ówczesnych Kanadyjczyków, chronienia eycia dzieci nienarodzonych, jest
odrjbnym zagadnieniem wykraczajacym poza ramy glosy.
Mary Wagner naruszy[a prawo. W majestacie prawa za rozdawanie kobietom
cijearnym na terenie kliniki aborcyjnej róe i nienatarczywe oraz empatyczne
przekonywanie ich do zmiany decyzji o usunijciu ciaey wymierzono jej karj
9 miesijcy pozbawienia wolnogci. Parstwo Kanada nie po raz pierwszy zrealizowa[o w ten sposób swoje ius puniendi. Inna kanadyjska aktywistka pro-life,
40

S[owa sjdziego Sadu Sprawiedliwogci Ontario, S. Ford Clementsa, podczas rozprawy
w dniu 21 marca 2012 r. Sad odwo[awczy te i inne uwagi sjdziego Clementsa oceni[ jako „nierozwaene i nieodpowiednie”, chop niepodwaeajace sadowej bezstronnogci. R. v. Wagner, 2012
ONSC 5461 (CanLII).
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Linda Gibbons, za pokojowe, chop sprzeczne z litera prawa, protesty antyaborcyjne spjdzi[a jak dotad w wijzieniu oko[o 10 lat (sic !). Glosowany wyrok,
podobnie jak i inne tego typu orzeczenia sadów kanadyjskich skazujace dzia[aczy
pro-life, spotka[ sij ze znikomym zainteresowaniem Kanadyjczyków i eadnym po
stronie kanadyjskiej jurysprudencji. Zachodnie demokratyczne spo[eczerstwa
z estyma, podziwem i wspó[czuciem wypowiadaja sij o wspó[czesnych wijtniach sumienia. Mijdzynarodowa opinia publiczna, co zas[uguje na uznanie,
wzywa do uwolnienia wijtniów politycznych, obrorców praw mniejszogci religijnych czy seksualnych. W gronie wijtniów sumienia, których pobyt w zak[adzie karnym k[óci sij ze spo[ecznym poczuciem sprawiedliwogci, nie ma jednak
skazanej komentowanym orzeczeniem. Dla kanadyjskiego porzadku prawnego
Mary Wagner to recydywistka, która „postawi[a sij ponad prawem i zdecydowa[a
sij narzucip swoje poglady i swoja wolj pacjentom i prowadzacym klinikj
aborcyjna”41.
Komentowany wyrok, jak zaznaczono, koresponduje z wymogami formalnego
parstwa prawa. Naleey jednak pamijtap, ee rzymska jurysprudencja w swej
spugcitnie pozostawi[a nam nie tylko paremij „twarde prawo, lecz prawo”, lecz
takee summum ius summa iniuria. Nie budzi zasadniczych watpliwogci, ee orzeczenie Sadu Sprawiedliwogci Ontario jest zgodne z litera prawa (lex a nie ius).
Kwestia sporna pozostaje to, czy jest ono sprawiedliwe, w zaleenogci od rozumienia sprawiedliwogci. Wed[ug autora, glosowany wyrok przeczy jednak
s[usznogci. Nie trzeba podzielap pogladów Mary Wagner co do bezwarunkowej
ochrony eycia dzieci poczjtych, aby bronip jej prawa do publicznego wyraeania
tych pogladów i kulturalnego przekonywania do nich. Posy[anie przez sad dzia[aczy pro-life do wijzienia – jak w przypadku L. Gibbons na [acznie ponad 10 lat,
a przypadku Mary Wagner na [acznie oko[o 4 lat (!) – za pokojowy sprzeciw
wobec aborcji przy milczacej spo[ecznej aprobacie i niewyt[umaczalnej obojjtnogci grodowiska prawniczego, jest gwiadectwem nie najlepszej kondycji kanadyjskiego liberalizmu, konformizmu tamtejszego spo[eczerstwa i apatycznogci
tamtejszej jurysprudencji.

41

R. v. Wagner (150).
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GLOSA DO WYROKU SSDU SPRAWIEDLIWOTCI ONTARIO W SPRAWIE
R. V. WAGNER Z DNIA 12.06.2014 (R. V. WAGNER, 2015 ONCJ 66)
STRESZCZENIE
Niniejsze opracowanie omawia Wyrok Sadu Sprawiedliwogci Ontario z dnia
12 czerwca 2014 r. w sprawie R. v. Wagner. Komentowane orzeczenie dotyczy prawnych
ram protestów antyaborcyjnych w kanadyjskim porzadku prawnym. Sad uzna[ aktywistkj
pro-life Mary Wagner winna naruszenia sadowych nakazów nadzoru kuratorskiego –
które zakazywa[y jej przebywania na terenie klinik aborcyjnych w Ontario – oraz
zak[ócania korzystania z prywatnej nieruchomogci. Oskareona wesz[a do kliniki aborcyjnej w Toronto i próbowa[a przekonap znajdujace sij tam pacjentki do zrezygnowania
z aborcji, wrjczajac im róee i broszury. Sad uzna[, ie ani obrona konieczna (konkretnie
„obrona innych”), ani stan wyeszej koniecznogci nie wy[aczaja odpowiedzialnogci karnej
Wagner. Odrzuci[ równiee twierdzenie, ie p[ód jest „istota ludzka” na gruncie prawa.
Stwierdzi[, ie przypisanie cz[owieczerstwa p[odowi w prawie jest zadaniem normatywnym niezaleenym od naukowych kategoryzacji. To skrajnie normatywistyczne za[oeenie doprowadzi[o sad do wniosku, ee protest Wagner w klinice nie by[ próba ochrony
prawa „kaedego” (everyone) do eycia w mygl art. 7 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolnogci.
W korcu sad przyja[, ee ani zasada „rzadów prawa”, ani zasada „zwierzchnogci Boga”
wys[owione w preambule Karty nie konwaliduja dzia[ar oskareonej.
W ocenie autora komentowany wyrok jest zgodny z pozytywistycznie rozumiana litera
prawa. Kwestia sporna jest to, czy pozostaje on sprawiedliwy, w zaleenogci od przyjjtej
koncepcji sprawiedliwogci. Glosowany wyrok przeczy jednak wymogom s[usznogci.
Karanie wijzieniem za pokojowe protesty pro-life jest powaenym naruszeniem kluczowych wartogci parstwa liberalnego i demokratycznego.
SIowa kluczowe: aborcja, prawo do eycia, protesty pro-life, Kanada

GLOSS TO THE ONTARIO COURT OF JUSTICE JUDGMENT OF 12 JUNE 2014
IN THE CASE R. V. WAGNER 2015 ONCJ 66
SUMMARY
The paper deals with the judgment of the Ontario Court of Justice of 12 June 2014 in
the case R. v. Wagner 2015 ONCJ 66. The reviewed judgment refers to legal frameworks
of anti-abortion protests in the Canadian legal order. The Court found pro-life activist
Mary Wagner guilty of breach of probation orders – which prohibited her from being on
the premises of any abortion provider in Ontario – and of mischief interfering with private
property. She gained entry to abortion clinic in Toronto and sought to intercede with
various clinic patients by offering them roses and pro-life brochures in an effort to have
them reconsider their interest in having an abortion. The Court held that neither law of
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self-defence (exactly defence of others) nor the law of necessity could insulate Wagner’s
conduct from criminal liability. The Court also rejected the contention that a foetus is
a “human being” under the law. It said that ascribing personhood to a foetus in law is
a fundamentally normative task which falls outside the concerns of scientific classification.
This strong normativism position led the Court to the conclusion that Wagner’s protest in
the clinic was not an attempt to protect the “everyone’s” right to life under s. 7 of the
Canadian Charter Of Rights And Freedoms. Finally the Court assumed that neither
Principle of the “Rule of Law” nor principle of the “Supremacy of God” – both expressed
in the preamble to the Charter – convalidated the defendant’s acts.
In the author’s view the reviewed judgment is consistent with the letter of the law in
the sense of legal positivism. It is debatable whether the given judgment is righteousness,
depending on which theory of justice is chosen to rely on. However the court’s opinion
belies the requirements of equity. Imprisonment for peaceful pro-life protest is serious
infringement of core values of liberal and democratic state.
Key words: abortion, right to life, pro-life protest, Canada

