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Tło problemu 

Zgodnie z raportem Globalnej Komisji ds. HIV i Prawa [1], przepisy w zakresie kryminalizacji 

ekspozycji na HIV są wyróżnione w 34 Stanach USA, 27 państwach Afryki, 13 państwach Azji  

i Pacyfiku, 11 – Ameryki Łacińskiej i 9 w Europie. Globalna Sieć Osób Żyjących z HIV (GNP+) stwierdza 

natomiast, że w 24 krajach świata skazanych w związku z tymi przepisami zostało około 600 osób,  

z czego największą liczbę odnotowano w Ameryce Północnej [2]. Część z tych krajów przewiduje karę 

jedynie za faktyczną transmisję zakażenia, jednak większość przepisów powoduje narażenie na 

sankcje karne również w sytuacji, gdy do zakażenia nie doszło, ale osoba zakażona nie ujawniła 

partnerowi/partnerce swojego statusu serologicznego – w wielu przypadkach także wówczas, gdy 

została użyta prezerwatywa i/lub wiremia u tej osoby pozostawała poniżej poziomu wykrywalności. 

Na restrykcyjne orzecznictwo różnych krajów w tym zakresie, mogą wskazywać monitorowane 

procesy sądowe. Do najgłośniejszych ze spraw w ostatnich latach należy chociażby przypadek 

Kanadyjczyka, który w 2009 roku został skazany na 30 miesięcy pozbawienia wolności z powodu 

nieujawnienia swojego statusu serologicznego przed podjęciem kontaktu seksualnego, ale pomimo 

użycia prezerwatywy i pomimo faktu, że do przeniesienia zakażenia nie doszło [3]. Znany jest również 

przypadek mężczyzny w Singapurze, który będąc stroną czynną w seksie oralnym, a jednocześnie 

żyjąc z HIV został oskarżony o narażenie na zakażenie, ponieważ nie poinformował swojego partnera 

seksualnego o fakcie zakażenia [4][6]. Najbardziej natomiast absurdalnym przypadkiem był proces 

bezdomnego mężczyzny w Texasie w maju 2008 roku, kiedy to został on skazany na 35 lat więzienia 

za użycie „śmiercionośnej broni” w stosunku do funkcjonariusza policji. Bronią tą była jego ślina 

(policjant został opluty) tylko dlatego, że mężczyzna był zakażony HIV [4][6]. Należałoby też 

wspomnieć, że w niektórych krajach Afryki Wschodniej i Centralnej za narażenie na zakażenie, 

podlegające karze pozbawienia wolności, uznaje się również zajście w ciążę przez kobietę zakażoną 

HIV, za co grozi jej pozbawienie wolności nawet do 20 lat (w Zimbabwe) [1][4][6][10]. 

Polskie przepisy w tym zakresie wyszczególniają w artykule 161, §1 Kodeksu Karnego 

(obowiązujący KK wszedł w życie w roku 1998) sytuację narażenia na zakażenie i brzmią następująco: 

Kto, wiedząc, że jest zakażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zakażenie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co ciekawe, HIV jest potraktowany tutaj bardzo 

szczególnie, ponieważ §2 stwierdza już: Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub 

zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę 

na zakażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku. Zita Lazzarini, Sarah Bay i Scott Burris wymieniają 3 typy przepisów, które mogłyby 

być stosowane wobec HIV/AIDS, jakie znajdują się w kodeksie karnym Stanów Zjednoczonych [9]. 

Autorka postanowiła wskazać te typy ze względu na fakt, że w Polsce obowiązują aktualnie dokładnie 

wszystkie trzy przepisy. Jest to artykuł odnoszący się do świadomego narażenia na zakażenie HIV  

(art. 161, §1), świadomego narażenia na zakażenie inną infekcją przenoszoną drogą płciową lub 

chorobą zakaźną (art. 161, §2) oraz generalne, ogólne prawo odnoszące się do spowodowania 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156, §1). Tak więc, mamy do czynienia z sytuacją, w której, 



poza innymi omówionymi poniżej kwestiami, wszelkiego rodzaju zakażenia podlegają niższej karze, 

aniżeli zakażenie HIV pomimo, iż konsekwencje zakażenia HIV wcale nie muszą się różnić znacząco od 

konsekwencji innych zakażeń, albo mogą nawet być mniej dotkliwe. Wypadałoby zatem postawić 

pytania: Z jakiego racjonalnego powodu tak się dzieje? A może nie ma ku temu racjonalnych 

podstaw? Czym uzasadnione jest szczególne traktowanie HIV/AIDS w przepisach? Czy nie 

wystarczyłoby w tym przypadku prawo bardziej ogólne? 

Trudno określić też co znaczy tutaj faktycznie „bezpośrednie narażenie”. Najczęściej można 

spotkać się z interpretacją tego przepisu, która głosi, że nie podlega karze osoba, która 

poinformowała partnera/kę seksualnego/ą o swoim zakażeniu. Trudno ocenić natomiast, w jaki 

sposób użycie prezerwatywy przy np. dodatkowo niewykrywalnym poziomie wiremii zostałyby 

potraktowane przez prokuratora/kę czy sędziego/sędzinę. Dlatego uznaje się, że zupełne 

zabezpieczenie przed sankcją karną daje jedynie informacja o zakażeniu. Czy jednak rzeczywiście ma 

to swoje uzasadnienie logiczne? A może ogólne rozumienie tego przepisu ma swoją ukrytą 

przesłankę, nie opartą na rzetelnej wiedzy naukowej, ale na wartościujących przekonaniach? Jak 

wskazuje Globalna Komisja ds. HIV i Prawa [5], HIV jest traktowany inaczej w przepisach większości 

krajów świata dlatego, gdyż w postrzeganiu społecznym jest związany z często nieakceptowanymi 

aktywnościami: przyjmowaniem środków zmieniających świadomość czy kontaktami seksualnymi, 

także męsko-męskimi. Tymczasem, należy wyraźnie podkreślić, że tego typu wyodrębnienie 

zakażenia HIV w kodeksie karnym z innych infekcji, jest niezgodne z wytycznymi UNAIDS z 2002 roku 

[11]: […] prawo i ustanawianie prawa związanego z transmisją i ekspozycją na HIV nie powinny 

wyodrębniać HIV jako czegoś szczególnego, innego aniżeli pozostałe choroby zakaźne. Takie 

wyodrębnienie nie tylko stygmatyzuje HIV/AIDS i osoby żyjące z HIV/AIDS […], ale przede wszystkim 

pozostaje w sprzeczności z zasadą równości wszystkich wobec prawa. 

W rzeczywistości jest to problem nie tylko polski. Jak już zauważono, wiele krajów 

wyszczególnia odrębne przepisy dla spraw związanych z transmisją czy ekspozycją na HIV, za to mało 

które prawo w krajach, gdzie istnieją przepisy karne dotyczące ekspozycji na HIV, rozróżnia jasno 

sytuację, w której dana osoba nie poinformowała o zakażeniu, ale użyła zabezpieczenia od tej, kiedy 

nie poinformowała i nie użyła, stąd nacisk kładziony na ujawnienie statusu, niezależnie od tego, czy 

późniejsze zachowania seksualne były bezpieczniejsze, czy też nie [9]. Tymczasem, w pierwszej 

sytuacji nie tylko zachowana jest dbałość o ochronę niezakażonego/ej partnera/ki (lub: o nieznanym 

statusie serologicznym), ale również – o poszanowanie prawa osoby zakażonej do prywatności. Brak 

jasnego sprecyzowania przepisu pozwala wysnuć hipotezę taką, że w skrajnym przypadku oskarżona  

i skazana z tego artykułu mogłaby być HIV-pozytywna kobieta, która zaszła w ciążę jak w Zimbabwe – 

nawet, jeśli stosowała profilaktykę okołoporodową, a jej dziecko nie uległo zakażeniu. Tak naprawdę, 

tylko zaledwie kilka krajów czy stanów USA doprecyzowało tę kwestię i wyłączyło jednoznacznie takie 

przypadki z możliwości oskarżenia [9]. 

Inną nieścisłością związaną z samą już interpretacją przepisu jest pojęcie „poinformowania”. 

Każda osoba, która kiedykolwiek miała do czynienia z naukami społecznymi czy warsztatami 

rozwojowymi, psychospołecznymi wie, że istnieją różne formy komunikacji. Czy zatem informacja 

powinna przebiegać jedynie na poziomie werbalnym? A może wystarczy, jeśli komunikat zostanie 

przekazany pozasłownie, poprzez na przykład specyficzny kod, ustalony w danej społeczności?  

W badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazano, że wiele osób ujawnia swój status 

„nie wprost” – na przykład przyjmując leki przy potencjalnym/ej partnerze/ce, kładąc je w widocznym 

miejscu, w rozmowie wspominając nazwisko swojego lekarza-zakaźnika lub adres poradni itp. [7][8]. 

Czy zatem takie działanie  można uznać za poinformowanie? 



Autorka pragnie jasno podkreślić, że celem niniejszego artykułu nie jest usprawiedliwianie 

działań podejmowanych z intencją przeniesienia zakażenia HIV na inne osoby – te rzadkie przypadki 

mogą i powinny podlegać karze na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu Karnego, ale raczej 

wskazanie na ukryte mechanizmy i przekonania, niejednoznaczność przepisu oraz pewną 

nielogiczność argumentów tkwiących u podłoża powszechnej interpretacji prawa nakazującej 

osobom zakażonym ujawniać swój status serologiczny każdemu partnerowi/ce seksualnemu/ej. 

Celem autorki jest również wskazanie swoistych niebezpieczeństw związanych z interpretacją  

i stosowaniem tego typu wykładni – zarówno dla osób żyjących z HIV, jak i osób niezakażonych. 

Niebezpieczeństwa te są rzadko dyskutowane w publicznym dyskursie, a sposób rozumienia artykułu 

161 Kodeksu Karnego – tak silnie dominujący w świadomości społecznej (również specjalistów  

i specjalistek zajmujących się problematyką HIV/AIDS), że w przypadku żadnych szkoleń, debat czy 

innych wydarzeń publicznych w naszym kraju nikt nie podejmuje odpowiednio wyraźnej próby 

kwestionowania swoistej mantry: „osoba zakażona HIV ma obowiązek poinformowania o zakażeniu 

partnera/kę seksualnego/ą”. W zasadzie, nie podejmuje się nawet odpowiedzi na pytanie „dlaczego 

tak?”, gdyż wydaje się ona absolutnie oczywista. Powstaje tu jednak pewna wątpliwość: Czy aby na 

pewno odpowiedź ta jest oczywista i niezmienna w żadnych warunkach? Można zapytać dalej: Czy 

faktycznie jest trafna i zasadna? Wreszcie: czy artykuł 161 KK, a szczególnie jego pierwszy paragraf, 

jest w ogóle potrzebny w prawodawstwie? 

Jako trenerka różnych grup wiekowych i zawodowych w zakresie HIV/AIDS, autorka 

niniejszego artykułu bardzo często spotyka się z postawami, które jednoznacznie określają 

oczekiwania społeczne w stosunku do osób żyjących z HIV w tym względzie. Głównym oczekiwaniem 

jest zazwyczaj fakt, że osoba zakażona będzie jasno i werbalnie informowała o swoim zakażeniu 

partnera/kę seksualnego/ą (jakakolwiek byłaby definicja pojęcia „partner seksualny”), rzadziej, 

chociaż mimo wszystko wciąż nazbyt powszechnie, występują stwierdzenia, że osoba żyjąca z HIV nie 

powinna w ogóle angażować się w relacje seksualne, a jeśli już – to z innymi osobami zakażonymi. 

Częstym pytaniem grup jest: „a co jeśli taka osoba będzie zakażała innych? Mamy na to instrumenty 

prawne?” Pytanie takie, niesie wiele ukrytych przekonań w stosunku do osób zakażonych. Zupełnie, 

jakby zapominano o tym, że HIV, to tylko wirus, a nie coś, co zmienia całą hierarchię wartości czyniąc 

z człowieka osobę nieodpowiedzialną, niezdolną do dojrzałych wyborów, niekompetentną moralnie, 

zaburzoną, a więc mającą na celu zakażanie innych osób. Można byłoby rzec ostrożnie, że  

w symboliczny sposób jest to nadanie niższego statusu moralnego osobie zakażonej, aniżeli samemu 

sobie. Być może dzieje się tak dlatego, że nadal mamy do czynienia ze stereotypem osoby zakażonej 

jako „innej”, „odmieńca w społeczności”, czyli kogoś należącego do grup silnie stygmatyzowanych  

i dyskryminowanych. Innym powodem może być lęk przed utożsamieniem się – uznając 

podobieństwo osób zakażonych HIV do samych siebie, musimy również uznać, że 

możemy/moglibyśmy sami być zakażeni. 

Także niektórzy/re specjaliści i specjalistki w zakresie HIV/AIDS (przykładowo –  

doradcy/doradczynie i lekarze/lekarki) wyrażają niezwykle oceniające opinie, silnie nacechowane 

emocjonalnie dotyczące konieczności przekazywania informacji o HIV partnerom/partnerkom przez 

osoby seropozytywne, a nawet czasem propagujące uzasadnienie dla przekazywania informacji 

partnerowi/ce przez lekarza/lekarkę. Tymczasem ten ostatni pogląd jest szczególnym zamachem na 

prawa i godność człowieka, w szczególności zaś – prawo do samostanowienia i poszanowania życia 

rodzinnego. Podobny sposób myślenia prowadzi do dychotomii, mentalnego podziału na – jak 

podkreślają Galletly i Pinkerton – „my” („niewinna publika”) i oni („potencjalni sprawcy”), którym nie 

można zaufać i dlatego potrzebujemy specyficznego prawa karnego w odniesieniu do HIV [7].  



Co niezmiernie jednak ciekawe, należałoby zauważyć, że jedna i ta sama osoba może przez pewien 

czas należeć do tejże właśnie „niewinnej” publiki i funkcjonować jako potencjalna ofiara, a wraz  

z momentem otrzymania dodatniego wyniku testu w kierunku  HIV (który przecież dla niej samej jest 

szczególnie trudny, nieraz traumatyzujący) staje się symbolicznie „potencjalnym sprawcą”. Realnie 

rzecz ujmując, osoba sama w sobie się nie zmienia. Zmienia się jej status w społeczności wyznaczany 

na podstawie oczekiwań co do kondycji moralnej tylko i wyłącznie na podstawie stanu zdrowia  

(a ściślej: nawet nie stanu zdrowia, tylko wyniku testu), mało tego – zmienia się w jednym momencie, 

jak za magicznym dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 

 

Potrzebny przepis? 

Warto zauważyć, że argumentów zarówno za, jak i przeciw utrzymywaniu wspomnianych 

powyżej zapisów czy interpretacji można znaleźć bardzo wiele. Część z nich jednak – chociaż 

niezwykle istotnych w kontekście ogólnoświatowej epidemii – zostanie tutaj celowo pominiętych lub 

też jedynie zasygnalizowanych, aby łatwiejsze stało się odniesienie problematyki do obaw  

i doświadczeń, z którymi przychodzi się mierzyć społecznościom na terenie naszego kraju. Tym 

niemniej, nie sposób nie wspomnieć, jak bardzo jeden z głównych argumentów zwolenników 

kryminalizowania nieujawniania statusu serologicznego na świecie, stoi w sprzeczności  

z przyświecającymi im ideami. Jest to bowiem interesujący przykład nieprzystawania idei do życia 

społecznego. Dość powszechną intencją propagatorów takich zapisów jest chęć ochrony kobiet, które 

bywają zakażane przez niewiernych partnerów – szczególnie w rozwijających się krajach Afryki. 

Tymczasem jednak, Międzynarodowa Społeczność Kobiet Żyjących z HIV/AIDS wskazuje 

jednoznacznie, że najczęściej to właśnie kobiety znają swój status serologiczny (mają częstszy kontakt 

z opieką zdrowotną – choćby w przypadku ciąży i porodu). Nie mogą go jednak ujawnić swojemu 

partnerowi, gdyż niezależnie od tego, kto kogo zakaził, to one zostaną obwinione, spotkają się  

z przemocą, ostracyzmem, a często też – utratą domu i dzieci. Kontynuują więc relację seksualną 

(zarówno konsensualną, jak i niekonsensualną) narażając się na ryzyko oskarżenia i uwięzienia 

[4][6][10]. Zatem, prawo, które ma je chronić, powoduje podwójną stygmatyzację i dyskryminację. 

Podobna sytuacja nie musi jednak dotyczyć tylko kobiet ani tylko krajów, w których status społeczny 

kobiety jest znacznie niższy, niż mężczyzny. Również w naszych warunkach kulturowych mamy do 

czynienia z przemocą w związkach, co może powodować obawy osób żyjących w takich właśnie 

zaburzonych relacjach o własne bezpieczeństwo fizyczne, ekonomiczne czy społeczne w razie 

ujawnienia statusu serologicznego. 

Wśród innych argumentów podnoszonych na rzecz kryminalizowania narażenia na zakażenie 

w postaci nieinformowania o swoim zakażeniu można wyróżnić dwa, szczególnie istotne zdaniem 

autorki. Pierwszym z nich jest ograniczanie rozprzestrzeniania się nowych zakażeń HIV. Argument ten 

sugeruje, że sam przepis, a właściwie – ujawnienie statusu spowoduje ograniczenie epidemii. Drugim 

natomiast odpowiedzialność osoby zakażonej HIV za ochronę zdrowia partnerów/ek seksualnych. 

Warto wskazać jeszcze trzeci, częściej pomijany w światowej literaturze argument, jakim jest prawo 

do świadomego podjęcia decyzji przez partnera/partnerkę. Ten jednak zostanie oddany tutaj analizie 

wraz z drugim stwierdzeniem. 

Odnosząc się do pierwszego z przytoczonych argumentów, należałoby na początku 

zastanowić się, jakie są główne powody, dla których można byłoby uważać, że kryminalizowanie 

pewnego typu zachowań jest właściwe z punktu widzenia ochrony interesu publicznego, a także – 

jakie warunki muszą zostać spełnione, aby faktycznie przepis ten „działał”. Zwolennicy podejścia 

kryminalizującego uznają, że prawo jest po prostu najlepszym narzędziem do uczenia ludzi na temat 



tego, co jest dobre, a co złe i dzięki temu – zmiany zachowań na takie, które zabezpieczają interes 

publiczny (w tym przypadku – zapobiegają rozprzestrzenianiu się nowych zakażeń) [8]. Problem  

w tym, że tak naprawdę ujawnianie statusu serologicznego nie ma znaczenia z punktu widzenia 

ograniczania epidemii. Żeby miało to sens, musiałyby być spełnione cztery fundamentalne warunki 

[7]: po pierwsze, każda osoba zakażona musiałaby znać swój status serologiczny, po drugie – 

musiałaby posiadać wszelkie umiejętności potrzebne do ujawnienia statusu w każdych możliwych 

warunkach, po trzecie – musiałaby ujawniać informację o swoim zakażeniu każdemu/ej 

partnerowi/ce bez wyjątku, a po czwarte – poinformowani/e partnerzy/ki musieliby/musiałyby albo 

podjąć bezpieczniejszy seks, albo też odmówić kontaktu w ogóle. Warunki te w większości 

przypadków nie są jednak możliwe do spełnienia. Po pierwsze, większość zakażeń następuje poprzez 

kontakt z osobą, która nie ma pojęcia o tym, że sama jest zakażona, po drugie istnieje bardzo wiele 

sytuacji, które powodują, że dana osoba nie jest w stanie przekazać informacji o zakażeniu, a po 

trzecie nie każda osoba poinformowana o zakażeniu partnera/ki podejmie bezpieczniejszy kontakt – 

niektórzy ludzie odmawiają użycia zabezpieczeń pomimo tej informacji. Mało tego, badania 

prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że więcej zachowań ryzykownych w kontaktach 

seksualnych z osobami zakażonymi HIV podejmowali ludzie, którzy znali status serologiczny 

partnera/ki, aniżeli ci, którzy nie mieli o nim pojęcia [8]. 

Zwolennicy przepisów kryminalizujących narażenie na zakażenie w odniesieniu do interesu 

zdrowia publicznego wskazują też na trzy podstawowe funkcje prawa, które – ich zdaniem – miałyby 

być pomocne w ograniczaniu epidemii. Są to według nich [9][10]: izolowanie, resocjalizacja oraz 

„odstraszanie”. Jako czwartą, mniej związaną z „działaniem prewencyjnym” funkcję wymienia się 

czasem „odpłacenie”, ukaranie [11]. Izolowanie miałoby na celu zapobieganie zakażaniu innych przez 

ludzi, którzy dokonują tego typu czynów poprzez umieszczanie ich w zakładach karnych  

i uniemożliwienie podejmowania ryzykownych zachowań. Tym sposobem można byłoby zmniejszyć 

ilość nowych zakażeń. Niestety, argument ten zawiera błędną przesłankę, jakoby w więzieniach nie 

dochodziło do ryzykownych zachowań, co – jak powszechnie wiadomo – jest nieprawdą. W zakładach 

karnych zarówno przyjmuje się narkotyki drogą iniekcji, jak i podejmuje kontakty seksualne 

(konsensualne i niekonsensualne), a zachowania te niosą znacznie większe ryzyko transmisji HIV, 

aniżeli w warunkach wolnościowych, ponieważ dostęp do podstawowych środków redukcji szkód 

(sterylny sprzęt do iniekcji czy prezerwatywy) jest dużo bardziej ograniczony. Również funkcja 

resocjalizacyjna kary pozbawienia wolności jest w tym przypadku dość wątpliwa. Nie istnieją bowiem 

żadne dowody naukowe, które potwierdzałyby tezę, że uwięzienie samo w sobie przyczynia się do 

zmiany tak złożonych zachowań, jak ludzkie zachowania seksualne, za to udowodnione zostało, 

 iż modyfikować je można poprzez odpowiednią edukację i wsparcie [10][11]. „Odstraszanie”, które  

w założeniu ma być czymś w rodzaju bodźca wygaszającego niepożądane społecznie zachowania, 

również nie jest skutecznym narzędziem w prewencji zakażeń HIV. Wystarczy odwołać się do 

podstawowych informacji na temat psychologii behawioralnej. Wzory zachowań kształtowanych na 

podstawie karania i nagradzania nie zostają zazwyczaj uwewnętrznione w postaci norm dla 

zachowania się jednostki w każdej możliwej sytuacji – najczęściej pozostają normami zewnętrznymi, a 

przecież nie o to absolutnie chodzi w profilaktyce. Dodatkowo, groźba spodziewanej kary – aby była 

skuteczna w kształtowaniu zachowania – musiałaby być nieuchronna, a tak w przypadku złamania 

tego przepisu, nie jest. Kara musiałaby również wystąpić natychmiast, przed oczekiwaną korzyścią  

i być postrzegana jako „przeważająca” owe korzyści. Również te warunki nie są tutaj spełnione – dla 

wielu osób wyższą korzyścią może być spełnienie pożądania czy uniknięcie strachu i stygmy. Jak 

podkreśla UNAIDS, spontaniczne zachowania, którymi kieruje udręka, rozpacz, pożądanie lub pasja, 



są bardzo trudne do zapobiegnięcia [11]. Jeśli natomiast pozbawienie wolności miałoby nie spełniać 

jakichś bliżej jeszcze nieokreślonych, wyższych celów, jak tylko po prostu funkcję „społecznej 

odpłaty” za popełnione przestępstwo, powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie kwestie poruszone  

w tym artykule i precyzyjnie określić przepisy tak, aby karze podlegały jedynie te zachowania, które 

rzeczywiście są naganne. 

Należy jednak wyraźnie raz jeszcze nadmienić, że u podstaw przekonania o konieczności 

ujawnienia statusu tkwi błąd logiczny – to nie informacja (świadomość zakażenia partnera/ki) 

bowiem chroni przed zakażeniem, ale konkretne zachowania, które mogą i powinny być 

podejmowane także w razie nieznajomości jego/jej statusu. Powołując się na przedstawione powyżej 

stwierdzenie, że większość zakażeń następuje w kontaktach z osobami, które same nie są świadome 

bycia seropozytywnymi [6], trzeba podkreślić, że stosowne bezpieczniejsze techniki seksualne oraz 

używanie prezerwatywy powinno mieć miejsce we wszystkich kontaktach, w których nie posiadamy 

wiedzy na temat ewentualnego zakażenia partnera/ki. Badania prowadzone w różnych stanach USA 

(tych, w których przepisy nakazują ujawnienie statusu, jak i w tych, w których nakazują po prostu 

dbałość o bezpieczniejsze zachowania) pokazują natomiast, że poziom zachowań zmierzających do 

bezpieczniejszego seksu i troski o partnera/kę wśród osób żyjących z HIV nie jest zależny od tego, czy 

prawo nakazuje ujawnienie statusu, czy też nie [8]. 

Nieprawdą jest również stwierdzenie, że przepisy dotyczące informowania  o swoim 

zakażeniu prowadzą do zmiany zachowań nawet w przypadku tego, czego dotyczą, czyli 

przekazywania informacji. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii 

jasno dowodzą, że ani przepis, ani nawet nagłośnione procesy sądowe nie przekonują 

nieprzekonanych do ujawnienia swojego statusu [8][12]. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, 

według wiedzy, opinii i sumienia wielu osób żyjących z HIV, dbałość o bezpieczeństwo jest daleko 

ważniejsza od informacji, po drugie – poinformowanie o zakażeniu może nieść dla danej osoby 

daleko bardziej realne i dotkliwe konsekwencje, aniżeli groźba procesu sądowego, do którego jednak 

najczęściej po prostu nie dochodzi. Jedno z cytowanych badań wskazuje, że jedynie połowa biorących 

w nim udział respondentów/ki faktycznie informuje partnerów/ki o swoim zakażeniu [8]. Pozostali 

nie czuli się na siłach/nie mieli wystarczających umiejętności, by to zrobić, obawiali się odrzucenia lub 

sytuacji, w której partner/ka nie zachowa tej informacji dla siebie, rzadziej respondenci wskazywali 

na brak zewnętrznych warunków, jak np. głośna muzyka w klubie uniemożliwiająca rozmowę, 

problem z komunikacją werbalną np. w saunach [7]. Poza wszystkimi innymi wymienionymi poniżej 

szkodami, jakie może przynieść prawo nakazujące ujawnianie statusu, warto zatem nadmienić, że 

„produkuje” ono „przestępców” wśród osób, które często nie robią w zasadzie nic złego. Przy 

identycznym typie zachowań pewne osoby będą zatem łamały prawo, a inne nie – tylko dlatego, że 

inna jest definicja prawa na obszarze, który zamieszkują [9], a z powodu irracjonalnego lęku prawo, 

które część osób postrzega jako „wychowawcze”, spełnia wręcz przeciwną rolę, ponieważ nie 

wzmacnia zachowań wartych podtrzymywania (praktykowanie bezpieczniejszego seksu) dając jasno 

do zrozumienia, że to nie one są najistotniejsze [7]. 

Drugi z argumentów jest w zasadzie nierozerwalnie związany z pierwszym i trzecim. 

Ujawnianie statusu serologicznego nie ma bowiem specjalnego znaczenia dla ochrony partnera/ki 

(bezpieczeństwo jako takie nie wymaga świadomości zakażenia którejś z osób) z jednej strony,  

z drugiej zaś – w przypadku konsensualnego seksu dwóch/dwojga (lub więcej) dorosłych ludzi nie do 

końca zasadne jest przenoszenie odpowiedzialności za to, co dzieje się „pomiędzy” nimi na tylko 

jednego z nich [5]. Oczywiście, nie chodzi tutaj o to, żeby przekonywać, iż osoba żyjąca z HIV zupełnie 

„nie powinna się przejmować” tym, czy partner/ka ulegnie zakażeniu. Uczciwość i troska o innych 



ludzi jest jak najbardziej jednym z fundamentów filozofii moralności, jednak nadal – według wszelkiej 

biologicznej wiedzy – to nie informacja ma funkcję zabezpieczającą w kontekście zakażeń HIV.  

Z etycznego punktu widzenia może mieć ona znaczenie wówczas, gdy partnerzy/ki decydują się na 

seks bez zabezpieczenia. Moglibyśmy co prawda uznać, że brak informacji narusza prawo drugiej 

strony do samostanowienia – co rzeczywiście nie jest właściwe – bo być może osoba ta nigdy nie 

zdecydowałaby się na seks wiedząc, że partner/ka jest zakażony/a HIV. Jest to jednak norma etyczna, 

a jej nasilenie w różnych przypadkach jest zmienne. Tą samą normą, jako etycznie niewłaściwe, 

ocenimy zachowanie osoby, która przykładowo nie informuje przygodnego/ej partnera/ki, że jest w 

stałym związku nie dając prawa do samostanowienia (bo partner/ka być może nigdy nie 

zdecydowałaby się na seks z kimś, kto jest w stałym związku). Mimo, że w obu przypadkach zostanie 

naruszona dokładnie ta sama norma, w pierwszym z nich część osób będzie domagała się prawnej 

sankcji, a w drugim – już nie. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że zakażenie HIV jest traktowane 

jako bezdyskusyjna szkoda, podejmowanie ryzyka jako bezdyskusyjnie nieuzasadnione, nieujawnienie 

statusu jako bezdyskusyjnie naganne, a osoba eksponowana – jako bezdyskusyjna ofiara.  

W przypadku innych sytuacji naruszających normę – dopuszczamy możliwość dyskusji i dostrzegamy, 

że „dyskusyjność” tych elementów zależy od wielu różnych czynników. Tymczasem HIV traktujemy 

zupełnie inaczej [5]. Przeniesienie odpowiedzialności za konsekwencje kontaktu tylko i wyłącznie na 

jedną osobę również pojawia się częściej w przypadku możliwości zakażenia HIV. Jeśli rozważamy 

inne możliwe następstwa seksu – łatwiej jesteśmy skłonni odpowiedzialnością za nie obarczyć 

obie/wszystkie strony, które na seks się zgodziły. Tak z resztą w istocie można rozumieć 

odpowiedzialność – jeśli podejmuję kontakt seksualny, nie upewniwszy się wcześniej co do statusu 

partnera/ki (i nie wystarczy tutaj jedynie zapytanie o to, czy jest zakażony/a), powinienem/am liczyć 

się z tym, że potencjalnie ta druga osoba może być zakażona (wiedząc o tym lub nie) i – w związku  

z tym – przedsięwziąć odpowiednie środki ograniczające moją możliwość zakażenia. Jeśli tych 

środków nie powezmę, nadal jest to moja decyzja i moja odpowiedzialność – to ja powinienem/am 

przede wszystkim zadbać o siebie. Tak więc – odpowiedzialność za konsekwencje kontaktu należy do 

wszystkich osób, które biorą w nim udział. 

W przypadku rozważań etycznych, pojawia się jeszcze jedna wątpliwość, która zostanie tutaj 

jedynie zasygnalizowana. Uzasadniając żądanie ujawnienia statusu serologicznego prawem drugiej 

strony do wyrażenia absolutnie świadomej zgody na kontakt, musimy wziąć pod uwagę fakt, że samo 

poinformowanie o zakażeniu nie warunkuje świadomości partnera/ki – nie musi on/ona wiedzieć, 

jakie są potencjalne konsekwencje seksu z osobą seropozytywną, jakie czynniki zwiększają, a jakie 

zmniejszają ryzyko zakażenia – tak naprawdę nie musi on/ona nic wiedzieć na temat HIV. Idąc dalej – 

musielibyśmy zatem żądać od osób żyjących z HIV nie tylko ujawnienia swojego statusu, ale również 

przekazania chociaż podstawowych zagadnień związanych z ryzykiem w różnego rodzaju kontaktach 

seksualnych [7]. Brzmi to już jednak absurdalnie. Można byłoby oczywiście zastanawiać się nad 

emocjonalnymi korzyściami lub niebezpieczeństwami związanymi z informowaniem partnerów/ek. 

Można też wskazać, jakie szkody brak jasnej wcześniejszej informacji może przynieść dla relacji, która 

ewentualnie mogłaby okazać się trwałym związkiem – to wszystko jest niezmiernie ważnym 

obszarem, wskazującym na niezwykłą istotność zakażenia i mówienia o zakażeniu dla głębokich, 

intymnych relacji pomiędzy ludźmi i złożoność omawianej problematyki, ale wykracza poza ramy 

omawianego w niniejszym artykule zagadnienia. 

 

 

 



Jaki klimat prawny, taki klimat społeczny 

Jakiekolwiek wnioski można byłoby wyciągnąć zastanawiając się nad przedstawionymi 

argumentami, nie można jednak nie zauważyć, że opisany klimat prawny ma szansę nieść swoiste, 

niebezpieczne konsekwencje nie tylko dla osób żyjących z HIV, które mogą obawiać się oskarżenia  

i uwięzienia, ale też dla całych społeczności. 

Podstawowym zagrożeniem, jakie niesie specyficzne prawo karne w odniesieniu do HIV/AIDS 

jest wzmacnianie i tak silnej już stygmatyzacji, transmitowanie oraz umacnianie stereotypów  

i uprzedzeń. Przede wszystkim, konstytuuje ono krzywdzący społeczny wizerunek osoby żyjącej z HIV 

jako „niebezpiecznego kryminalisty”, osoby niemoralnej zamiast jak wszyscy inni ludzie – 

wyposażonej w odpowiedzialność, godność i przynależne jej prawa człowieka [10]. Stygma prowadzi 

do polaryzacji społeczeństwa, podziału na „my” i „oni”, wzmacnia postrzeganie zakażenia HIV jako 

czegoś, czego należy się wstydzić, czegoś złego, wymagającego izolacji i ostracyzmu społecznego [6]. 

Tymczasem większość osób żyjących z HIV ma w sobie silne przekonanie, że powinny i chcą chronić 

innych przed zakażeniem, o ile tylko mają dostęp do dobrej jakości wsparcia [4]. Konsekwencje 

stygmy mogą być bardzo zróżnicowane i bardzo poważne. Przede wszystkim, powoduje ona niechęć 

do testowania, lęk przed poznaniem swojego statusu ze względu na możliwość doświadczenia 

„stygmatu AIDS”, ale też – chęć pozostania „negatywnym w świetle prawa”: „Jeśli nie wiem o swoim 

zakażeniu, nikomu nie muszę go ujawniać, nie muszę żyć w obawie przed oskarżeniem”. Z tego 

samego powodu może zostać ograniczony dostęp do informacji, edukacji i niezbędnego wsparcia dla 

osób żyjących z HIV [6] [11]. Wzmaga to izolację, utrudnia proces adaptacji do diagnozy zakażenia, 

nierzadko ogranicza możliwości leczenia czy uzyskania informacji niezbędnych do utrzymywania 

bezpieczniejszych zachowań. UNAIDS podkreśla również, że nawet osoby podejmujące ryzykowne 

zachowania, a chcące zmienić je na bezpieczniejsze, mogą doświadczyć trudności w uzyskaniu dobrej 

jakości porady w tym zakresie – w obawie przed oskarżeniem i aresztowaniem lub choćby oceną 

moralną ze strony doradców/doradczyń lub lekarzy/lekarek, część z nich nie dzieli się swoimi 

wątpliwościami uzyskując – nie zawsze rzetelne – informacje z Internetu czy innych źródeł [11]. 

Odnosząc się do spraw sądowych z wykorzystaniem przepisów kodeksu karnego dotyczących 

HIV/AIDS, które miały miejsce w latach ubiegłych, należy też zauważyć kilka innych niebezpieczeństw. 

Przede wszystkim, właśnie z powodu ciągłej, silnej „stygmy AIDS”, sprawy te cieszą się wyjątkowo 

dużym zainteresowaniem mediów. Przekaz, nierzadko nastawiony na wzbudzenie sensacji, przede 

wszystkim utrwala istniejące stereotypy i wzmaga lęk przed osobami żyjącymi z HIV w ogóle, ale – co 

znacznie rzadziej jest dyskutowane – pełen jest też fałszywych informacji dotyczących dróg zakażenia 

czy ryzyka zakażenia w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Nie tylko nie jest brane pod uwagę 

użycie zabezpieczeń czy wiremia osoby eksponującej na zakażenie, jeśli nie użyła ona prezerwatywy 

podczas seksu z penetracją, ale również można spotkać informacje mówiące o ryzyku w trakcie 

oplucia czy zadrapania [10]. Dodatkowo, tego typu zainteresowanie mediów jest pogwałceniem 

prywatności osoby oskarżonej. Jej pozytywny status jest szeroko dyskutowany, podany do 

wiadomości publicznej [11]. Dzieje się tak nie tylko na całym świecie, ale również w Polsce.  

W przypadku trzech osób oskarżonych o narażenie na zakażenie, sprawy te były szeroko 

dyskutowane przez media, a wizerunki tych osób opublikowane. Pomijając oceny etyczne zachowań 

(wszystkie były bowiem bardzo zróżnicowane pod względem zachowania, motywacji, wieku osób 

oskarżonych, przez co autorka nie podejmuje się analizy przypadków jako takich), pomimo 

uzasadnienia decyzji sądów czy prokuratury o publikacji wizerunków, można uznać, że nie zawsze 

wymagał tego interes publiczny. Skądinąd, w jednej ze spraw nie wzięto również pod uwagę intencji 

osoby oskarżonej, niewykrywalnego poziomu wiremii (leczenia ARV), techniki seksualnej, 



przedwcześnie podjęto decyzję o pokazaniu twarzy – rzekomo w celu poszukiwania potencjalnych 

byłych partnerek (osoba ta podjęła tylko jeden kontakt z jedną partnerką, ale nie próbowano nawet 

wcześniej uprawdopodobnić podejrzeń co do większej ich ilości). 

Ignorowanie przez prokuraturę i sądy naukowych dowodów dotyczących faktycznego ryzyka 

transmisji HIV w danej, jednostkowej sytuacji prowadzi do znacznie poważniejszych sankcji dla osób 

zakażonych [7], a ignorowanie ich przez media – do niszczenia wysiłków wielu różnych ogniw 

społecznych w zakresie edukacji [11]. Ignorowane mogą być – także w przypadku polskiego brzmienia 

przepisu – dowody na skuteczność prezerwatywy w zapobieganiu transmisji HIV, doniesienia  

o minimalnej zakaźności osób z niewykrywalną wiremią i bez współistniejących innych STIs, 

informacje o braku ryzyka (lub znikomym ryzyku) w przypadku pewnych technik  seksualnych  

(np. biernego seksu oralnego itp.). W konsekwencji istnieje niebezpieczeństwo karania zachowań, 

które w istocie karane być nie powinny (czy całowanie i pieszczoty jako aktywność seksualna narażają 

na zakażenie?). 

Międzynarodowe agendy dostrzegają też niebezpieczeństwo nadużyć w stosunku do osób 

oskarżanych o narażenie na zakażenie – w zależności od ich wcześniejszej marginalizacji  

i stygmatyzacji, co często może ostatecznie sprowadzać się do „karania” za po prostu bycie osobą 

seropozytywną, użytkownikiem narkotyków, migrantem, mężczyzną mającym seks z mężczyznami, 

osobą sprzedającą usługi seksualne itp., nie zaś za faktyczne zachowania [10][11]. Istotnie, trudno nie 

zauważyć, że we wspomnianym na wstępie artykułu głośnym teksaskim procesie, w którym zapadł 

wyrok 35 lat więzienia za „narażenie funkcjonariusza publicznego poprzez użycie śmiercionośnej 

broni”, osobą oskarżoną był bezdomny [3]. Abstrahując też – ponownie – od moralnych ocen spraw 

na gruncie polskim, warto jednak wskazać, że w jednej ze spraw osobą oskarżoną był imigrant, w 

innej osoba niedawno jeszcze używająca narkotyków, w zasadzie bezdomna, a w kolejnej – młody 

mężczyzna mający seks z mężczyznami. Przypadek?  

Nie wolno zapominać, poruszając zagadnienie marginalizacji czy dyskryminacji, że wśród osób 

szczególnie narażonych na podwójną stygmatyzację znajdują się również seropozytywne kobiety  

i młodzi ludzie, których pozycja negocjacyjna w odniesieniu do zachowań seksualnych jest znacznie 

trudniejsza. Stosunkowo prosta jest do przewidzenia sytuacja, w której osoba będąca  

w rzeczywistości ofiarą nadużycia seksualnego, zostanie jednocześnie oskarżona o narażenie na 

zakażenie (lub zakażenie), ponieważ nie ujawniła swojego statusu serologicznego z powodu lęku. 

W przypadku, gdyby do zakażenia doszło, osobie, która była źródłem zakażenia może grozić – 

zgodnie z Polskiem prawem – nawet 10 lat więzienia za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu. Problem jednak w tym, że to również jest pole do (świadomych bądź nie) nadużyć. Jak 

bowiem udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że w danej relacji seksualnej zakażenie rzeczywiście 

nastąpiło od jednej z osób? Czasami nie wiadomo, czy przypadkiem ta druga osoba nie była już 

wcześniej zakażona (nie wykonała nigdy wcześniej testu albo wykonała go w „okienku serologicznym” 

lub „diagnostycznym”). Skąd też pewność, że źródłem zakażenia nie była jeszcze zupełnie inna osoba 

(nie wszystkie osoby żyją w stałych, monogamicznych, wzajemnie wiernych związkach)? Nie jesteśmy 

w stanie określić, czy wirus jednej osoby, to ten sam, którym jest zakażona druga. Co prawda, 

dostępne są testy filogenetyczne określające podobieństwo wirusa w krwi np. dwóch osób, jednak po 

pierwsze są one bardzo drogie, a po drugie – nigdy nie określą bezdyskusyjnie, czy rzeczywiście jedna 

osoba zakaziła się od drugiej („podobne” wirusy, to jeszcze niekoniecznie „te same” wirusy)[10]. 

Trudno jednak stwierdzić, czy sędziowie/sędziny i prokuratorzy/prokuratorki tam, gdzie takie testy 

mogą – pomimo kosztów – zostać wykonane, rozumieją w ogóle tę różnicę. 



Obecny kształt przepisów stanowi też duże ograniczenie dla poradnictwa oferowanego 

osobom żyjącym z HIV. Powyżej zasygnalizowano już problem braku dostępności do rzetelnych 

informacji dla części osób, obawiających się swobodnej rozmowy z osobą wspierającą, 

specjalistą/specjalistką. Brak szczerości w rozmowie np. z lekarzem/lekarką może wynikać również  

z obaw o to, co z takiej rozmowy zostanie umieszczone w dokumentacji medycznej i czy przypadkiem 

nie będą miały do niej dostępu osoby trzecie. W przypadku aktu oskarżenia prokuratura może 

również zażądać dostępu do takiej dokumentacji [11]. Obowiązująca interpretacja tego przepisu rodzi 

jednak również trudności i wątpliwości dla samych specjalistów/specjalistek w zakresie udzielania 

informacji i wsparcia. Znając sytuację osoby, z którą się pracuje, uwarunkowania jej różnych decyzji 

życiowych, podejmowane zachowania i ich motywy, częściej bardziej zasadnym wydaje się 

pracowanie np. nad umiejętnością negocjowania użycia prezerwatywy bez ujawniania swojego 

statusu serologicznego. Używając do porównania żargonu osób zajmujących się polityką narkotykową 

można by rzec, że byłoby to zastosowanie idei redukcji szkód jako filozofii silnie skoncentrowanej na 

kliencie/klientce, jego/jej potrzebach i jego/jej „tu i teraz”. Niestety, dla wielu osób taki sposób 

udzielania porady może stanowić ogromny dysonans pomiędzy tym, co uważają, że byłoby najlepsze 

dla tego danego człowieka w tym danym momencie, a tym, na co w zasadzie powinny naciskać  

z prawnego punktu widzenia (w rzeczy samej mając w pewien sposób na względzie dobro 

klienta/klientki – ochronę przed prawnymi konsekwencjami nieujawnienia statusu serologicznego).  

Obowiązek ujawniania statusu może również rodzić złudne „poczucie bezpieczeństwa” 

[4][10][11] w społecznościach. Jeśli – mając HIV – mamy obowiązek informować o swoim statusie 

serologicznym, to czy jeśli nie poinformujemy, znaczy to, że nie mamy HIV? Przenoszenie 

odpowiedzialności za narażenie na zakażenie w tak restrykcyjny sposób na osoby zakażone, podważa 

bardzo ważne przesłanie profilaktyki – że każda osoba powinna stosować się do zasad 

bezpieczniejszego seksu lub bezpieczniejszego stylu życia, niezależnie od jej statusu serologicznego, 

jeśli chce ograniczyć możliwość ekspozycji na HIV i inne STIs. Każda. Bez wyjątków. Bo czy 

jakiekolwiek prawo zapisane w kodeksie karnym może wyeliminować całe niebezpieczeństwo 

związane z angażowaniem się w ryzykowne zachowania? A kiedy już uznamy, że każda osoba 

zakażona jednak powinna udzielić informację, to co może się stać w sytuacji wspomnianej w innych 

częściach artykułu „zawoalowanej komunikacji”? Jeśli dwie osoby nie zrozumieją wysyłanych sobie 

pozawerbalnych sygnałów, kodów, to może okazać się, że jedna ze stron uzna, iż partner/partnerka 

nie jest zakażony/a (oboje/obaj/obie jesteśmy seronegatywni/e), a druga strona – przeciwnie 

(oboje/obaj/obie jesteśmy seropozytywni/e) [7]. I co z tymi osobami, które nie wiedzą, że są 

zakażone? 

Niebezpieczeństw związanych z analizowanym problemem można byłoby prawdopodobnie 

znaleźć jeszcze wiele. Aby uchwycić je na gruncie polskim, należałoby przede wszystkim podjąć się 

stosownych badań empirycznych. Biorąc jednak pod uwagę tylko i wyłącznie przytoczone w samym 

tym artykule niebezpieczeństwa związane z kryminalizowaniem nieujawniania swojego statusu 

serologicznego, wskazaną niejednoznaczność przepisów dotyczących tego, co możemy uznać za 

narażenie na zakażenie, a co nie czy też logiczne wątpliwości co do zasadności argumentów na rzecz 

tego typu rozwiązań, należałoby zadać pytanie: Co więc w zamian? Co jako pierwsze? 

Przede wszystkim, filozofia prewencji powinna stawiać zawsze na pierwszym miejscu prawa 

człowieka. Nie można – dbając o prawa pewnych grup – pozbawiać praw innych ludzi. Odpowiedź 

władzy zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej czy sądowniczej powinna być oparta na 

poszanowaniu godności ludzkiej, w szczególności osób żyjących z HIV, w tym prawa do wolności od 

dyskryminacji w każdej sferze – także seksualnej. Kryminalizacja nie może być narzędziem wojny  



z HIV, gdyż wówczas staje się swoistą bronią w wojnie z ludźmi żyjącymi z HIV. Nie wolno również 

zapomnieć o ustanawianiu praw strzegących równości wszystkich grup społecznych – w kontekście 

omawianej problematyki szczególnie należałoby zadbać na gruncie polskim o wolność od 

dyskryminacji (a na pewno „na początek”: nierównego traktowania przez prawo) ze względu na 

orientację seksualną, płeć i tożsamość płciową, styl życia seksualnego, zarobkowanie (osoby 

świadczące usługi seksualne), pochodzenie etniczne, uzależnienie. Zagwarantowana w ten sposób 

równość winna iść również w parze z wolnością od jakichkolwiek nadużyć czy przemocy osłabiających 

pozycję negocjacyjną w zakresie stosowania bezpieczniejszych technik seksualnych, prezerwatywy 

czy odmowy seksu w ogóle przez osoby należące do dyskryminowanych grup. Postulat ten może 

wydawać się tak oczywisty, że aż niewarty wspominania. Tymczasem niestety wciąż zbyt często 

zapomina się, że u podstaw ogromnej ilości problemów społecznych tkwią nierówności, 

stygmatyzacja i dyskryminacja. Niejednokrotnie, skupiając się na skomplikowanych działaniach 

profilaktycznych czy wprowadzaniu szczegółowych przepisów prawnych, zapominamy, że tak 

naprawdę najprostszym rozwiązaniem byłoby zapobieganie naruszaniu praw człowieka w stosunku 

do każdego/ej obywatela/ki. 

Klimat społeczny wolny od dyskryminacji byłby najlepszym środowiskiem do promowania 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji i bezpiecznych wyborów dotyczących własnej osoby 

opartych na rzetelnej wiedzy zdobytej dzięki dobrej jakości edukacji, wolnej od jakichkolwiek 

uprzedzeń, moralnych sądów i fobii. Edukacji dostosowanej w swoim przekazie do wieku, kultury, 

etniczności, warunków socjoekonomicznych i wszelkich innych czynników determinujących sposób 

funkcjonowania odbiorców. Ważniejszy od kryminalizacji jest także zwiększony dostęp do testowania, 

leczenia, programów prewencyjnych i poradnictwa dla osób żyjących z HIV i ich bliskich. 

Postulowane działania tak naprawdę można uznać za odbiegające od tematyki niniejszego 

artykułu. Jest tak jednak tylko po części. Taki bowiem klimat społeczny daje też przestrzeń do 

tworzenia dobrego prawa, które nie kryminalizuje, nie straszy, ma umocowanie w rzetelnych, 

naukowych dowodach, a nie stygmie czy irracjonalnym strachu. To, co niezwykle istotne na gruncie 

polskim, to sprecyzowanie istniejących przepisów kodeksu karnego zgodnie z popartą badaniami 

nowoczesną wiedzą na temat HIV/AIDS. Obecne zapisy dopuszczają bowiem zbyt wielki wachlarz 

interpretacji, które z jednej strony powodują niepewność i lęk ogromnej liczby osób zakażonych HIV 

(ostatecznie w zasadzie nie wiadomo, co podlega karze, a co nie, jeśli mówimy o dowodach na 

skuteczność prezerwatywy czy leczenia ARV), a z drugiej – są łatwym polem do nadużyć. 

Sprecyzowanie takie najlepiej, jeśli zakładałoby liberalizację obowiązującej wykładni dotyczącej 

ujawniania swojego statusu serologicznego. Co niezwykle istotne, rozróżnienie paragrafu 1 i 2 

artykułu 161 Kodeksu Karnego wprowadza nierówność pomiędzy osobami żyjącymi z HIV a innymi 

ludźmi w podobnej sytuacji zdrowotnej. Tymczasem nie ma żadnych podstaw, dla których karanie 

narażenia na zakażenie HIV miałoby być surowsze, niż narażenie na jakiekolwiek inne infekcje, często 

o poważniejszym przebiegu i poważniejszych konsekwencjach dla życia i zdrowia. W dobie leczenia 

antyretrowirusowego nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymania specjalnego paragrafu 

dotyczącego HIV, poza swoistą stygmatyzacją, ignorancją i fobią. 

Jako przesłanki do dopuszczalnej kryminalizacji ekspozycji na HIV, UNAIDS i UNDP wskazują 

trzy zasady: (1) świadomość swojego statusu serologicznego (wiedza o tym, że jest się zakażonym), 

(2) działanie z faktyczną intencją zakażenia innej osoby i (3) udowodniona, faktyczna transmisja HIV 

[1]. Tym przesłankom w polskim prawodawstwie odpowiada w zasadzie artykuł 156 § 1 p. 2 Kodeksu 

Karnego, a zatem – dla tych rzadkich przypadków, kiedy ktoś działa z faktyczną chęcią wyrządzenia 

szkody innej osobie – wystarczyłby jedynie ten przepis. Zdaniem ekspertów Open Society Institute 



[10], osoby, które nie ujawniły swojego serostatusu, ale zadbały o bezpieczniejsze zachowania 

seksualne w żadnym wypadku nie powinny podlegać jakimkolwiek restrykcjom prawnym. 

Co ważne, ludzkie decyzje – świadome bądź nie, ich kontekst, zakorzeniona w danej kulturze  

i danym czasie historycznym moralność, jednostkowe, społeczne, sytuacyjne i ekonomiczne 

uwarunkowania zachowań seksualnych – to wszystko jest zmienne i niejednoznaczne. Każdy  

z przedstawionych powyżej obszarów dyskusji mógłby zostać potraktowany w inny sposób. Tam, 

gdzie mamy do czynienia z żywym, ludzkim materiałem, skazani jesteśmy na niejednoznaczność  

i wybór „mniejszego zła” lub „lepszego dobra”. Tym niemniej, zadaniem prawa (w każdej dziedzinie 

życia społecznego – także i współczesnych problemów) jest raczej ograniczać szkody, aniżeli je 

„produkować”. „Produkcja szkód” (w mniejszym bądź większym zakresie) następuje natomiast 

zawsze wtedy, gdy tracimy z oczu dobro jednostki czy szacunek wobec niej i przestajemy traktować ją 

jako równorzędnego/ą partnera/partnerkę w zmierzaniu do wspólnego celu, a zamiast tego – 

poddajemy publicznej kontroli prawa najintymniejsze obszary jej życia czyniąc przedzałożenia 

dotyczące braku zaufania w stosunku do niej. 

Konkludując, autorka pragnie raz jeszcze podkreślić, że jej celem nie było ani 

usprawiedliwianie nagannych moralnie zachowań związanych z celowym zakażaniem innych osób, 

ani też konstruowanie „nowej moralności” w zakresie odpowiedzialności za ekspozycję na HIV. 

Przytoczone tezy nie są rewolucyjne – to racjonalne, oparte na logice i rzetelnej wiedzy naukowej 

argumenty pozostające w zgodzie z wszystkimi raportami, zaleceniami i opracowaniami Globalnej 

Komisji ds. HIV i Prawa oraz UNAIDS i UNDP. Stanowisko autorki mogłoby zostać zawarte w słowach 

Zespołu Badawczego Temple University: Bardzo smutną ironią związaną z kryminalizacją 

[nieujawniania statusu] w kontekście zdrowia publicznego jest to, że tak naprawdę znamy inny 

sposób. Sposób, który imponująco „działa”: to połączenie edukacji, perswazji i wsparcia społecznego 

oferowanego w ramach tradycyjnych działań z zakresu zdrowia publicznego. Nie potrzebujemy prawa 

karnego, a im jego zasięg jest szerszy, tym bardziej tracimy z oczu to, co najważniejsze. I tym łatwiej 

tracimy kontrolę nad rozprzestrzenianiem się zakażeń HIV [8]. Pomimo, iż artykuł nie jest zupełnie 

bezstronny i przedstawia jasne stanowisko, jest jednak zaproszeniem do dyskusji opartej na wiedzy, 

doświadczeniu i poszanowaniu praw człowieka oraz godności ludzkiej – także prawa do wolności od 

dyskryminacji w życiu seksualnym zawartego w Deklaracji Praw Seksualnych. Priorytetem powinien 

być tutaj szacunek wobec osób żyjących z HIV, a także równościowy dialog pomiędzy wszystkimi 

ogniwami zaangażowanymi w problematykę HIV/AIDS w naszym kraju. Publiczna debata, choć 

zapewne w tym przypadku niełatwa, jest obecnie szczególnie potrzebna. Po trzydziestu latach 

światowej epidemii, wiemy o HIV znacznie więcej, posiadamy znacznie lepsze możliwości profilaktyki, 

diagnozy i terapii. Nie ma żadnych rozsądnych przesłanek, dla których zakażenie HIV czy osoby żyjące 

z HIV miałyby być traktowane szczególnie w przepisach Kodeksu Karnego. HIV, to tylko wirus, a nie 

zbrodnia. 
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