1

BIAŁA KSIĘGA

Poselski projekt ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2007

2

3

4

5

6

7

Projekt
Ustawa
z dnia ……..
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.
483 oraz z 2001 r. Nr 28, poz. 319) art. 38 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu
poczęcia.”

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
Poprawka wprowadza zmianę art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
polegającej na jego sprecyzowaniu – „Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia”. Celem poprawki jest zapewnienie
ochrony prawnej człowiekowi od momentu poczęcia. Poprawka ta wychodzi naprzeciw
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (Sygn. akt K. 26/96) w
sprawie zbadania zgodności ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz
zmianie niektórych innych ustaw z Konstytucją RP.
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu stwierdził m.in. „Podstawowym przepisem,
z którego należy wyprowadzać konstytucyjną ochronę życia ludzkiego, jest art. 1 przepisów
konstytucyjnych utrzymanych w mocy, w szczególności zaś zasada demokratycznego
państwa prawnego. Państwo takie realizuje się bowiem wyłącznie jako wspólnota ludzi,
i tylko ludzie mogą być właściwymi podmiotami praw i obowiązków stanowionych w takim
państwie. Podstawowym przymiotem człowieka jest jego życie. Pozbawienie życia
unicestwia więc równocześnie człowieka, jako podmiot praw i obowiązków. Jeżeli treścią
zasady państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw wyprowadzanych z istoty
demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum jego sprawiedliwości, to
pierwszą taką dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa wartości, bez której
wykluczona jest wszelka podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego od początków jego
powstania. Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra
dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa
musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju.
Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym
życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem
dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego
zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania
życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy
prenatalnej.
Objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje zresztą potwierdzenie
w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 30 września 1991 r. Konwencji Praw Dziecka,
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której preambuła deklaruje w akapicie dziesiątym, nawiązując do Deklaracji Praw Dziecka, iż
dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki
i troski, a zwłaszcza właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Ujęcie
tej reguły w preambule Konwencji musi prowadzić do wniosku, iż zawarte w Konwencji
gwarancje odnoszą się również do prenatalnej fazy ludzkiego życia.
Uznanie, iż ochrona życia przysługuje istocie ludzkiej od chwili poczęcia, znalazło
wyraz także w ustawodawstwie zwykłym. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zarówno w brzmieniu sprzed jak
i po nowelizacji w art. 1 deklaruje, iż prawo do życia podlega ochronie, w tym również
w fazie prenatalnej zaś spowodowanie śmierci dziecka poczętego przez przerwanie ciąży,
zasadniczo jest czynem zabronionym i karalnym (nowy art. 152a oraz 152b kodeksu karnego
w kontekście okoliczności legalizujących aborcję).”
Dalej czytamy: „Stanowisko, w myśl którego zdrowie ludzkie powinno podlegać
ochronie prawnej także w fazie prenatalnej, znajduje bezpośrednie potwierdzenie
w Konwencji o Prawach Dziecka. Art. 24 ust. 1 Konwencji stwierdza, iż Państwa-Strony
uznają prawo dziecka do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia (...). W ustępie
drugim tego artykułu stwierdzono natomiast, iż Państwa-Strony będą starały się zapewnić
pełne urzeczywistnienie tego prawa, a w szczególności będą podejmowały właściwe środki
w celu: (...) d) zapewnienia matkom właściwej opieki prenatalnej i postnatalnej. Bez względu
więc na brzmienie akapitu 10 preambuły do Konwencji, w świetle którego pojęcie dziecka
użyte w Konwencji, powinno obejmować także dziecko przed urodzeniem, art. 24 zawiera
bezpośrednią wskazówkę, iż prawo do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia
obejmuje również dziecko poczęte. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć wynikające
z ust. 2 zobowiązanie do zapewnienia matkom opieki prenatalnej. Zobowiązanie to nie
zostało bowiem wprowadzone ze względu na interes samej kobiety ciężarnej ale, jak wyraźnie
stanowi to art. 24 ust. 2 in principio, aby zapewnić pełne urzeczywistnienie tego (tj.
określonego w ust. 1) prawa. Wyraźnie więc chodzi tutaj o gwarancje dla dziecka poczętego
do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia.”
W obecnie obowiązujących ustawach dotyczących życia ludzkiego w początkowej
fazie rozwoju wyraźny jest brak norm prawnych jasno i bezpośrednio chroniących życie
dziecka poczętego. Ustawodawcy jak dotąd nie ustanowili przepisów jednoznacznie
chroniących życie dziecka poczętego, tworzono natomiast ustawy aborcyjne, określające
warunki dopuszczalności zabójstwa dziecka w majestacie prawa, nie ponosząc za to
odpowiedzialności karnej. Dziecko poczęte będące ofiarą aborcji jest wyjęte spod
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jakiejkolwiek ochrony prawa. Jest to sytuacja niedopuszczalna w demokratycznym państwie
prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Każde normalne demokratyczne społeczeństwo
powinno zapewnić opiekę swoim najmniejszym członkom, a nie dopuszczać do sytuacji,
w której najmłodsi są w bestialski sposób mordowani w majestacie prawa. Warto w tym
miejscu przytoczyć słowa Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone podczas
homilii w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 r.: „…Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się
do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest
tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.
Najbardziej podstawowym prawem człowieka! Bóg mówi: -Nie będziesz zabijał!» (Wj 20,13)Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w
sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową,
obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca
bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.”, a także słowa wygłoszone podczas
homilii w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 r.: „Tu, z tego miejsca, wołam do wszystkich
ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy
człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! Jeszcze raz powtarzam to, co wielokrotnie
już mówiłem: «życie ludzkie jest święte. Nikt w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa
do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg jest absolutnym Panem życia
człowieka, ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26-28). Życie ludzkie
ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność
samego Stwórcy» (por. Evangelium vitae, 53). Bóg chroni życie zdecydowanym zakazem
wypowiedzianym na Synaju «Nie będziesz zabijał» (Wj 20, 13). Dochowajcie wierności temu
przykazaniu. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia powiedział: «Pragniemy być
narodem żywych, a nie umarłych».”
Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: „Niezbywalne prawo do życia każdej
niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego
prawodawstwa”. Zachodzi zatem oczywista konieczność wprowadzenia do ustawy o
charakterze zasadniczym tj. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów zapewniających
całkowitą ochronę życia dzieci poczętych, które nie będą podważały bezwzględnej wartości
prawa do życia i skutecznie zapobiegną jego relatywizacji przez prawo. Życie ludzkie i prawo
do życia nie jest bowiem przedmiotem umowy i negocjacji ale podstawowym prawem
każdego człowieka i każde demokratyczne społeczeństwo powinno zapewnić jego całkowitą i
bezwzględną ochronę.
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MATERIAŁY DODATKOWE

• debaty planarne
• posiedzenia komisji
• ekspertyzy
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Opis przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy

1z2

http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/993.htm
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V kadencja

Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
(

druk nr 993 wpłynął 07-09-2006 )

OPIS PROJEKTU:
- projekt dotyczy uzupełnienia obowiązującego przepisu
poprzez zagwarantowanie ochrony życia od momentu poczęcia;
POSIEDZENIA KOMISJI

EKSPERTYZY I OPINIE Biura Analiz Sejmowych:
Dnia 28-09-2006 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
I CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 27 dn. 27-10-2006
temat
: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w I
głosowania
czytaniu
głosowanie
: Elektroniczne
wynik
: 88 za, 264 przeciw, 14 wstrzymało się (głos.
głosowania
nr 115)
komentarz
: skierowano do Komisji Nadzwyczajnej, która
została powołana na 28. pos. Sejmu, wniosek
o niezwłoczne przystąpienie do drugiego
czytania (głos. nr 117)
skierowano do : Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU
sprawozdanie :
druk nr 1472 z dn. 02-03-2007
komisji
sprawozdawca : Dariusz Antoni Kłeczek
wnioski
:2
mniejszości
wniosek
: załączony projekt ustawy
komisji
II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 38 dn. 28-03-2007
decyzja
: skierowano ponownie do komisji w celu
przedstawienia sprawozdania
skierowano do : Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
PRACA W KOMISJACH PO II CZYTANIU
sprawozdanie :
druk nr 1472-A z dn. 12-04-2007
komisji
sprawozdawca : Dariusz Antoni Kłeczek
wniosek
: odrzucić poprawki
komisji

2007-04-26 16:09

Opis przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy
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http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/993.htm

III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 39 dn. 13-04-2007
temat
: całość projektu ustawy
głosowania
głosowanie
: Elektroniczne
wynik
: 269 za, 121 przeciw, 53 wstrzymało się
głosowania
(głos. nr 79)
decyzja
: odrzucono
komentarz
: wnioski mniejszości, poprawki
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UCHWALENIE
odrzucony na pos. nr 39 dn. 13-04-2007

2007-04-26 16:09

27. posiedzenie Sejmu w dniu 26 października 2006 r.
Informacja bieżąca

Minister Obrony Narodowej
Radosław Sikorski
uzyskania limitu 8% naszych sił zdolnych w każdej
chwili do przerzutu, a 40% zdolnych do przemieszczenia się. 8% to w sytuacji, gdy mamy 148 tys. wojska, powinna być dywizja. Pracujemy nad tym, ale
jeszcze do tego celu nie doszliśmy, chociaż chciałbym
zwrócić uwagę państwa posłów, szczególnie pana posła Żelichowskiego, który pytał o wpływ misji na
środowisko wiejskie, na jutrzejszą wypowiedź pana
prezydenta Rzeczypospolitej. Spodziewam się, mam
nadzieję, że pan prezydent jutro poinformuje nas
o ważnych decyzjach dotyczących przyszłości Wojska
Polskiego i będą to decyzje interesujące także dla
tych, którzy dzisiaj na zasadzie poboru służą w wojsku, i tych, którzy mogą służyć na takiej zasadzie
w przyszłości.
Psycholodzy będą w składzie PKW. Zabezpieczenie medyczne to kluczowa kwestia, dlatego wysyłamy
4 wozy zabezpieczenia medycznego typu „Ryś”. Sami
zabezpieczamy medycznie na poziomie jeden plus. Do
naszej dyspozycji będzie szpital niemiecki i szpital
amerykański. Ewakuacja helikopterami medevac
armii Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję panu posłowi Tomaszewskiemu za pytanie o AGS. Rzeczywiście, jeżeli mamy dla Polski uzyskać najnowocześniejszą bazę i instalacje Sojuszu
Północnoatlantyckiego na całym jego terytorium,
bazę, która ma kosztować 4 mld euro i gdzie ma znaleźć się co najmniej 3 tys. natowskiego personelu
– a więc byłaby to kwestia bezpieczeństwa naszego
kraju, rozwoju ekonomicznego Wielkopolski – jeżeli
mamy mieć argumenty: ja, pani minister spraw zagranicznych, premier, za tym, aby tę bazę uzyskać,
to musimy być solidnym sojusznikiem, musimy pokazywać, że nie tylko wyciągamy ręce. Ta kwestia
była przedmiotem moich dyskusji przedwczoraj z ministrem obrony Niemiec Jungiem i spodziewam się,
że pojawi się w dyskusji pomiędzy premierem Kaczyńskim a kanclerz Merkel podczas jego zbliżającej
się wizyty.
Pan poseł Grabarczyk mówił płomiennie o tym,
że Polska staje się członkiem NATO drugiej kategorii. Ano, stanie się członkiem drugiej kategorii, jeżeli będzie miała 26 żołnierzy w operacji, w której jest
32 tys. natowskich żołnierzy. Panie pośle, proszę się
na coś zdecydować – albo chcemy być członkiem
pierwszej kategorii i wtedy musimy na miarę naszych
możliwości brać udział w misjach, albo rzeczywiście
staniemy się członkiem drugiej kategorii.
(Poseł Cezary Grabarczyk: I dowodzić, panie ministrze.)
Zgadzam się z panem posłem co do tego, że taka
była nasza aspiracja, i jestem rozczarowany, że Sojusz zmienił koncepcję dowodzenia z dowództwa korpuśnego – wtedy byśmy dowodzili korpusem północno-zachodnim – na dowództwo kompozytowe. To nie
była nasza decyzja. Będzie polski generał 3-gwiazdkowy na stanowisku zastępcy dowódcy. To nie to
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samo, co dowodzić, ale to była decyzja, którą Sojusz
podjął jako całość – jest to po prostu bardziej racjonalna forma dowodzenia i przekazywania sobie dowodzenia nad kolejnymi zmianami, nad kolejnymi
rotacjami.
Bardzo ważna jest kwestia poszanowania kultury
i religii Afgańczyków, dlatego już wiele miesięcy
temu podjąłem decyzję o szkoleniach językowych,
szkoleniach kulturowych. Zaangażowaliśmy zarówno nasze centrum szkolenia do misji pokojowych
w Kielcach, jak i ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich. Będą oni wręcz jeździli po garnizonach, do tych
jednostek, które mają służyć w Afganistanie, i będą
swoją wiedzę przekazywać, bo to jest rzecz absolutnie
podstawowa.
Jeśli chodzi o osłonę wywiadowczą i kontrwywiadowczą, za chwilę będę o tym mówił w Komisji do
Spraw Służb Specjalnych, ale chciałbym Wysoką Izbę
uspokoić. W trakcie trudnego procesu likwidacji
służb i tworzenia nowych nasze służby działają jak
należy, chociażby w Iraku, i, jak o tym informowałem
opinię publiczną, odniosły nawet w ostatnich tygodniach spore sukcesy. Pojmaliśmy osoby odpowiedzialne za zamachy na naszych żołnierzy, a także
morderców redaktora Milewicza. Oczywiście tę operację afgańską jeszcze przygotowujemy, dlatego czasami może powstawać wrażenie pewnego tworzenia
dzieła, które jeszcze nie osiągnęło ostatecznego swojego kształtu, ale osłona wywiadowcza i kontrwywiadowcza jest oczywiście bardzo ważna. (Dzwonek)
W słowie ostatnim dziękuję, że pani poseł Beger
zauważyła, iż udzieliłem odpowiedzi na piśmie, do
czego nie byłem zmuszony, ale chcę okazywać szacunek Wysokiej Izbie i każdemu z państwa z osobna
i naturalnie w tym wypadku też udzielę pani poseł
odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Poseł Renata Beger: Dziękuję bardzo.)
(Przewodnictwo w obradach obejmuje marszałek
Sejmu Marek Jurek)

Marszałek:
Dziękuję, panie ministrze.
Wypowiedź pana ministra zakończyła rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.
Na tym kończymy rozpatrywanie informacji bieżącej rządu.*)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17.
porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 993).
Proszę o zabranie głosu pana posła Marka Kotlinowskiego w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy.
Bardzo proszę, panie marszałku.
*) Teksty wystąpień niewygłoszonych – w załączniku nr 1.
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27. posiedzenie Sejmu w dniu 26 października 2006 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Poseł Marek Kotlinowski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim
przejdę do uzasadnienia konieczności zmian w konstytucji, proszę wszystkich dziennikarzy, proszę
wszystkich kolegów posłów, koleżanki również, aby
przed wypowiedziami zaglądnęli na stronę internetową Federacji Ruchów Obrony Życia. Tam jest najpełniejsza informacja o tym, jakie wyzwanie jest
przed nami, czym jest życie i jakie jest nauczanie
Stolicy Apostolskiej w tej materii.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam wielki zaszczyt i honor przemawiać w imieniu 155 posłów,
którzy poparli przekonanie o konieczności zmiany
art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym gorąco podziękować moim kolegom z Ligi Polskich Rodzin, którzy w Sejmie V kadencji pierwsi
rozpoczęli proces zmierzający do zmiany tego artykułu. Chciałbym podziękować, panie marszałku,
również panu osobiście za to, że pan podjął się mediacji, połączenia ludzi dobrej woli, znalezienia takiej
formuły politycznej, w ramach której nie będzie przegranych, a inicjatywa zmiany konstytucji połączy nas
wszystkich. Dziękuję serdecznie.
Chciałbym również podziękować wszystkim tym,
którzy mieli cywilną odwagę w czasach trudnych
bronić życia, którzy mieli cywilną odwagę, by wyjść
na ulicę i okazać sprzeciw wobec prób zmiany regulacji prawnych, i tym, którzy często ponosili konsekwencje swoich przekonań, tego, że byli wierni nauczaniu Kościoła katolickiego.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uzasadniając
potrzebę wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka, nie można pominąć naszego tragicznego doświadczenia historycznego. Dwukrotnie
w dziejach naszej ojczyzny odbierano prawo do życia polskim nienarodzonym dzieciom. W obu przypadkach odbyło się to w warunkach totalitarnego
zniewolenia naszego narodu – po raz pierwszy
w czasie okupacji hitlerowskiej, 9 marca 1943 r., po
raz drugi w okresie dyktatury komunistycznej,
27 kwietnia 1956 r. Narzucona Polsce w kwietniu
1956 r. ustawa o tzw. przerywaniu ciąży obowiązywała aż do 1993 r. i spowodowała śmierć ponad
20 mln polskich nienarodzonych dzieci oraz wyrządziła wielkie szkody na zdrowiu ﬁzycznym i psychicznym milionów polskich kobiet.
Komuniści 27 kwietnia 1956 r., narzucając w warunkach dyktatury zbrodniczą ustawę, zrealizowali
dyrektywę samego Lenina: (…) domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających
sztuczne poronienia. Jest to z dzieła „Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm”.
Panujący do 1989 r. komunistyczny system polityczny, m.in. cenzura, uniemożliwiał obywatelom nie
tylko zmianę tej ustawy, ale nawet podjęcie dyskusji
społecznej czy szerszej akcji edukacyjnej. Kościół katolicki pozostawał jedynym i konsekwentnym obrońcą życia naszych najmniejszych obywateli, mimo
różnych przeszkód i szykan ze strony ówczesnych
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władz. Upadek systemu komunistycznego w 1989 r.
– likwidacja cenzury, odzyskanie przez społeczeństwo możliwości zakładania wolnych organizacji
– wyznacza punkt zwrotny w staraniach o prawo do
życia dla nienarodzonych.
Niech mi będzie wolno przypomnieć tylko kilka
dat, kilka faktów z naszej najnowszej historii. W 1989 r.
polska delegacja aktywnie uczestniczy w Organizacji
Narodów Zjednoczonych w końcowych pracach nad
Konwencją Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych,
której preambuła brzmi: Dziecko, z uwagi na swoją
niedojrzałość psychiczną oraz umysłową, wymaga
szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony
prawnej zarówno przed, jak i po urodzeniu.
23 kwietnia 1990 r. II Krajowy Zjazd Delegatów
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” przyjął uchwałę nr 14 w brzmieniu:
II Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” opowiada się za prawną ochroną życia ludzkiego od
momentu poczęcia. Uchwałę o podobnej treści przyjął także zjazd delegatów „Solidarności” Rolników
Indywidualnych.
W styczniu 1991 r. ogłoszono wyniki tzw. konsultacji społecznych, zarządzonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na temat prawa do życia nienarodzonych. Z ponad 1700 tys. wszystkich odpowiedzi
ponad 1,5 mln było „za życiem”, czyli około 89%
wszystkich nadesłanych głosów.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zakończył opracowanie projektu konstytucji. W pracach komisji
uczestniczył pan premier Jarosław Kaczyński. Art. 17
senackiego projektu konstytucji uzyskał zapis: Rzeczpospolita Polska zapewnia, uznaje przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do życia od poczęcia i gwarantuje jej prawną ochronę.
W 1992 r. powstaje Polska Federacja Ruchów
Obrony Życia. Na pierwszym zjeździe przyjmuje deklarację ideową, w której na samym początku zapisano: Uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, poszanowanie prawa do życia każdej istoty ludzkiej bez
względu na wiek czy kondycję psychoﬁzyczną uważamy za podstawę, na której budować należy cały
system w suwerennym państwie. Od samego początku federacja, która dziś zrzesza prawie 140 różnych
organizacji i stowarzyszeń, prowadzi bardzo intensywną działalność zarówno edukacyjną, jak i charytatywną. Pragnę serdecznie podziękować za ich dotychczasową pracę, nie byłoby dzisiejszej debaty, inny
byłby poziom świadomości społecznej, czym jest życie, gdyby nie praca członków federacji.
7 stycznia 1993 r., po niezwykle burzliwych obradach, Sejm przyjął ustawę o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w której zapisano: Uznając, że
życie ludzkie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela, stanowi się, co następuje: art. 1. Każda istota
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ludzka od chwili poczęcia ma przyrodzone prawo do
życia. Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia
pozostają pod prawną ochroną.
Niestety w ustawie tej zapisano trzy wyjątkowe
sytuacje, w których dziecko poczęte jest pozbawione
prawnej ochrony swego życia.
Wysoka Izbo! Obrońcy życia, wprowadzając ustawową ochronę życia nienarodzonych, wykorzystali
ogólnoludzki, ponadwyznaniowy imperatyw moralny: nie wolno pozbawiać życia niewinnych ludzi oraz
stwierdzenie współczesnej nauki, medycyny: życie
człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Ta prawda naukowa, medyczna jest już dzisiaj tak oczywista,
że podawana jest nie tylko w poważnych publikacjach
naukowych, ale w popularnych poradnikach medycznych czy też w podręcznikach szkolnych. W świetle
tego, co powiedziałem, wprowadzenie prawnej ochrony życia poczętych dzieci nie jest w najmniejszym
stopniu narzucaniem katolickiego światopoglądu całemu społeczeństwu drogą ustaw. Co więcej, postulat
swobody, legalizacji zabijania nienarodzonych jest
dogmatyczną próbą – świadomą lub nieświadomą
– narzucenia realizacji zbrodniczej, ideologicznej dyrektywy Lenina, wspomnianej wcześniej.
W 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwala Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 38
brzmi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia”. Zgromadzenie
Narodowe, w którym większość stanowiły wówczas
ugrupowania lewicowe, mimo licznych postulatów ze
strony społeczeństwa, nie wprowadziło do art. 38
słów: „od momentu poczęcia”. Mamy zamiar uczynić
to niniejszą nowelą.
Wysoka Izbo! Komentatorzy konstytucji tak określają zapis art. 38 konstytucji: Zawarto wtedy kompromis. Kompromis polegający na tym, że konstytucja nie ma pełnego zapisu o ochronie życia dziecka
nienarodzonego. Taki był wówczas stan świadomości
społecznej, taki był wówczas układ polityczny w Rzeczypospolitej. Uważam, że ustawa zasadnicza, fundament porządku prawnego, musi być zgodna z prawem naturalnym. Ten kompromis niedobrze służył
Polsce, ten kompromis moim zdaniem powinien być
wyeliminowany, powinniśmy doprowadzić do zapisów niebudzących żadnej wątpliwości.
Przyjęta w 1948 r. przez Narody Zjednoczone Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wymienia wiele praw człowieka; w art. III prawo do życia. Trzeba
jednak mocno podkreślić, że prawo do życia to najbardziej podstawowe, fundamentalne prawo człowieka, bez gwarancji którego inne po prostu tracą sens.
Na cóż martwemu człowiekowi prawo własności, wolność wypowiedzi czy też prawo do emigracji? Z tego
też względu to prawo musi podlegać szczególnym
gwarancjom, szczególnej ochronie. Aktualny zapis
art. 38 naszej konstytucji chroni życie każdego człowieka, ale w sposób niewystarczający. Przewlekanie
sporu politycznego nie ma najmniejszego sensu.
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Zmiana konstytucji doprowadzi do tego, że spór, który jest w każdym społeczeństwie, przeniesiemy na
płaszczyznę prawną. Zgadzam się z tą wypowiedzią
pana posła Mariana Piłki, to jest bardzo mądre podejście do tego, jak powinien wyglądać porządek
prawny. Trybunał Konstytucyjny, prawnicy nie mogą
mieć wątpliwości w tej sprawie.
Potrzeba wzmocnienia konstytucyjnej ochrony
życia wynika z dwóch źródeł zagrożeń: wewnętrznych i zewnętrznych. Zagrożenie wewnętrzne stanowią pojawiające się prawie nieustannie próby anulowania lub takiej nowelizacji ustawy chroniącej życie
z 1993 r., które w praktyce pozbawiłyby ochrony
prawnej najmniejszych Polaków. Niech mi wolno będzie przypomnieć tylko debatę w lutym ubiegłego
roku w tej sali nad projektem ustawy skrajnych środowisk feministycznych, w którym przewidywano
pełną bezkarność zabijania nienarodzonych dzieci
czy też możliwość dokonywania zabijania przez nieletnie dziewczęta bez zgody i wiedzy rodziców. Ustawa pod mylącym tytułem o świadomym rodzicielstwie
była próbą, która niestety nie udała się, co nie znaczy, że te próby będą w przyszłości również podejmowane; mogą być podejmowane, natomiast zmiana
konstytucji wyeliminuje możliwość takich działań.
Wysoka Izbo! Są również zagrożenia zewnętrzne.
Ze strony niektórych agend Organizacji Narodów
Zjednoczonych czy też Unii Europejskiej w nieodległej przecież przeszłości pojawiały się w różnej formie
– raportów, rezolucji – naciski, aby w Polsce zalegalizować zabijanie nienarodzonych dzieci. Przypomnę również, Wysoka Izbo, że Sejm w uchwale na
temat prowadzenia badań jasno wyraził swoje stanowisko. Nie można prowadzić badań naukowych,
które stoją w sprzeczności z aksjologią, które zagrażają godności życia człowieka. Żadne prawo nie czyni nigdy 100-procentowej gwarancji ochrony jakiejś
wartości, jakiegoś dobra, ale z pewnością precyzyjne
gwarancje konstytucyjne są lepsze od ustawowych.
Dlatego dla tak wielkiej wartości, jaką jest życie człowieka, i wobec naszych doświadczeń historycznych
chcemy wprowadzić gwarancje konstytucyjne. Pragniemy bezpieczeństwa nienarodzonych dzieci, pragniemy pewności, że nigdy nie pojawią się inicjatywy
ustawodawcze takie jak projekt ustawy o świadomym
rodzicielstwie.
Wysoka Izbo! Myślę, że po 10 latach wszyscy, którzy wzrastali wraz z nauczaniem Jana Pawła II, są
obowiązani w sumieniu być wierni temu nauczaniu.
(Oklaski) Karol Wojtyła już jako ksiądz, następnie
jako biskup, a później jako kardynał, metropolita
krakowski w sposób szczególny angażował się w obronę życia człowieka. Wielkim bólem była dla niego ta
ogromna „rzeź niewiniątek” w czasach komunistycznego zniewolenia.
Niech mi wolno będzie przytoczyć dwa fragmenty
jego wypowiedzi jeszcze jako biskupa krakowskiego.
W lutym 1974 r. mówił do pracowników służby zdrowia: Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu jest śmierć ludzi, którzy
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się jeszcze nie narodzili, poczętych i nienarodzonych.
I nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę
straszliwą zbrodnię, ale jest rzeczą oczywistą, że to
nie może minąć bez konsekwencji.
W maju 1975 r. w odezwie do wiernych napisał:
Rok święty, który przeżywamy, zmusza nas do postawienia sprawy, która wśród wszystkich ran Kościoła
i społeczeństwa katolickiego w Polsce jest niewątpliwie raną najboleśniejszą. Chodzi o sprawę przerywania ciąży, czyli zabijania nienarodzonych dzieci w łonach matek. Łączy się z tym lęk o przyszłość całego
narodu, który na przestrzeni ostatnich lat stracił
miliony swoich synów i córek.
Jako papież Jan Paweł II podjął z niezwykłą energią tematykę obrony życia poczętych dzieci. Z determinacją głosił ją wobec tłumów, ale także w siedzibie
Organizacji Narodów Zjednoczonych czy wobec możnych tego świata. W czasie każdej pielgrzymki do
naszej ojczyzny bronił prawa do życia. Przykładowo
w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. przedstawił świętego
Józefa jako wielkiego rzecznika sprawy obrony życia
ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Dalej mówił: Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie
jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: Nie będziesz zabijał! Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności wpisanego w sumienie każdego człowieka.
Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby
nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. Bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne, do wszystkich ludzi, nikogo nie wyłączając.
Wysoka Izbo! Jestem przekonany, ufam, że wszyscy posłowie, niezależnie od wyznawanego światopoglądu czy przynależności partyjnej, odpowiedzą...
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Ale bez zmian
w konstytucji.)
...na apel papieża Polaka i poprą nowelizację art. 38
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie marszałku.
Sejm podjął decyzję o wysłuchaniu w dyskusji nad
tym punktem porządku dziennego 10-minutowych
oświadczeń w imieniu klubów.
Przystępujemy do debaty klubowej.
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Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana
posła Dariusza Kłeczka, który zaprezentuje stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam
zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej polegającej na nadaniu art. 38 nowego
brzmienia. Nowy artykuł, jak proponują projektodawcy, brzmiałby następująco: Rzeczpospolita Polska
zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia.
Prawo do życia jest fundamentem każdej cywilizacji, jest prawem naturalnym i podstawowym, a prawa podstawowe muszą mieć gwarancje konstytucyjne. Nasza konstytucja gwarantuje szereg podstawowych praw, takich jak prawo do tworzenia i działania
partii politycznych, prawo do tworzenia i działania
związków zawodowych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, zapewnia wolność prasy i inne. Zapewnia
również prawo do życia.
W art. 2 jest zapisane, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, a demokratyczne państwo
prawa chroni prawo do życia. Art. 18 stwierdza, że
macierzyństwo znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a dotychczasowy art. 38 zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Zapisy broniące życie w polskiej konstytucji już
mamy. Nawet Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu
z 28 maja 1997 r. uznał nowelizację ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 30 sierpnia 1996 r. za niezgodną z konstytucją.
A więc zapisy broniące życie już w konstytucji mamy,
a mimo tego nie doprowadziło to do zamknięcia dyskusji na temat prawa do życia i w poprzedniej kadencji posłanki i posłowie SLD podjęli próbę zmian. Zaproponowany przez SLD projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie z 30 marca 2004 r. zawierał
rozwiązania mające wprowadzić zabijanie dziecka
poczętego na życzenie kobiety nie tylko, jak stwierdzili projektodawcy, do 12. tygodnia ciąży, ale faktycznie do dnia porodu. Dopuszczał także aborcję na
życzenie u małoletnich dziewcząt, bez ograniczenia
wieku, bez wiedzy ich rodziców, znosił zakaz eksperymentów na ludzkich embrionach. Wprowadzał także szereg innych niekorzystnych zmian.
Doprecyzowanie zapisów konstytucji jest więc ze
wszech miar konieczne. Nieustannie podważane przez
współczesną kulturę, przeciwną barierom moralnym
ograniczającym jednostki, podważane przez instytucje i organizacje międzynarodowe, podważane przez
ugrupowania lewicowe i skrajne organizacje feministyczne prawo, jeżeli ma trwale obowiązywać, potrzebuje bardzo mocnych gwarancji, gwarancji jednoznacznie zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej
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Polskiej, że życie każdego człowieka podlega ochronie
bez względu na jego wiek, od samego początku, od
momentu jego zaistnienia, od poczęcia.
Mówię to w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i w imieniu wielkich rzesz Polaków zaangażowanych w obronę życia. Mówię to jako
poseł Rzeczypospolitej Polskiej i jako członek władz
krajowych Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Polska przeszła poważną dyskusję na temat obrony życia i przemierzyła drogę znaczących zmian od
ustawodawstwa aborcyjnego do ustawodawstwa broniącego życia od poczęcia. Po kilkunastu latach obecną ustawę można ocenić. Po wprowadzeniu ustawy
o planowaniu rodziny nie nastąpiło nic strasznego,
wręcz przeciwnie – ocena sporządzana przez wszystkie rządy była zawsze jednoznacznie pozytywna, i to
bez względu na opcje polityczne, które były reprezentowane przez rządzących.
Zmniejszyła się liczba samoistnych poronień, zmniejszyła się liczba zgonów kobiet związanych z ciążą,
porodem i połogiem. Zmniejszył się współczynnik
martwych urodzeń, zmniejszyła się liczba dzieciobójstw i porzuceń ze skutkiem śmiertelnym, zmniejszyła się także liczba porzucanych noworodków.
Oczywiście zmniejszyła się także, i to radykalnie,
liczba tzw. aborcji, co jest skutkiem wzrostu społecznej świadomości wielkiej wartości życia ludzkiego,
a także zwiększającej się z roku na rok świadomości
własnej płodności.
Zmiany zmierzające do jednoznacznego zapisania
w konstytucji prawnej ochrony życia od momentu poczęcia są więc konieczne nie tylko ze względu na uniknięcie dyskusji w przyszłości, ale również ze względu
na utrzymanie korzystnych zmian, jakich jesteśmy
świadkami w ciągu ostatnich trzynastu lat.
Dlaczego teraz? To pytanie stawiane byłoby
w każdej sytuacji. Prawo do życia nie powinno być
sytuowane na poziomie niższym niż inne, często bardziej względne prawa człowieka. Poza tym w najbliższych latach możemy spodziewać się narastającej
międzynarodowej presji przeciw cywilizacji życia.
Dlatego trzeba wreszcie postawić tamę powracającym sporom o to, czy należy uznawać prawo do życia
tylko wybranej grupy, czy wszystkich ludzi niezależnie od wieku.
Każda zmiana niemająca gwarancji konstytucyjnych może być dokonana w ustawie zwykłą większością głosów. Tak niestety było w przypadku ustawy
o planowaniu rodziny, o czym już mówiłem. Wprowadzenie proponowanej przez ponad 1/3 liczby posłów
zmiany w konstytucji wyprowadzi dyskusję związaną
z obroną życia z Sejmu, przeniesie dyskusje związane
z obroną życia z płaszczyzny ideologicznej na prawną.
Zmiana ta będzie możliwa tylko przy poparciu 2/3
liczby posłów. Dlatego prowadzimy rozmowy, aby tę
większość zapewnić.
Wyborcy, wybierając taki skład osobowy Sejmu
– nie chodzi mi o przynależność partyjną, ale o ludzi,
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którzy w Sejmie zasiadają – zadecydowali o możliwości zmian również w zakresie najbardziej podstawowego z praw, prawa do życia. W Sejmie przeważają
posłowie, którzy powołują się na wartości chrześcijańskie i dlatego jestem przekonany, że zaproponowana nowelizacja konstytucji będzie przyjęta przez
wymaganą większość. Wielu ludzi wierzy w mądrość
posłów i senatorów w tej ważnej sprawie. Otrzymaliśmy mandat zaufania od społeczeństwa i to my musimy zrobić wszystko w tej ważnej, a według mnie
najważniejszej kwestii.
Sługa boży ksiądz kardynał Stefan Wyszyński
pisał, że aby bronić życia ludzkiego, wcale nie musi
się być chrześcijaninem, ale trzeba być człowiekiem.
(Oklaski) Wznieśmy się więc ponad wszelkie podziały i okażmy nasze człowieczeństwo.
Klub Prawo i Sprawiedliwość wnosi o powołanie
nadzwyczajnej komisji w celu rozpatrzenia zaproponowanej zmiany w konstytucji, zawartej w druku
nr 993, i będzie za przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Zielińską-Głębocką, która przedstawi stanowisko Platformy Obywatelskiej.

Poseł Anna Zielińska-Głębocka:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiana konstytucji jest aktem szczególnym, dlatego wymaga szczególnej rozwagi i szczególnej reﬂeksji. Grupa posłów
przedkłada dzisiaj Wysokiej Izbie projekt zmiany
art. 38 konstytucji, formułując go tak, jak zapisano
w art. 1 projektu, cytuję: Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia
od momentu poczęcia. Propozycja ta zdaje się sugerować, że dotychczasowe przepisy i praktyka prawna
takiej ochrony nie zapewniają.
Platforma Obywatelska, opowiadając się za ochroną życia ludzkiego od chwili poczęcia, nie podziela
opinii wnioskodawców, iż są braki w polskim prawie,
które należy usunąć poprzez zmianę konstytucji.
Chcielibyśmy przypomnieć, że w wyniku bardzo długiej i owocnej debaty ubiegłych lat został osiągnięty
kompromis różnych sił społecznych, politycznych,
w tym hierarchów polskiego Kościoła, w sprawie uregulowań prawnych dotyczących ochrony życia poczętego oraz siły tej ochrony. Na te uregulowania składają się trzy elementy: po pierwsze, art. 38 konstytucji, który zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia, każdemu, a więc i nowo poczętemu,
gdyż tak należy interpretować określenie „człowiek”;
po drugie, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie zgodności ustawy antyaborcyjnej, nazy-
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27. posiedzenie Sejmu w dniu 26 października 2006 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Poseł Anna Zielińska-Głębocka
wam ją tak umownie, z konstytucją, werdykt z 1997 r.;
po trzecie, ustawa o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawa antyaborcyjna z 1993 r. Formułuje ona wyłączenia spod generalnego zakazu aborcji
w formie trzech szczególnych przypadków: po pierwsze, ciąży będącej skutkiem czynu zabronionego,
a więc takich czynów, jak gwałt, kazirodztwo, czyny
pedoﬁlskie; po drugie, w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia matki; po trzecie, prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Ten obowiązujący od kilku lat system prawny okazał się zadowalający dla większości społeczeństwa, w tym dla
ludzi wierzących, a konsensus wobec ustawy delegalizującej de facto aborcję, zyskał również przychylność
Kościoła katolickiego. Udało się stworzyć dobre prawo,
które – przyznajemy – nie zawsze jest dobrze egzekwowane, ale to nie powód, by zmieniać prawo, to raczej
obowiązek usprawnienia jego egzekucji.
(Poseł Wojciech Wierzejski: To jest w ogóle
skandal.)
W tych warunkach głębokie zdziwienie i niepokój
budzi przedłożony projekt wraz z towarzyszącą mu
już polityczną i medialną grą rozpętaną przez wnioskodawców, jawiących się jako cyniczni obrońcy życia
poczętego, grą podchwyconą przez środowiska lewicowe, zwolenników aborcji. Rozpętaliście państwo
wojnę aborcyjną, której nikt rozsądny w Polsce nie
chce. Na pewno nie chce jej także Kościół, nie chce
jej Platforma Obywatelska. Na tę wojny poszły radykalne siły LPR i części PiS, podważając zasadę osiągniętego konsensusu. Do walki przyłączyła się też
radykalna część lewicy, wyciągając stare argumenty
za aborcją ze względów społecznych. Wina jest więc
i po prawej, i po lewej stronie sceny politycznej. (Poruszenie na sali)
Platforma Obywatelska broni obecnego stanu rzeczy, bronimy go w imię szacunku dla społecznego
kompromisu opartego na zgodzie narodowej i zbiorowej mądrości. Bronimy zasady ochrony życia poczętego z wyłączeniami określonymi w ustawie antyaborcyjnej, potwierdzonymi w werdykcie Trybunału
Konstytucyjnego z 1997 r. Platforma jest zdecydowanie przeciwna zarówno dalszemu zaostrzaniu warunków dopuszczalności przerywania ciąży, jak też
ewentualnej ich liberalizacji.
(Poseł Wojciech Olejniczak: Platforma jest święta.)
Sprzeciwiamy się radykalizacji zarówno w prawo,
jak i w lewo. (Oklaski) Platforma Obywatelska zdecydowanie sprzeciwia się działaniom, które prowadzą
do wojny aborcyjnej. Jest rzeczą niedopuszczalną,
powiem haniebną, że z kluczowego etycznego problemu, prawa do życia, robi się instrument walki politycznej, wykorzystuje się go medialnie. Posłowie
Platformy Obywatelskiej uważają, że o sacrum trzeba dyskutować w ciszy, z reﬂeksją intelektualną,
z udziałem autorytetów moralnych, a nie przy okazji
kampanii wyborczej. (Oklaski)
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Dlatego Platforma Obywatelska zdecydowanie
broni istniejącego prawnego status quo w kwestii
problemu ochrony życia i nie widzi potrzeby dokonywania w tym zakresie zmian. Jeśli jednak Wysoka
Izba zdecyduje się na procedowanie zmian w konstytucji, to Platforma Obywatelska będzie domagać się,
aby w odpowiednim paragraﬁe konstytucji znalazły
się zapisy deﬁniujące warunki dopuszczalności przerywania ciąży określone w ustawie o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży z 1993 r. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Joannę Senyszyn, która przedstawi stanowisku Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.

Poseł Joanna Senyszyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta przez parlament i zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum obowiązuje dziesiąty rok. Jej twórcy starali się o kompromis
w wielu dziedzinach i został on osiągnięty. Niezmienność konstytucyjnych przepisów jest wartością samą
w sobie, dlatego do tej pory konstytucja była zmieniana tylko raz. Chodziło o europejski nakaz aresztowania i dostosowanie naszego prawa do prawa Unii
Europejskiej. Liga Polskich Rodzin chciała wykorzystać ten moment do zgłoszenia poprawki do art. 38.
Złamała wówczas dżentelmeńską umowę, ale pod
wpływem nacisku Izby wycofała się z tego. Teraz
zgłosiła poprawkę, nad którą debatujemy. Chodzi
o wpisanie do art. 38 prawnej ochrony życia od momentu poczęcia.
W uzasadnieniu wnioskodawcy powołują się na
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja
1997 r., w którym Trybunał uznał za niezgodną
z konstytucją, dokonaną w 1996 r., liberalizację ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży. Chodziło o zapis dopuszczający przerywanie
ciąży ze względów społecznych. Trybunał uznał, że
prawo do życia dotyczy każdej fazy rozwoju człowieka, w tym także fazy przed urodzeniem. Jednocześnie uznał, że intensywność tej ochrony nie jest taka
sama w każdym momencie i o tym decydują ustawy
zwykłe.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest
uzasadnieniem dla zmiany konstytucji. Trudno byłoby zmieniać konstytucję po każdym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy projektu powołują
się na Konwencję Praw Dziecka, ratyﬁkowaną przez
Rzeczpospolitą w 1991 r. Art. 24 ust. 1 konwencji mówi
o prawie dziecka do korzystania z możliwie najlepsze-
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go stanu zdrowia. Jest to więc w rzeczywistości prawo
matki do opieki prenatalnej nad płodem.
Interpretacja przepisów Konwencji Praw Dziecka
przez Komitet Praw Dziecka wyraźnie wyklucza
uznanie, że prawo do życia, które jest zagwarantowane w art. 6, odnosi się także do płodu. Komitet
wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność zapewnienia nieletnim dziewczętom, czyli w gruncie rzeczy
dzieciom, dostępu do legalnego przerywania ciąży.
Powoływanie się w uzasadnieniu na międzynarodowe przepisy jest zatem kłamliwe, a w dodatku niepełne. Konwencja Praw Dziecka jest przecież przestrzegana w Unii Europejskiej, gdzie przerywanie ciąży,
nawet bez żadnych ograniczeń, jest dopuszczalne
i legalne. My chcielibyśmy uznać – to znaczy wnioskodawcy – że kraje Unii Europejskiej łamią prawo.
Autorzy całkowicie pominęli orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
z 2004 r. Trybunał uznał, że nie można traktować
płodu jako osoby z prawem do życia chronionym art. 2
europejskiej konwencji praw człowieka. To jest absolutnie jednoznaczne. Nie ma potrzeby zmieniać konstytucji. Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy aż
nadto chronią płód, nawet kosztem kobiety.
(Poseł Jolanta Szczypińska: A dziecko?)
Nie wolno ideologizować konstytucji. Konstytucja
to nie rozprawa ﬁlozoﬁczno-etyczna. W Polsce nikt
nie jest zmuszany do usuwania ciąży. Prawo do przerywania ciąży jest, i to ściśle reglamentowane. Nie
wolno zmuszać kobiet do kontynuowania ciąży, a także urodzenia dziecka poczętego w wyniku gwałtu,
wówczas kiedy ciąża zagraża życiu i zdrowiu matki,
czy gdy płód jest nieuleczalnie chory. A do tego właśnie prowadzi zmiana art. 38 konstytucji. Skutki
zapisu proponowanego przez wnioskodawców są niewyobrażalne. Boicie się powiedzieć, że chodzi o absolutny zakaz przerywania ciąży. Boicie się, bo około
80% Polaków popiera obecny stan prawny, 40% jest
za złagodzeniem obowiązujących przepisów, a jedynie
8–15% jest za ich zaostrzeniem.
Wnioskodawcy tego projektu reprezentują zdecydowaną mniejszość Polaków, a klub Sojuszu Lewicy
Demokratycznej większość Polaków, dlatego wnioskujemy o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, a gdyby doszło do dalszego procedowania nad
nim, wnosimy o wysłuchanie publiczne. Wtedy będzie można wysłuchać argumentów osób naprawdę
zainteresowanych – kobiet.
Projektodawcy i ich nieliczni zwolennicy nie chcą
uczciwej, merytorycznej dyskusji, nie chcą słuchać
żadnych argumentów, są nieprzemakalni na argumenty i na wiedzę. Proponują przepisy, które są
sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Płód przez wiele
tygodni nie jest zdolny do samodzielnego życia poza
organizmem matki. Nie może mieć w tym czasie takich samych praw. To jest absurdalne i niedopuszczalne. Tak zwani obrońcy życia chcą chronić życie
poczęte. Ale przed kim? Przed matką? Kobiety chcą
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mieć dzieci, kobiety kochają dzieci i pragną ich dobra,
ale każda kobieta, jak i każdy mężczyzna, ma niezbywalne prawo decydowania o tym, czy chce mieć dzieci.
A jeśli tak, to kiedy, ile i w jakich odstępach czasu.
(Poseł Jolanta Szczypińska: Ale nie można zabijać.)
Nie może o tym decydować ani lekarz, ani ksiądz,
ani sędzia, ani poseł. Stwórzmy Polakom warunki do
dokonywania wyboru zgodnego z naszym ogólnonarodowym interesem. Powinniśmy ponad podziałami
partyjnymi zastanowić się, co zrobić, aby w Polsce
było mniej zabiegów przerywania ciąży, a nie tylko
– do czego zmierza proponowana regulacja – mniej
legalnych zabiegów. To jest zasadnicza różnica.
Sojusz Lewicy Demokratycznej chce ograniczyć
liczbę przerywanych ciąż. Jak jednak to można zrobić? Promując edukację seksualną i rozszerzając
dostęp do środków antykoncepcyjnych. (Oklaski)
Skończcie z hipokryzją. W Polsce przeprowadza się
legalnie sto kilkadziesiąt zabiegów przerywania ciąży, a faktycznie tysiąc razy więcej. To jest miara
waszej hipokryzji. Przestańcie udawać. Wam nie
chodzi o ochronę życia poczętego, a jeszcze mniej
chodzi wam o ochronę życia narodzonego. Nie dbacie o rodzinę, nie dbacie o kobiety, o mężczyzn,
o ojców, o matki i o dzieci. Chcecie ingerować w najintymniejsze sprawy życia. (Oklaski) Chcecie wprowadzać państwo totalitarne.
Jeżeli chcemy w Polsce naprawdę ograniczyć liczbę przerywanych ciąż – tak jak mówiłam – wprowadźmy edukację seksualną i zwiększmy dostępność
skutecznej antykoncepcji. Jeśli to zrobimy, liczba
aborcji zmniejszy się radykalnie. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie jest zwolennikiem przerywania
ciąży. Chcemy, żeby kobiety zachodziły w ciążę wtedy, kiedy tego chcą. Chcemy, aby państwo ﬁnansowało z budżetu zapłodnienie in vitro, bo bezpłodność
jest chorobą. (Oklaski) Chcemy, aby dostęp do przerywania ciąży nie był uwarunkowany poziomem zamożności, jak to ma miejsce obecnie. (Oklaski) Sojusz
Lewicy Demokratycznej jest za ochroną życia, ale
– w odróżnieniu od katoprawicy – nie będzie tego
robić kosztem życia, zdrowia i praw kobiet.
My nie jesteśmy hipokrytami. Sprzeciwiamy się
stawianiu życia płodu ponad życiem i zdrowiem kobiety. Nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie
kobiet. Jesteśmy tu zgodni ze stanowiskiem Federacji
na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, której przedstawicieli serdecznie witam. (Oklaski) Nie wolno
w art. 38 konstytucji wpisywać ochrony życia od momentu poczęcia. Nie wolno stawiać życia płodu ponad
życie kobiet. Nie wolno praw płodu stawiać ponad prawami ludzi urodzonych. Dlatego właśnie wnosimy
o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Jednocześnie uważamy za absolutnie konieczne
rozpoczęcie ogólnonarodowej dyskusji nad tym, aby
było w Polsce mniej przerywanych ciąż, ale nie tych
przerywanych legalnie, lecz tych, których przerwania dokonuje się w podziemiu aborcyjnym. Podziemie
aborcyjne w Polsce jest ogromne. Kobieta, która chce
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Poseł Joanna Senyszyn
usunąć ciążę, może to zawsze zrobić. Wymóg jest jeden: jeżeli ma to robić w dobrych warunkach, bez
ryzyka dla zdrowia i życia, musi mieć pieniądze.
Uważamy, że jest to absolutnie niesprawiedliwe. Kiedy w latach 70. we Francji rozpoczęła się dyskusja
i rząd na wniosek prezydenta zaproponował ustawę
liberalizującą przerywanie ciąży… (Dzwonek)
Zaraz kończę.
…wówczas pani minister Simone Weil powiedziała,
że aczkolwiek jest przeciwnikiem przerywania ciąży
i sama by nigdy ciąży nie przerwała, to jednak uważa, że nie może być w tym przypadku ingerencji państwa. To musi być decyzja kobiet. I liberalizacja ustawy we Francji dokonała się. Po wielogodzinnej debacie w parlamencie pani Simone Weil, pani minister
Weil wygrała tę debatę. Teraz we Francji rodzi się
najwięcej dzieci w całej Europie; mimo bardzo liberalnej ustawy, dopuszczającej przerywanie ciąży,
współczynnik dzietności kobiet jest wysoki.
Jeżeli naprawdę chcemy, aby kobiety rodziły dzieci i aby zachodziły w chciane ciąże, to trzeba im do
tego stworzyć odpowiednie warunki. Sojusz Lewicy
Demokratycznej jest właśnie za tym.
Jesteśmy natomiast przeciwni temu, żeby manipulować przy konstytucji tylko dlatego, że Liga Polskich Rodzin ma małe notowania i chce sobie przed
wyborami ten swój tradycyjny twardy elektorat
czymś zjednać. Tak nie pozwalamy traktować konstytucji, ponieważ, jak już mówiłam, trwałość zapisów konstytucyjnych jest wartością samą w sobie.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Poseł Ryszard Kalisz: Brawo.)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława
Krajewskiego, który przedstawi stanowisko Samoobrony. Bardzo proszę.

Poseł Mirosław Krajewski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska
zapewnia swoim obywatelom poszanowanie praw
człowieka oraz praw obywatelskich. Gwarancje takie
zawarte są w aktach prawnych, spośród których swoiste summum bonum zawiera Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniająca każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Nie poręcza ona jednak
samego prawa do życia jako dobra podlegającego
ochronie. Przyjęto jedynie w tym stwierdzeniu egzystencję człowieka. W dotychczasowej treści art. 38
konstytucji nie znalazł się jednoznaczny nakaz ochrony życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Stąd już na wstępie Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej chce stwierdzić, że pro-
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ponowany projekt ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej daje szanse wpisania do
konstytucji tego jakże potrzebnego i aﬁrmatywnego
rozszerzenia.
Zadaniem demokratycznego państwa prawa jest
ochrona każdego ze swych obywateli, a w najwyższym stopniu powinno to dotyczyć zapewnienia całkowitej gwarancji nienaruszalności prawa do życia.
Współczesna nauka, w tym medycyna i wysublimowana jej cząstka, jaką jest embriologia, a także cała
teologia jednoznacznie potwierdzają aksjomat, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.
(Oklaski) Każda ludzka istota ma prawo oczekiwać
absolutnego poszanowania jej życia od poczęcia aż do
naturalnej śmierci. Prawo, chroniąc życie od poczęcia, powinno wyznaczać nieprzekraczalne granice
zachowań, jak również proponować szeroki zakres
środków, które we wszystkich aspektach respektowałyby godność i prawa dziecka poczętego, nienarodzonego.
Ochrona prawa do obrony życia ludzkiego jest powinnością narodu. Ta powinność spoczywa nade
wszystko na przedstawicielstwie suwerena, to jest
władzy ustawodawczej. W chwili obecnej w Polsce życie człowieka od chwili poczęcia chroni ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Niestety ustawa ta dopuszcza trzy wyjątki bezkarnego pozbawienia życia poczętego dziecka. Życie człowieka i konieczność respektowania jego prawa do życia
wymaga objęcia poczętego dziecka pełną opieką i intensywniejszą ochroną prawną.
Tak więc życie ludzkie od chwili poczęcia niewątpliwie powinno mieć rangę konstytucyjną. Pamiętajmy, iż wszystkie zwykłe ustawy stosunkowo łatwo jest
zmieniać, o czym świadczy chociażby nowelizacja
z 1996 r. wyżej wymienionej ustawy, która to nowelizacja zezwalała praktycznie bez żadnych ograniczeń
na zabijanie poczętych dzieci do 12. tygodnia ich życia.
Na szczęście rok później – trzeba to przypomnieć raz
jeszcze – Trybunał Konstytucyjny uznał tę nowelizację za sprzeczną z konstytucją i w praktyce przywrócił
działanie ustawy z 7 stycznia 1993 r.
Na kanwie rozważań o potrzebie prawnej ochrony
życia ludzkiego konieczna wydaje się szersza reﬂeksja. Niepokojące jest to, co dzieje się dziś z wartością
życia ludzkiego w niektórych krajach Unii Europejskiej. Na podstawie tych złych doświadczeń można
suponować, że brak pryncypialnej ochrony prawnej
życia mógłby przynieść szkody społeczne i moralne
w naszej ojczyźnie. Jestem przekonany, że takie zagrożenie dostrzegli wnioskodawcy projektu ustawy
o zmianie konstytucji w tej sferze.
Na szczęście struktury europejskie, jeśli chodzi
o ochronę życia poczętych dzieci, nie mogą nam
w sensie formalnym nic narzucić. Nie wiemy jednak,
jaka będzie przyszła konstytucja, zwana do tej pory
w projektach traktatem konstytucyjnym Unii Europejskiej, i jak zmienią się regulacje prawne rządzące
tą społeczno-gospodarczą strukturą. Przypominamy,
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że trzy lata temu rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2 lipca 2003 r. pozwalała na wprowadzenie we
wszystkich krajach Unii Europejskiej swobody w zakresie pojmowania ochrony życia poczętego, a zaledwie rok temu, w lutym 2005 r., w naszym parlamencie został przedstawiony projekt ustawy o świadomym macierzyństwie, legalizujący bezkarne zabijanie dzieci poczętych. To są niejako najnowsze wydarzenia, bardzo niepokojące.
Czyżbyśmy nie pamiętali o słowach naszego wielkiego Jana Pawła II, który wskazywał nader wyraźnie, cytuję: Żaden ludzki prawodawca nie może więc
powiedzieć: wolno ci zabijać, masz prawo zabijać czy
nawet powinieneś zabijać. (Oklaski)
Niestety historia pokazuje, iż takie działania były
rzeczywistością i były charakterystyczne nie tylko
dla ustrojów stricte totalitarnych. Jeśli wprowadzimy konstytucyjny zapis chroniący życie od poczęcia
do naturalnej śmierci, będzie to zasadnicze umocnienie prawne in spe, na przyszłość.
Sytuacje, o których wspominałem, już się nie powtórzą, ponieważ, jak wiemy, do zmiany konstytucji
potrzeba znacznie większej liczby głosów niż do zmiany ustawy zwykłej. Jest więc znacznie trudniej ją
zmienić i nad tym w tej Izbie będzie z pewnością
przez najbliższe 60 dni trwała debata, o czym przypomniał dziś w mediach pan marszałek. Ta debata
pewnie przeleje się przez Polskę, ale nie można jej
nazywać wojną aborcyjną, bo – jeszcze nikt o tym nie
powiedział – przecież w tym zapisie chodzi również
o to, aby nie dopuszczać do eutanazji. (Oklaski)
Ochrona życia powinna być zagwarantowana w sposób pewny i fundamentalny, aby nie było to w żaden
sposób podważane na prostej drodze prawnej za pomocą prostych rozwiązań. Stwierdzenie to w imieniu naszego klubu nie może być odczytywane jako wyraz
nadmiernej ortodoksji, bo tu nie o to chodzi.
Ważnym aspektem powinno być uświadamianie
społeczeństwa o życiu także w stadium prenatalnym.
W obronie życia istotne są działania polegające na
oddziaływaniu na ludzką świadomość, na kształtowaniu jej w kierunku humanitarnym. Humanus
– człowiek, od poczęcia, człowiek od poczęcia aż do
naturalnej śmierci.
Także w obrębie organizacji pracy oświatowej powinno się przedsięwziąć odpowiednie działania
w tym kierunku. Problematyka ochrony życia powinna znaleźć silne odzwierciedlenie w procesie edukacji
na wszystkich szczeblach, edukacji in gremio. To jest
ważne wyzwanie. Uświadomienie tej jakże ważnej
kwestii powinno być zadaniem nie tylko nauczycieli
i katechetów, jak by chcieli niektórzy, ale przede
wszystkim także rodziców, domu. Także media informacyjne powinny brać w tym czynny udział, odpowiadając na to ważne społeczne wyzwanie. W związku
z tym, jeśli byłyby przyjęte inne rozwiązania, zgłaszam potrzebę, aby ten wniosek, gdyby miał traﬁć do
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zwykłej komisji, został dodatkowo przesłany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, chyba że stanie
się tak, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość, że
w tym celu będzie powołana nadzwyczajna komisja.
Polska niewątpliwie powinna wcielać w życie nauczanie, przypomnę raz jeszcze, niekwestionowanego
autorytetu współczesnej nam epoki Jana Pawła II
(Oklaski), wielkiego obrońcy życia, obrońcy życia
i rodziny, który wielokrotnie występował w sposób
stanowczy i zdecydowany w obronie życia od poczęcia
aż do naturalnej śmierci. Patrzyliśmy na tę jego naturalną śmierć przez całe tygodnie i przez całe dni.
Powinniśmy zastanowić się nad słowami, jakie wypowiedział podczas jednej z pielgrzymek, cytuję:
„Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem
bez przyszłości”. Dziś, kiedy trzeba podjąć dyskurs
na temat tożsamości europejskiej, adwersarzom tego
projektu, którzy przecież mają prawo do wyrażania
własnych opinii, pragnę powiedzieć: nasze świadectwo w tej kwestii jest bardzo ważne. Wpisanie do
naszej konstytucji skuteczniejszej i wzmocnionej, jednoznacznej ochrony życia człowieka może stać się
pewnym wzorcem dla współczesnej Europy. Trzeba
powiedzieć: współczesnej, ale zagrożonej ideologią
nowego hedonizmu i relatywizmu wszelkiej generacji.
Byłby to pewnie doskonały przykład dla wielu europejskich narodów. Niedawno przeżywaliśmy wielką
narodową uroczystość pięćdziesięciolecia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i ich odnowienia.
W tych ślubach nasi ojcowie, trzeba to przypomnieć,
przysięgali słowami Prymasa Tysiąclecia, dziś tu
przypomnianego, że będziemy bronić życia każdego
dziecka. W tych ślubach jest to zawarte. Po pięćdziesięciu latach trzeba to również przypomnieć.
Wysoka Izbo! Gdyby miało okazać się, że w tym
dyskursie na temat potrzeby nowelizacji ustawy zasadniczej w art. 38 byłyby przeszkody nie do pokonania, już dzisiaj Klub Parlamentarny Samoobrona
chciałby zaproponować, gdyby się miało okazać, że są
to jakieś ogromne przeszkody… (Dzwonek) Jeszcze
kilka zdań, panie marszałku. …to wtedy proponowalibyśmy, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, aby ten zapis rozszerzyć w ten sposób: Zapewnia się ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej
śmierci, z zastrzeżeniem regulacji ustawowych.
Z zastrzeżeniem po to, żeby nie było tych argumentów, że za chwilę niektóre ustawy będą niezgodne
z tym, co chcemy wnieść do konstytucji.
Kończąc, Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej popiera wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisu o ochronie
życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci
i wnosi o skierowanie projektu do właściwych komisji czy też właściwej komisji. Klub opowiadał się będzie za stworzeniem szerokiego frontu społecznego
i parlamentarnego. Mamy nadzieję frontu, który poprzez swoiste modus vivendi, a jest czas dwóch miesięcy, zaowocuje skutecznym wprowadzeniem tak
istotnej, chciałbym powiedzieć, takie jest nasze pra-
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gnienie, nasze stanowisko, niedwuznacznej zmiany
w ustawie zasadniczej. Życie człowieka trzeba chronić
ponad wszelką wątpliwość. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu pana posła Wojciecha
Wierzejskiego, który przedstawi stanowisko Ligi Polskich Rodzin.
(Na galerii staje grupa osób ze skrzyżowanymi
ramionami i zaciśniętymi pięściami)

Poseł Wojciech Wierzejski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi
w udziale zaszczyt prezentowania stanowiska Klubu
Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin w tak doniosłej kwestii, jak ochrona fundamentalnej wartości
w najwyższym akcie prawnym Rzeczypospolitej, to
znaczy ochrona życia w konstytucji. Przy tej okazji
chciałbym obalić pewne mity i ewidentne kłamstwa
rozpowszechniane w czarnej propagandzie nie tylko
lewicy, ale jak zauważyłem, również przez posłów
Platformy Obywatelskiej.
Na początek odpowiemy sobie na cztery zasadnicze pytania. Po pierwsze, co to za zmiana w konstytucji, czego ona dotyczy? Po drugie, dlaczego, czyli co
jest powodem, co jest przyczyną zgłoszenia tego projektu? Po trzecie, po co, czyli do czego ma to prowadzić, do czego ma prowadzić to rozwiązanie w konstytucji? Po czwarte, jakie ugrupowania, jakie środowiska, kto stoi za tym projektem?
Odpowiedź na pytanie pierwsze: Co to za zmiana?
jest jasna. Obecnie obowiązujący art. 38 konstytucji
mówi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia”. My wnosimy,
aby dodać trzy słowa: od momentu poczęcia. Ot, i cała
zmiana w konstytucji.
Odpowiedź na pytanie drugie: Dlaczego, czyli co
jest powodem, co jest przyczyną tego, że to wnosimy?
Po prostu zakusy środowisk lewicowych, które obserwowaliśmy w zeszłej kadencji, które nic sobie nie
mają do zarzucenia, jeśli chodzi o podjęty wiele lat
temu kompromis, ale które w ogóle tego kompromisu
nie szanują i w projekcie pani poseł Senyszynowej
czytaliśmy ponad 2 lata temu, iż chciała ona zmienić
ustawę chroniącą życie tak, aby dopuścić aborcję na
życzenie. A zatem dlaczego? Dlatego, żeby w przyszłości już więcej takich prób i zakus nie było. Postępujemy w imię przezorności, w imię odpowiedzialności za przyszłość.
(Poseł Marek Kotlinowski: Tak jest, brawo.)
(Oklaski)
Trzecie pytanie: Po co, czyli w jakim celu? Otóż
żeby dać najwyższą, konstytucyjną gwarancję ochro-
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ny życia każdego człowieka. Ustawę chroniącą życie
można zmienić w każdej chwili, o ile zmieni się większość parlamentarna. Nie mamy pewności, czy doktrynerska lewica za lat kilka, co nie daj Boże, nie dokona zamachu na prawną ochronę życia i nie wprowadzi nam aborcji na życzenie, zwłaszcza że to zapowiada nawet dzisiaj ustami jej przewodniczącego pana
posła Olejniczaka. Jeśli teraz roztropnie i przezornie
wprowadzimy owe trzy słowa do konstytucji, lewica,
jak się domyślam, nigdy nie będzie mogła już majstrować przy aborcji, ponieważ nigdy nie zdobędzie konstytucyjnej większości 2/3 w Sejmie, bezwzględnej
większości w Senacie, podpisu prezydenta. Skończymy
raz na zawsze z żenującymi i uwłaczającymi godności
człowieka debatami na temat, czy wolno bezkarnie
zabijać istotę ludzką, czy nie wolno.
(Poseł Marek Kotlinowski: Tak jest, brawo.)
(Oklaski)
Jak podała wczoraj jedna z gazet, aż 53% Polaków
opowiada się za takim zapisem w konstytucji.
Pytanie czwarte: Jakie środowiska, kto stoi za
tym projektem? Nie tylko Liga Polskich Rodzin i nie
wyłącznie z inicjatywy Ligi Polskich Rodzin, z inicjatywy ruchów obrony życia, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i innych organizacji, a także
ugrupowań i stowarzyszeń społecznych i politycznych – Ligi Polskich Rodzin, Samoobrony, posłów
Prawa i Sprawiedliwości, posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tej sprawie jest konsensus ponadpartyjny.
Proszę państwa, padają zarzuty, że ta zmiana
w konstytucji dokona zmian w ustawie chroniącej
życie. Moim zdaniem nie dokona. Wprawdzie Trybunał Konstytucyjny ma ostateczne prawo rozstrzygnięcia, jeśli będą wątpliwości, ale co innego nasze
prywatne poglądy na obecnie obowiązującą ustawę,
którą ja prywatnie uznaję za niedoskonałą, a co innego dzisiejsza debata. Ja prywatnie, jako osoba wierząca, katolik stojący na stanowisku konsekwentnej
obrony życia, nie uważam za dobre i doskonałe prawa, które pozwala bezkarnie lekarzowi zabijać dziecko tylko dlatego, że zdiagnozowano u matki możliwość ewentualnego pogorszenia się wzroku. To jest
prawo niedoskonałe, a obecnie obowiązujące. Prywatnie nie uważam też za doskonałe prawa, które
każe karą śmierci najniewinniejszą osobę, istotę
ludzką, dziecko poczęte w wyniku czynu przestępczego, w sytuacji, w której ojciec – sprawca czynu jest
bezkarny, a dziecko karzemy karą śmierci i zabijamy.
(Oklaski) To jest prawo niedoskonałe. Niedoskonałe
i nie do zaakceptowania przeze mnie, w moim sumieniu, prywatnie, jest prawo, które pozwala bezkarnie
zabijać kogokolwiek za to tylko, że jest chory czy
ułomny, nawet wówczas, gdy chorobę czy ułomność
zdiagnozowano przed narodzeniem człowieka. To
prawo jest niedoskonałe. Takie mam poglądy osobiste. Jestem za konsekwentną, pełną ochroną życia
każdego człowieka bez wyjątku. Powtarzam: konsekwentną, pełną ochroną życia każdego człowieka bez
wyjątku, ale te moje poglądy dziś nie są przedmiotem
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debaty. Nie zmieniamy ustawy, nie mówimy tu
o zmianie ustawy, o zaostrzeniu prawa, o uskrajnianiu. To wszystko jest czarna propaganda lewicy. Mówimy wyłącznie o podniesieniu do rangi konstytucyjnej ochrony prawa do życia człowieka w takim zakresie, jaki dziś w Polsce obowiązuje. (Oklaski)
(Poseł Marek Kotlinowski: Tak jest. Brawo.)
Dziś nie zmieniamy prawa. Dziś nie podważamy
żadnej ustawy, nie likwidujemy żadnych tzw. wyjątków. Dziś ugruntowujemy to, co jest, przezornie przewidując możliwość majstrowania lewicy przy aborcji
w przyszłym parlamencie, w przyszłej kadencji.
Proszę Państwa! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie
Marszałku! Kto opowiada się za tą propozycją? Zdziwiony jestem stanowiskiem Platformy Obywatelskiej.
Pani poseł, która reprezentowała Platformę mówi, że
jest za obecnie obowiązującymi przepisami chroniącymi życie, ale bez potrzeby zmiany w konstytucji, bo
takie jest stanowisko Kościoła. Otóż, przedstawiam
Wysokiej Izbie oświadczenie przewodniczącego Rady
do spraw Rodziny Episkopatu Polski, księdza biskupa
Górnego, który poparł inicjatywę wprowadzenia do
Konstytucji Rzeczypospolitej zapisu chroniącego życie
ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. (Oklaski)
Stanowisko to brzmi: W związku z licznymi głosami
w dyskusji wokół wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia każdego człowieka od momentu poczęcia do
naturalnej śmierci, informuję…
(Poseł Tomasz Kulesza: Do naturalnej śmierci.
Tutaj w ogóle nie pada to sformułowanie.)
…informuję, po pierwsze, popieram starania wielu
organizacji i osób, aby w Konstytucji Rzeczypospolitej w pełni zagwarantować ochronę życia ludzkiego
od momentu poczęcia aż naturalnej śmierci. Taka
jest nauka Kościoła…
(Poseł Cezary Grabarczyk: A jaki jest projekt?)
…którą sługa Boży Jan Paweł II przez cały pontyﬁkat głosił z wielką mocą jako obrońca życia i obrońca
rodziny. Po drugie, wierzymy w mądrość naszych
posłów i senatorów także w tej ważnej sprawie, oni
to bowiem otrzymali mandat zaufania od społeczeństwa i to oni muszą zrobić wszystko w tej kwestii.
Sługa Boży ksiądz kardynał Wyszyński pisał, że aby
bronić życia ludzkiego, nie musi się być chrześcijaninem, ale trzeba być człowiekiem. I po trzecie, niech
w tym czasie w naszych kościołach i rodzinach rozbrzmiewa modlitwa za parlamentarzystów, którą
zalecił Episkopat Polski. Módlmy się o światło Ducha
Świętego i odwagę dla rządzących Polską, aby do
Konstytucji Rzeczypospolitej mógł zostać wprowadzony zapis chroniący życie człowieka od poczęcia do
naturalnej śmierci. Ciebie prosimy.
To jest oświadczenie oﬁcjalne Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski. Ja nie wiem, do jakiego
kościoła należy pani poseł z Platformy, ale na pewno
nie może się podpierać stanowiskiem Kościoła w swoich niezgodnych ze stanowiskiem Episkopatu kwestiach. Można by tutaj zacytować jedynie, czy przy-
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wołać znane przysłowie, że Platforma modli się pod
ﬁgurą, a ma diabła za skórą.
(Poseł Elżbieta Łukacijewska: Proszę nie oceniać!
Proszę nie oceniać, bo nie ma pan prawa.)
Chciałbym też kilka uwag, może krytycznych, ale
płynących ze szczerości, skierować do moich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.
(Poseł Elżbieta Łukacijewska: Wszyscy święci siedzą w waszych ławach.)
Cieszy mnie, że jest to nasza wspólna inicjatywa
ponadklubowa. Ale niepokoi mnie i boli, że wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości występując
w niektórych mediach prezentuje zupełnie inne stanowisko, jak chociażby dzisiaj w jednej z liberalnych
rozgłośni radiowych pan przewodniczący Gosiewski
powiedział, że PiS nie popiera tych rozwiązań.
(Poseł Tadeusz Cymański: To nie jest prawda.)
Apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, aby zachowało jednoznaczną postawę. Bardzo cieszę się z tego
i bardzo dziękuję panu marszałkowi za klarowną
postawę. Nie chciałbym swojej krytyki roztaczać też
na inne ugrupowania.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już na koniec
chciałbym tylko zacytować, bo wypada przy tej okazji, dwa zdania z encykliki Jana Pawła II „Evangelium Vitae”: Otrzymaliśmy łaskę i zadanie głoszenia,
wysławiania i służenia Ewangelii życia. Nie może
istnieć prawdziwa demokracja, jeśli nie uznaje się
godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw.
Nie może istnieć prawdziwy pokój, jeśli się nie bierze
w obronę i nie popiera życia.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jestem przeciw
propozycji, przeciw wnioskowi Prawa i Sprawiedliwości o powołanie komisji nadzwyczajnej. Uważamy,
że to zły pomysł. Chodzi o trzy słowa. Nie ma potrzeby powoływania takiej komisji.
Składam wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin o natychmiastowe przejście
do drugiego czytania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo. Panie pośle…
(Głosy z galerii: Faszysta!)
Proszę o spokój. Ja, proszę panów ze straży marszałkowskiej, sam zwrócę uwagę. Panowie ze straży,
proszę o spokój, a panie proszę o spokój na galerii.
I panów ze straży też proszę o zachowanie spokoju
i proszę o zachowanie szacunku dla Izby, również
naszych gości.
Panie pośle, ja muszę w związku z tym wnioskiem
zwrócić uwagę, że pan poseł wie o przepisie konstytucyjnym, który mówi, że głosowanie w sprawie
zmiany konstytucji dotyczące praw obywatelskich
może się odbyć dopiero 60 dni po debacie, która tej
sprawy dotyczy.
(Poseł Wojciech Wierzejski: Niemniej jednak składam wniosek o przejście do drugiego czytania.)
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Rozumiem.
W kwestii formalnej pan marszałek Olejniczak.
(Poseł Wojciech Olejniczak: Tak.)
Bardzo proszę.

Poseł Wojciech Olejniczak:
Panie Marszałku! Chciałbym zgłosić wniosek
formalny – tak naprawdę za chwilę uzasadnię
– o przynajmniej kilka minut przerwy i wyjaśnienie
pewnej sprawy. Pan poseł Wierzejski, mimo że jest,
tak jak mówi, katolikiem, po prostu kłamie. Próbuje wmówić opinii publicznej, że oto poseł Olejniczak
jest – ja uzasadnię – próbuje wmówić, że pan poseł
Olejniczak, pan marszałek Olejniczak jest zwolennikiem aborcji.
(Poseł Wojciech Wierzejski: Nie mówiłem tego.)
Nie tylko Wojciech Olejniczak nie jest zwolennikiem aborcji, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie jest
zwolennikiem aborcji na życzenie. My jesteśmy za
tym, aby....

Marszałek:
Jedna chwila. Jest wniosek formalny pana marszałka Stefaniuka.
Bardzo proszę.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Panie Marszałku! Jeśli padł wniosek o zarządzenie przerwy, to ja stawiam wniosek, żeby tę przerwę
ogłosić, ale oczywiście po zakończonej dyskusji, żeby
jednym ciągiem dokończyć…

Marszałek:
Czy jest zgoda ze strony pana marszałka? Ja zaraz w trybie sprostowania panu posłowi Wierzejskiemu… Jeżeli jest zgoda, żeby tę sprawę podnieść na
Konwencie, który się będzie odbywał w najbliższym
terminie…
(Poseł Wojciech Wierzejski: W trybie sprostowania.)

Marszałek:

Poseł Wojciech Olejniczak:

Panie marszałku…

Panie marszałku, jest. Jest zgoda…

Poseł Wojciech Olejniczak:

Marszałek:

…aby w pełni prawa kobiet były respektowane
i aby…
(Poseł Tadeusz Cymański: Zwolennikiem dopuszczalności.)

Marszałek:
Panie pośle, jeżeli są sprawy, które wymagają wyjaśnień dotyczących debaty, to poproszę w tej chwili
o cierpliwość, zarządzę przerwę. Proszę kończyć
i zarządzę przerwę. Zwołamy Konwent, jeśli jest potrzeba.

Poseł Wojciech Olejniczak:
Panie marszałku, panie pośle, ja mam prośbę,
żeby pan poseł po prostu nie wprowadzał opinii publicznej w błąd i nie kłamał, nie powodował tego, że
ja muszę wychodzić na mównicę i prosić pana marszałka o przerwę, żeby do takiej sytuacji w tak ważnym punkcie nie dochodziło. Panie marszałku, to, co
chciałem uczynić, uczyniłem. Jeżeli mogę prosić, panie marszałku, w takim razie…
(Poseł Wojciech Wierzejski: Mogę wyjaśnić?
Padło nazwisko. W trybie sprostowania.)
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Jest zgoda.

Poseł Wojciech Olejniczak:
…żeby tę sprawę podnieść na najbliższym Konwencie
i jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę panu posłowi
Wierzejskiemu, że po prostu nie wypada. Nie wypada
kłamać, mówić nieprawdę…
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Proszę pana posła Wierzejskiego.

Poseł Wojciech Wierzejski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiste nieporozumienie. Ja nie powiedziałem, że lewica jest za
aborcją, ja powiedziałem, że pan przewodniczący
Olejniczak, który wówczas nie był na sali, więc pewnie mnie nie słyszał…
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Słyszał.)
…w dniu dzisiejszym w jednej ze stacji telewizyjnych
powiedział, że w przyszłości jego ugrupowanie, lewi-
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ca na nowo zapozna się z ustawą chroniącą życie
i ewentualnie dokona stosownych poprawek. Powiedziałem to, zapowiadając reakcję lewicy w przyszłości. Odpowiedzią na tę reakcję jest nasz wniosek
o zmianę w konstytucji.

Marszałek:
Zamykam tę sprawę.
Przechodzimy do dalszej debaty.
Głos ma pan marszałek Józef Zych w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Przepraszam, oczywiście nie debatę zamykam,
tylko ostrą wymianę zdań.
Panie marszałku, bardzo proszę.

Poseł Józef Zych:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Na wstępie jednoznacznie oświadczam, że Klub Parlamentarny
Polskiego Stronnictwa Ludowego był, jest i będzie za
ochroną życia. Za ochroną życia od chwili poczęcia
do naturalnej śmierci. (Oklaski) I chcę podkreślić,
Wysoki Sejmie, że mój klub poprosił mnie o wystąpienie, bo w 1993 r. szukaliśmy kompromisu
i ja wtedy byłem wicemarszałkiem Sejmu, i dlatego
również, że jako prawnik, który zajmuje się w teorii
i w praktyce konstytucją, chciałbym na ten temat
kilka słów powiedzieć.
Panie i Panowie! Padały różne słowa, argumenty
– bo to podniósł już pan poseł Krajewski z Samoobrony – jeżeli uważamy, że istotnym dopełnieniem
art. 38 ma być dodanie: od chwili poczęcia, to pierwsze pytanie: dlaczego brak zapisu – do naturalnej
śmierci? (Oklaski) O co tutaj chodzi? Jeżeli to ma być
przepis jednoznaczny, przesądzający i o istotnym dzisiaj znaczeniu, to sprawa jest oczywista.
Druga kwestia. Panie i Panowie! Jeżeli jest tak,
a tak być powinno, że nam wszystkim zależy na podkreśleniu wartości życia ludzkiego jako największej
wartości, to ten przepis w konstytucji powinien zupełnie inaczej brzmieć. Na dzień dzisiejszy art. 38
poddaje takiej samej ochronie prawo własności, prawo do zrzeszeń i do wielu innych. A więc jeżeli nam
zależy na podkreśleniu, to powinno być, że życie człowieka podlega szczególnej ochronie. Mamy zarówno
w kodeksie naszym, jak i w aktach międzynarodowych odniesienie, tam gdzie chodzi o szczególne podkreślenie, jest takie określenie. Czy ono ma wagę
prawną i skutki? Nie. To jest moralne podkreślenie,
to jest podkreślenie pewnej wartości. Chciałbym teraz wobec tego zapytać. Panie i panowie, trochę rozsądku. Jest nieprawdą, że art. 38 konstytucji nie
chroni życia człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci? Chroni! (Oklaski)
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(Poseł Ewa Kopacz: Brawo!)
Chroni, bo tego dowód dał Trybunał Konstytucyjny. Jako prawnik chcę oświadczyć, że nigdy nie miałem i nie mam wątpliwości, co do tego zapisu – bo
tylko przewrotność mogłaby do tego prowadzić,
w sytuacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
– że jest inaczej. Mówię o tym dlatego, że takie przekonanie było wśród naszego klubu i święcie byśmy
tego zapisu bronili. Ale jeżeli już, to zastanówmy się,
czy jest prawdą, bo przed chwilą pan poseł Wierzejski
podkreślał, że my dlatego zmieniamy konstytucję,
żeby na przyszłość nie było ewentualnej zmiany Trybunału Konstytucyjnego, bo może być, przeczytałem
to w prasie, zmiany układu parlamentarnego.
Panie i Panowie! Czym my się kierujemy? Albo
wszyscy ustanowiliśmy konstytucję i prawo, które
jest wiążące, jesteśmy go pewni i będziemy bronić
wartości życia. Różnice na tej sali są tylko co do zakresu i sposobu. Czy też mamy kierować się jakimiś
przyszłymi przesłankami, jeszcze do tego niepewnymi? Otóż pani poseł z Platformy Obywatelskiej,
a pilnie tego słuchałem, mówi, że jeżeli będą dalsze
prace nad konstytucją, to zażądają przepisu z ustawy
z 1993 r. do konstytucji. W tym momencie mam pytanie. Szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
kolega Pawlak – ale tylko z tego powodu, chciałbym
zapytać, jakie są intencje? – poinformował klub, że
w czasie Konwentu osiągnięto kompromis, że wszyscy zgodzili się na to, że jeżeli jest zmiana konstytucji, to taki zapis zostanie do niej wprowadzony. Jeżeli jest inaczej, to mam teraz pytanie: jak to jest, że
dopracowywujemy się pewnego konsensusu, a potem
dzieje się zupełnie co innego?
Panie i Panowie! Nie wolno robić ze sprawy istotnej dla każdego człowieka, ze sprawy najistotniejszej,
cytowaliśmy tu pięknie i prawie każdy cytował słowa
Ojca Świętego, ale czy wobec tego każdy z nas jako
człowiek nie ma w swoim sercu pewnych zasad?
(Oklaski) Myślę, że właśnie takie odniesienie przede
wszystkim do własnego sumienia, poczucia odpowiedzialności musi prowadzić nas jedną drogą, że nie
przepisami, jakimiś wątpliwościami wydumanymi,
ale realną potrzebą. Dlatego też jeszcze raz oświadczając, że jestem pierwszy i byłbym ostatni, który nie
tylko uznaje życia człowieka za najważniejszą wartość – można sprawdzić moje głosowania co najmniej
od 15 lat, one nigdy nie budziły wątpliwości – ale
panowie, proszę państwa, nie wolno dzisiaj, w sytuacji kiedy, proszę przeczytać, wypowiedzi konstytucjonalistów co mówią? Ano mówią, że art. 38 po
zmianie może co najwyżej spowodować wątpliwości
co do ustawy. Jeżeli jeszcze wprowadzilibyśmy zapis
– intencje posła Krajewskiego rozumiem, z tym przeniesieniem, to się wiąże w pewnym sensie z wypowiedzią koleżanki z Platformy Obywatelskiej – to właściwie co byśmy zrobili? Z jednej strony uznajemy, że
konstytucja jest najwyższym aktem prawnym, a z drugiej zaczynamy podważać i sami wprowadzać niebezpieczną interpretację. (Oklaski) Wobec tego jeszcze
raz, podkreślając, że jesteśmy za pracą nad tą po-
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prawką, proszę pana posła, pana marszałka Kotlinowskiego, że jeżeli już, to żeby zastanowić się nad
przeredagowaniem tej poprawki. Jeżeli, to z dodaniem również „do naturalnej śmierci” i jeżeli, to również podkreślenie, jest to szczególna ochrona. Natomiast jeżeli by się okazało dzisiaj, panie i panowie,
że co innego ustala się na Konwencie w tym przedmiocie, jeżeli okazuje się, że poprawka jest niedopracowana – bo robię zarzut, że jest niedopracowana – to
w tym momencie mam pytanie: o co nam w ogóle
chodzi? Czy w pośpiechu wywołać jeszcze jeden temat
i zamęt? Czy to jest rzeczywiście aktualna potrzeba?
Czy rzeczywiście ochrona życia, za czym jesteśmy,
wymaga takiej regulacji? Bo jeżeli wymaga, to jestem
za, ale jako prawnik musiałem i zobowiązany byłem
do podniesienia tych wątpliwości. I oświadczam, że
gdyby dziś ktokolwiek zwrócił się do mnie jako prawnika z pytaniem, czy art. 38 chroni życie człowieka
od poczęcia aż do naturalnej śmierci, bez wahania
odpowiedziałbym, że tak. (Oklaski) Nie wolno przyjmować, że wtedy, kiedy tworzyliśmy konstytucję,
tego nie braliśmy pod uwagę. Braliśmy pod uwagę.
Natomiast jeżeli uznajemy, że rzeczywiście to doprecyzowanie jest potrzebne, to proszę, panie marszałku, aby rozważyć te sugestie, o których mówiłem.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie marszałku.
Przy okazji wyjaśnię, że sprawą tą zajmował się
Konwent Seniorów wyłącznie w kontekście poprawki
nieprawidłowo zgłoszonej do projektu zmiany konstytucji w zakresie przepisów ekstradycyjnych. Wówczas nie zajmowaliśmy się w żadnym wypadku zmianą poprawki zaproponowanej wtedy przez klub Ligi
Polskich Rodzin, a jedynie trybem, w jakim przepis
zawierający identyczne brzmienie zostanie zgłoszony.
Tak że te informacje pochodzące od pana premiera
Pawlaka chyba, no nie wiem, nie pokrywają się z przebiegiem obrad Konwentu Seniorów, który raz zajmował się tą sprawą właśnie w ten sposób, nie zajmując
się treścią przepisów, a jedynie trybem prowadzenia
prac legislacyjnych nad tą sprawą.
Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Annę
Sobecką, która przedstawi stanowisko Ruchu Ludowo-Narodowego.

Poseł Anna Sobecka:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podstawowym
przymiotem człowieka jest jego życie. Pozbawienie
życia, unicestwia więc równocześnie człowieka jako
podmiot praw i obowiązków. Jeżeli treścią zasady
państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw
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wyprowadzonych z istoty demokratycznie stanowionego prawa, a zespół podstawowych dyrektyw jest gwarantowany przez minimum jego sprawiedliwości, to
pierwszą taką dyrektywą musi być respektowanie
w państwie prawa wartości, bez której wykluczona jest
wszelka podmiotowość prawna, to jest życia ludzkiego
od początku jego powstania. Demokratyczne państwo
prawa jest naczelną wartością i stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie,
które w demokratycznym państwie prawa musi pozostać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium
jego rozwoju. Tyle cytatu z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uzasadniającego prawo do życia.
W naszych czasach, gdy tak łatwo szafujemy życiem ludzkim i gdy jest ono na wiele sposobów zagrożone, ten proponowany zapis zmierzający do nadania
art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmienia „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia
do naturalnej śmierci”, ma być również fundamentalną jego obroną.
Na obronę tej najwyższej wartości należy spojrzeć
nie tylko przez pryzmat nienarodzonych, sztucznej
prokreacji, kary śmierci, uzależnień, wystąpień przeciw życiu, badań i eksperymentów genetycznych czy
dokonywania przeszczepów, ale także przez pryzmat
eutanazji, która dotyka godności człowieka umierającego. Każda istota ludzka we wszystkich fazach
rozwoju, od poczęcia do naturalnej śmierci, zarówno
w zdrowiu, jak i w chorobie, w sprawiedliwości i w upośledzeniu, w bogactwie czy w ubóstwie ma najbardziej pierwotne, przyrodzone prawo do życia. Obszar,
na którym toczy się obecnie ważna batalia o obronę
świętości i nienaruszalności ludzkiego życia, obejmuje również eutanazję.
Rozważając ideę dopisania tego zdania do konstytucji, należy niewątpliwie przeprowadzić rachunek
sumienia w wymiarze indywidualnym, narodowym
i społecznym oraz odpowiedzieć na pytania: Jaka
cywilizacja jest naszym wytworem? Co zaliczamy do
jej sukcesów, a co do klęsk? Jaki w tworzonym przez
nas świecie zgotowaliśmy los człowiekowi? A właściwie precyzyjniej powinnam zapytać: Jaki los człowiekowi zgotowały poprzednie ekipy rządzące?
I tak, po pierwsze, przeżywamy głęboki kryzys
związany z niżem demograﬁcznym. Grozi to ciągłym
zmniejszaniem dzietności i załamaniem się systemu
emerytalnego, zważywszy na wielki exodus młodych,
sprawnych, wykształconych za granicę, a także ze
względu na to, iż jesteśmy starzejącym się społeczeństwem z niewydolnym systemem ochrony zdrowia,
zwiększoną zachorowalnością na nowotwory i choroby kardiologiczne, ba, nawet ze zwiększoną zachorowalnością na gruźlicę, bez rozpoznanej etiologii.
Wszystko to dlatego, że pierwsze i najważniejsze
wśród wszystkich praw, przyrodzone i fundamentalne prawo do życia przestało być widziane jako święte
i nienaruszalne.
Szacunek do życia stanowi najpewniejszą gwarancję wszystkich cennych dla świata wartości. Dlatego
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potrzeba nam połączenia wszystkich sił w aktywnej
obronie prawa każdego człowieka do życia, w obliczu
zarówno zmasowanych ataków na życie ludzi poczętych, jak i propagandy eutanazji. Trzeba nam większego zaangażowania w pomoc ludziom potrzebującym i ich rodzinom wobec istniejącego wciąż jeszcze
bezrobocia i ubóstwa. Trzeba nam ochrony dzieci
i młodzieży przed demoralizacją, a ludziom, którzy
propagują antyrodzinne ideologie, a zwłaszcza walczą o prawo do aborcji, trzeba uświadomić, że popełniają wykroczenie przeciwko ludzkości.
Niechaj w tej sprawie zabiorą głos autorytety,
wielkie i święte. I tak matka Teresa z Kalkuty: Jeżeli matce wolno zabijać własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie
pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie,
jest ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma do tego
prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. Przeraża mnie
myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienia, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły,
kochały i były kochane? Dziecko jest najpiękniejszym
darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy
tego daru bożego.
Tyle matka Teresa z Kalkuty. A co mówił nasz
wielki Ojciec Święty Jan Paweł II? Mówił: Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury jest jej stosunek do życia.
Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje
na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne
oraz naukowe.
I mówił: Umiłowani bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich
moich rodaków, bez względu na przekonania religijne, do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego
miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem
już w październiku: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Wierzcie, że nie było
mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi też łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla
niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna
jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny
wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy
o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. I dlatego tak ważne jest budowanie
kultury życia, tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność
ludzkiego życia, zakładanie instytucji naukowych
i oświatowych, które będą promowały prawdziwą
wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenie środowisk wcielających w praktykę
codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, sła-
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bego i ubogiego. Obowiązek służby życiu spoczywa
na wszystkich i na każdym z nas. Ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie,
która jest wspólnotą życia i miłości. (Dzwonek)
Już kończę, panie marszałku.
Kolejnym groźnym, ale też logicznym fragmentem owej spirali zła stała się agresja przeciw osobom
starszym i chorym. Eutanazja i eugenika zaskakująco szybko zyskują zwolenników w Europie, w której
żyją jeszcze świadkowie zbrodni dokonanych podczas
II wojny światowej. W wyniku tej eskalacji zła konieczne stało się poszerzenie zakresu działań na
rzecz obrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
Tyle cytatu wielkiego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Drodzy państwo, niechaj powyższe cytaty będą
wskazaniem dla nas, jak własnym życiem służyć życiu. Ruch Ludowo-Narodowy opowiada się za nadaniem art. 38 konstytucji brzmienia: „Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej
śmierci”. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję pani poseł.
Proszę o zabranie głosu pana posła Mariana
Daszyka.

Poseł Marian Daszyk:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Całkowicie popieram wprowadzenie do polskiej konstytucji zapisu
o pełnej ochronie życia. Uważam, że proponowany
zapis nie załatwia sprawy do końca, powinien on
brzmieć: od poczęcia do naturalnej śmierci, i chronić
życie także przed eutanazją. Uważam, że ta dyskusja,
zresztą jak każda, jest bardzo cenna i ma ogromną
wartość. Ten dialog ma ogromną rolę uświadamiającą. Dyskusja ta sprawia, że coraz więcej Polaków
zostaje przekonanych do pełnej obrony życia. Trzeba
też rozumieć wszystkich Polaków, którzy dzisiaj mają
jeszcze inne zdanie.
Przypominam, że Polska przez kilkadziesiąt lat
była zniewolona przez największe totalitaryzmy
XX w.: faszyzm i komunizm. Jan Paweł II powiedział,
że inny naród by tego nie przetrwał. Wiem też, że
najlepsze prawo nie naprawi do końca naszej polskiej
rzeczywistości, nie wyeliminuje zła, bo jesteśmy tylko ludźmi. Jednak obowiązujące prawo jest podstawą
i zmienia ono świadomość.
Posłużę się tutaj przykładem. Ostatnio Polska
została wstrząśnięta wiadomością o samobójstwie
14-letniej dziewczyny i przyczynach tego dramatu.
Myślę, że nikt rozsądny nie uważa, że pełną winę za
to ponoszą ci chłopcy, czyli dzieci. Ta dziewczyna i ci
chłopcy są oﬁarami. Winę za ten dramat ponoszą
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dorośli, którzy promują pornograﬁę, przedstawiają
to jako rzecz zupełnie normalną, goliznę… I później
ci chłopcy właśnie pod wpływem tych mediów, pod
wpływem tej właśnie propagandy, nie zdają sobie
sprawy z tego, co robią.
Uważam, że podobnie jest też z dziewczętami,
z kobietami, z mężczyznami, którzy wspierają i zachęcają do aborcji. Wielu z nich, przekonałem się
o tym osobiście, nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości aborcji, antykoncepcji. I dlatego prawo jest niezwykle ważne. Jasne, do końca zdeﬁniowane prawo
pozwoli uniknąć wielu dramatów i prowadzi do naprawy naszej polskiej rzeczywistości, do uzdrowienia
sytuacji w naszych rodzinach. Dlatego w pełni proponowane zmiany popieram. Dziękuję za uwagę.
(Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Na tym zakończyliśmy wystąpienia w imieniu
klubów, wysłuchaliśmy także dołączonego głosu posła niezrzeszonego.
Przechodzimy do pytań.
Do tej pory do zadania pytania zgłosiło się 26 posłów. Za chwilę zamknę tę listę, ale chcę jeszcze zapytać, czy ktoś z pań i panów posłów chciałby zadać
jakieś pytanie. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie
zamykam listę.
Określam czas zadawania pytań na jedną minutę…
(Poseł Ewa Kopacz: Może na dwie?)
Dwie?
(Głos z sali: Nie.)
A 90 sekund może być?
(Poseł Elżbieta Łukacijewska: Temat jest ważny.)
Tak, bo to i tak do dwóch minut będzie dochodzić
w praktyce.
(Poseł Tadeusz Cymański: Może kompromis i półtorej minuty.)
Półtorej minuty, tak, bo to jednak mimo wszystko
26 pytań, zrobi się dodatkowe pół godziny itd.,
a mamy jeszcze duży program do zrealizowania. Czyli czas zadawania pytań to półtorej minuty
(Poseł Ewa Kopacz: I pan marszałek nie będzie
przerywał wypowiedzi.)
Jako pierwszą poproszę panią poseł Grażynę
Ciemniak.
I proszę o wyświetlenie listy zadających pytania,
żeby państwo mogli się przygotować.

Poseł Grażyna Jolanta Ciemniak:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam
pytanie do posła reprezentującego wnioskodawców,
do pana marszałka Kotlinowskiego. Dlaczego do pro-
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jektu ustawy nie dołączono opinii Komitetu Integracji Europejskiej, zgodnie z regulaminem Sejmu? Na
jakiej podstawie wnioskodawca w oświadczeniu
stwierdza, że poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z prawem Unii Europejskiej? Jeśli chodzi o materię, która
jest przedmiotem projektu ustawy, z tego, co mi wiadomo, ale wynika to także z opinii Biura Analiz Sejmowych, prawo europejskie, prawo Unii Europejskiej,
nie reguluje tego zagadnienia,
I mam również pytanie do przedstawiciela wnioskodawców: Czy pan poseł nie widzi sprzeczności
projektu ustawy z art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi: Władze publiczne
zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i ﬁlozoﬁcznych? Tym
bardziej, że nawet pierwszy prezes Sądu Najwyższego w odpowiedzi w sprawie opinii o projekcie ustawy
poinformował, mamy to pismo załączone do druku
nr 993, że Sąd Najwyższy nie zajmie stanowiska, bo
w tym przypadku ocena proponowanej nowelizacji
art. 38 konstytucji wymagałaby oparcia się na pewnym systemie poglądów moralnych, ﬁlozoﬁcznych
i religijnych. Dziękuję.

Marszałek:
Dziękuję.
Od razu postarałem się wyjaśnić wątpliwość zawartą w pytaniu pani poseł, w zakresie, w jakim
dotyczy to procesu legislacyjnego. Pani poseł, mam
druk sejmowy, tutaj jest opinia europejska. Jeżeli
potrzeba, to udostępniam. A jednocześnie przypominam, że dotyczy to sprawy objętej uchwałą przedakcesyjną Sejmu Rzeczypospolitej, w poprzedniej kadencji, z inną większością, kiedy Sejm stwierdził, że
Rzeczpospolita nie wyraża zgody na jakiekolwiek
ograniczania prawa ograniczającego ochronę życia
rodziny czy wychowanie ze względu na regulacje międzynarodowe, właśnie w odniesieniu do akcesji do
Unii Europejskiej. Ale jest opinia stwierdzająca niesprzeczność.
(Głos z sali: Ale nie ma Komitetu Integracji Europejskiej.)
Pani poseł jest ciągle niezadowolona, ale stwierdzam, że druk sejmowy jest właściwy.
Proszę o zadanie pytania pana posła Tadeusza
Woźniaka.

Poseł Tadeusz Woźniak:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Życie ludzkie
nie było i nie jest dostatecznie chronione. Wielką
sprzecznością od wieków było naturalne i ustawowe
prawo do życia a prawo wojenne, kara śmierci, aborcja czy eutanazja. Te ostatnie przypadki są przedmiotem wieloletniej dyskusji, wywołują wiele emocji.
Wyraźny zakaz aborcji znajdował się nie tylko w Bi-
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Poseł Tadeusz Woźniak

Marszałek:

blii i nauczaniu Kościoła, w tym szczególnie Kościoła rzymskokatolickiego, ale także w oryginalnej przysiędze Hipokratesa, gdzie brzmiał: Nie dam nigdy
niewieście środka poronnego.
Na ziemiach polskich pierwsze prawo dopuszczające aborcję wprowadził w czasie drugiej wojny światowej Adolf Hitler. Prawo to zostało potwierdzone
w okresie stalinowskim w ustawie z dnia 27 kwietnia
1956 r. o warunkach przerywania ciąży. Ta ustawa,
mimo jej liberalnego charakteru, była dodatkowo
bezkarnie nagminnie łamana. Przerywanie ciąży,
i to praktycznie bez względu na stopień jej zaawansowania, zaczęło być traktowane jak środek antykoncepcyjny. Był to najbardziej zawoalowany przejaw
ludobójstwa.
Wejście w życie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ograniczyło dostęp do tych tzw. zabiegów, będących de facto zabójstwem. Niestety ta ustawa nie wyeliminowała tego przejawu skrajnej przemocy wobec najbardziej
bezbronnych i niczemu niewinnych.
Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci
jest jednym z podstawowych zadań stojących przed
ludzkością i Polska ma szansę odegrać tu niebagatelną rolę. Wielokrotnie dawał temu wyraz papież Jan
Paweł II, przez zdecydowaną większość Polaków
uważany za świętego, mimo braku formalnego aktu
kanonizacji, a ta niewątpliwie nastąpi w niedalekiej
przyszłości. Nie możemy ulegać presji wywieranej
przez środowiska antyteistów, feministek oraz liberalnemu podejściu do problemu, szczególnie osób
bezideowych, prezentujących podwójną moralność
i hedonistyczny stosunek do przygodnego istnienia.
To wszystko wskazuje na zasadność uchwalenia tej
jakże niezwykle ważnej nowelizacji Konstytucji RP.
Na koniec pragnę zadać kilka pytań kierowanych
do wnioskodawców i przedstawicieli rządu. Dlaczego
projektodawcy, chcąc chronić życie poczęte, zapominają o sensie życia aż do naturalnej śmierci? Wydaje
się, że dodanie do projektu wyrazów: do naturalnej
śmierci, stanowiłoby całość i wychodziło naprzeciw
odczuciom zdecydowanej większości Polaków, którzy
eutanazję uważają za takie samo zło jak aborcję. Czy
jest planowana kampania na rzecz wprowadzania
podobnego zapisu w ustawach zasadniczych państw
tworzących Unię Europejską, i nie tylko?
Czy zostaną zastosowane sankcje karne wobec
osób nakłaniających do aborcji i eutanazji oraz wykonujących te zabiegi, w tym również w stosunku do
kobiet i lekarzy morderców?
Czy będą ścigane osoby, które dopuściły się złamania dotychczas obowiązujących przepisów, i jaki
jest okres przedawnienia w tym zakresie? Dlaczego
kary…

Panie pośle, zbyt długie przedłużenie…
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Poseł Tadeusz Woźniak:
Już kończę, panie marszałku.
Czy prawo do podjęcia ostatecznej decyzji przez
kobietę w przypadku sprzeciwu ze strony ojca dziecka nienarodzonego jest w ogóle zasadne i jak można
zabezpieczyć prawo ojca do nienarodzonego dziecka?
Co w przypadku, jeśli kobieta dokona aborcji pomimo
sprzeciwu ojca czy tylko wbrew jego woli? Czy według
wnioskodawców jest zasadne, aby ustanowić dzień
pamięci o dzieciach pomordowanych w łonach swoich
matek? Dziękuję bardzo.

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę panią poseł Karolinę Gajewską.

Poseł Karolina Gajewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W demokratycznym państwie prawa jako naczelną wartość stawia
się człowieka i dobro dla niego najcenniejsze. Dobrem
takim jest życie, które w demokratycznym państwie
prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną
w każdym stadium jego rozwoju. Życie ludzkie i prawo do życia nie jest bowiem przedmiotem umowy
i negocjacji, ale podstawowym prawem każdego człowieka i każde demokratyczne społeczeństwo powinno
zapewnić jego całkowitą i bezwzględną ochronę.
W związku z powyższym art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma brzmieć następująco: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia.
Chciałabym zapytać, czy można by było art. 38
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nadać następujące brzmienie: Rzeczpospolita Polska zapewnia
każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci? W jaki sposób
należy rozwiązać problem zapłodnienia in vitro,
a także sytuację ochrony życia dziecka w przypadku
zagrożenia życia matki, której śmierć spowodowałaby osierocenie pozostałych dzieci, które już posiada?
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, pani poseł.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Elżbietę Łukacijewską.
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Poseł Elżbieta Łukacijewska:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Żałuję, że nie ma pana posła
Wierzejskiego, bo chciałam mu powiedzieć na wstępie, że nie sądzę, żeby był autorytetem moralnym
i miał prawo oceniać moich kolegów z Platformy Obywatelskiej. Nie sądzę, nie uważam, że jest lepszym
człowiekiem ode mnie. Mam nadzieję, że koledzy mu
to przekażą.
Powracając do projektu ustawy, pan poseł Wierzejski z Ligi Polskich Rodzin przytoczył list ekscelencji księdza biskupa Józefa Górnego, który opowiada się za ochroną życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Mam zatem pytanie do wnioskodawców. Dlaczego taki zapis nie znalazł się w projekcie
ustawy, bo on wskazywałby na szczere intencje, a nie
na taką polityczną potrzebę zaistnienia w momencie
kampanii wyborczej?
Mam też pytanie, jaki jest stosunek Ligi Polskich
Rodzin do kary śmierci? Proszę państwa, dzisiaj
w wywiadzie u Moniki Olejnik słyszałam stanowisko
czołowego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który
powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie poprze
propozycji Ligi Polskich Rodzin, dlatego że opowiada
się za kompromisem, który został osiągnięty i jest
zapisany w ustawie z 1993 r. Chciałam usłyszeć, jakie
jest ostateczne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość popiera w całej rozciągłości propozycję zapisu Ligi Polskich Rodzin, to
chciałam się zapytać, jak to się ma do tego, że na listach do samorządu w woj. podkarpackim, na listach
Prawa i Sprawiedliwości, jest była posłanka, chyba
PSL, która zasiadając w Wysokiej Izbie, opowiadała
się za pełną aborcją? Proszę państwa, czy to nie jest
hipokryzja? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Poseł Tadeusz Cymański: Ale wybory to polityka.)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława
Krajewskiego.

Poseł Mirosław Krajewski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Dostrzegam państwa i chciałbym
ten moment uwypuklić, bowiem zadam również państwu pytania.
Po pierwsze, jednak do wnioskodawców, chciałbym
uprzejmie zapytać, czy jeśli w trakcie prac, mam nadzieję, w takiej czy innej komisji, pojawi się formuła
rozszerzenia zapisu „od poczęcia aż do naturalnej
śmierci”, czy państwo tę formułę przyjmiecie za dobrą
monetę? Nadto pytam, jaki będzie miał wpływ rozszerzony zapis na przepisy ustaw zwykłych, a w szczegól-
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ności tzw. ustawy aborcyjnej w 1993 r.? Wreszcie chcę
zapytać panią minister lub pana ministra sprawiedliwości: czy dotychczasowe przepisy Kodeksu karnego z 1997 r. będą mogły pozostać niezmienione,
chodzi mi zwłaszcza o art. 152–154 i art. 157a? Jest
to istotne, albowiem potwierdzamy, że chodzi o gwarancje niedwuznaczne, a jednocześnie o takie rozwiązania, które nie byłyby sprzeczne z ustawami zwykłymi. Dziękuję.

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu pana posła Waldemara
Nowakowskiego.

Poseł Waldemar Nowakowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Pochylamy się dzisiaj nad zmianami ustawy
zasadniczej, nad bardzo istotną zmianą, która porusza pewnie sumienia wielu kobiet i wielu mężów
w Polsce. Ochrona życia od momentu poczęcia – jeszcze raz powtórzę pytanie, które tu już nie raz się
pojawiało – dlaczego nie mówi się: do momentu naturalnej śmierci? Czy to był przypadek, czy pewne
przeoczenie, czy zamierzony zapis?
Następną sprawą, którą trzeba byłoby poruszyć,
jest kwestia budzących się wątpliwości, kieruję pytanie do pana marszałka Kotlinowskiego. Czy za tym
zapisem, za tymi zmianami pójdą inne zmiany, które
spowodują, że będziemy bardzo szeroko prowadzić
proﬁlaktykę w kwestii zapobiegania niechcianym ciążom? Bo co ma zrobić przykładowo kobieta, która została zgwałcona, albo kobieta, której płód jest chory?
A co ma zrobić kobieta, która w przypadku, kiedy będzie rodziła, narażona jest na utratę życia? Jest wiele,
wiele pytań. Temat jest bardzo ważny, istotny, należy
się nad nim pochylić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zadanie pytania pana posła Marka Polaka.

Poseł Marek Polak:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Szanowni Państwo Ministrowie! Bardzo się
cieszę, że przedmiotem dzisiejszej debaty Wysokiej
Izby jest propozycja nowelizacji ustawy zasadniczej,
gwarantującej podstawowe prawo do życia człowieka
od momentu jego poczęcia. Ten zapis stawia nasz kraj
w grupie państw współczesnej cywilizacji, cywilizacji
śmierci i wygody, które odrzucają barbarzyńskie metody niszczenia niewinnej i bezbronnej istoty ludzkiej. Jednak ogólnopolska akcja na rzecz zmiany
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brzmienia art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej miała na celu zapis, który zagwarantuje również ochronę życia do naturalnej śmierci, jak już
tutaj powiedziano. Projektowana zmiana zawiera
tylko pierwszy człon tego społecznego postulatu,
a pomija drugi, równie istotny. Stąd moje pytanie:
czy nie należy jednocześnie wypracować takiej regulacji prawnej, która będzie chronić życie ludzkie nie
tylko od momentu jego poczęcia, ale i do naturalnej
śmierci? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana posła Mariana
Piłkę.
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zmianie tego artykułu możemy się spotkać? W jaki
sposób w nowych warunkach będą traktowane chociażby dostępne na polskim rynku tabletki wczesnoporonne? Czy w myśl nowelizacji art. 38 skuteczne
zażycie takiej tabletki będzie równoznaczne z dokonaniem zabójstwa na płodzie?
Pytam o to, ponieważ problematyka dopuszczalności czy zakazu aborcji jest wysoce kontrowersyjna
w odbiorze społecznym i jest przedmiotem różnych
ocen moralnych. Dlatego też trzeba naprawdę dobrze
rozważyć proponowaną zmianę w konstytucji, wszystkie jej następstwa i skutki. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Joannę Senyszyn.

Poseł Marian Piłka:
Panie Marszałku! Ojciec Święty w encyklice
„Evangelium vitae” pisze: W przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno
się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu.
Mam pytanie. Czy w sytuacji możliwego zagrożenia zmiany ustawy o ochronie życia ludzkiego, zgłaszanego już dzisiaj przez środowiska lewicowe, czy
w sytuacji nacisków międzynarodowych, z którymi
mamy do czynienia, głosowanie za utrzymaniem
obecnego status quo nie będzie działaniem sprzecznym z nauczaniem Kościoła? Czy w takiej sytuacji
każdy z posłów, osobiście, nie odpowiada przed Bogiem za to życie, które w takiej sytuacji zostanie zabite? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Halinę
Molkę.

Poseł Halina Molka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Mówiąc o ochronie życia, powinniśmy odnieść się też do problematyki poronień. Czy polskie
prawo w praktyce będzie w stanie sprostać nowemu
brzmieniu art. 38 konstytucji? Co stanie się na przykład z matką, która poroni na skutek chociażby
upadku na oblodzonym chodniku czy która potknie
się na schodach? Czy czyn taki będzie w myśl nowego polskiego prawa traktowany wręcz jako nieumyślne spowodowanie śmierci? Czy da się rozdzielić niezwykle cienką granicą prawo od absurdu, z jakim po

Poseł Joanna Senyszyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dlaczego przedstawiciel ustawodawców wprowadził Izbę w błąd co
do systemów, które zabraniały przerywania ciąży?
W czasach stalinowskich oraz w Niemczech hitlerowskich był absolutny zakaz przerywania ciąży. W Polsce dopiero w 1956 r., po październikowej odwilży,
zliberalizowano przepisy antyaborcyjne. Aborcja zasadniczo jest dopuszczalna w państwach demokratycznych, a zabroniona w państwach totalitarnych,
a nie odwrotnie. Czy my rzeczywiście tak szybkimi
krokami zmierzamy do państwa totalitarnego?
Pytanie drugie. Obowiązująca obecnie ustawa
z 1993 r. dopuszcza przerywanie ciąży, kiedy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej
choroby zagrażającej jego życiu”. Liga Polskich Rodzin już zapowiedziała, że po zmianie art. 38 konstytucji będzie wnosić o wykreślenie tego zapisu. Czy
w ślad za tym będą zabronione badania prenatalne,
które w przeważającej mierze służą dobru dziecka,
umożliwiając wczesne wykrycie chorób, a nawet ich
leczenie jeszcze w fazie przed urodzeniem? Czy kobiety będą zmuszone do donoszenia ciąży mimo wiedzy, że urodzone dziecko będzie niezdolne do życia?
W jaki sposób te ciąże będą monitorowane, rejestrowane? I wreszcie kto daje prawo do zmuszania kobiet,
aby rodziły dzieci nieuleczalnie chore? Uważam, że
jest to niemoralne. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana posła Jana Jarotę.
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Poseł Jan Jarota:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Jestem przeciwny trywializowaniu tematu dzisiejszego posiedzenia przez posłankę Platformy Obywatelskiej. Jestem
także przeciwny rozmywaniu tego tematu poprzez
prawnicze spekulacje. Temat jest bardzo poważny.
I Sejm ma prawo do ulepszenia prawa, tak aby bardziej odpowiadało ono godności i potrzebom człowieka, a także strategicznym celom narodu i państwa.
Chcę postawić kilka pytań wobec osób, które wykazują się sceptycyzmem w odniesieniu do proponowanej nowelizacji. Pytania są następujące: Czy powoływanie się na względy humanitarne i człowieczeństwo, poszanowanie człowieka nie jest nieporozumieniem, skoro nie uznaje się za człowieka osoby
w łonie matki od momentu poczęcia? Czy w ogóle
takie działanie jest moralne? Czy troska o dzietność
polskich rodzin, będąca wyrazem troski o byt narodowy i polską rację stanu, nie przemawia za przyjęciem proponowanej zmiany w konstytucji? Czy posłowie Platformy Obywatelskiej przyłączą się do głosu
doktrynerów lewackiego i materialistycznego chowu,
głosu, który wyraża lęk przed życiem oraz egoizm,
a także czy odrzucają posłowie odwieczne zasady
w imię własnej wygody?
(Poseł Elżbieta Łukacijewska: Ale pan nie zrozumiał, co mówili posłowie z PO.)
Takie mam pytania. Oczywiście sądzę, że troska
o przyszłość Polski przemawia za przyjęciem proponowanej zmiany w konstytucji. Dziękuję bardzo.
(Poseł Ewa Kopacz: Niech pan się wsłucha, co
mówili posłowie PO.)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zadanie pytania pana posła Witolda Bałażaka.

Poseł Witold Bałażak:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pytanie kieruję do pana posła sprawozdawcy Marka Kotlinowskiego. Czy możemy stwierdzić, że stanowisko osób
i ugrupowań popierających zabijanie młodych Polaków spowodowane jest tzw. błędem antropologicznym, polegającym na złym, fałszywym obrazie, na
złym określaniu człowieka? Skoro bowiem, jak twierdzą ewolucjoniści, człowiek pochodzi od małpy, to
takie stanowisko pociąga za sobą bardzo poważne
konsekwencje, choćby te usprawiedliwiające aborcję
czy eutanazję. (Wesołość na sali) Jednocześnie te
same osoby czy ugrupowania, o zgrozo – o zgrozo,
panie pośle Śpiewak – bronią życia zbrodniarzy
i morderców, bowiem człowiek według nich jest nieodpowiedzialny za swe czyny i pozbawiony godności.

66

Z tej przyczyny, szanowni państwo, czyli potrzeby
obrony koniecznej, którą państwo powinno zapewnić,
sprzeciwiam się zapisowi: do naturalnej śmierci. Życia bandyty czy zbrodniarza nie wolno porównywać
do życia najbardziej niewinnej i bezbronnej osoby
ludzkiej – dziecka poczętego.
(Poseł Ewa Kopacz: Niech pan się nie męczy i przestanie mówić.)
Na koniec chciałbym przytoczyć słowa Jana Pawła II wypowiedziane ponad 15 lat temu w Radomiu:
„Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo
powiedzieć: »Wolno zabijać«, nawet: »Trzeba zabijać«,
tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać…?”.
Wypełniajmy testament papieża Polaka oraz spełnijmy śluby narodu, w których przyrzekaliśmy bronić
życia nienarodzonego wobec prymasa Wyszyńskiego
50 lat temu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Poseł Joanna Senyszyn: Pan poseł nie pochodzi
od małpy, małpy są mądrzejsze.)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią poseł Jolantę Szymanek-Deresz.

Poseł Jolanta Szymanek-Deresz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Posłowie wnioskodawcy podejmują dziś próbę zmiany konstytucji.
W uzasadnieniu podają, że ta poprawka wychodzi
naprzeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
z 1997 r., wielokrotnie dzisiaj cytowanemu, i tezy
z tego orzeczenia zajmują 2 z 3 stron uzasadnienia.
Bardzo dobrze działoby się, gdyby przesłanką dla
zmiany konstytucji były tezy, sugestie, wskazania
wypływające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ale tak w tym przypadku nie jest. Mimo tych
obszernych cytatów in extenso poprawka wcale nie
opiera się na tym, co mówi Trybunał Konstytucyjny,
bowiem w ostatnim zdaniu swojego uzasadnienia
Trybunał zawarł bardzo klarowne stwierdzenie,
orzekając, jak oczywiście chyba wszystkim państwu
wiadomo, na podstawie przepisów konstytucyjnych
tzw. małej konstytucji. Co Trybunał stwierdził? Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na obowiązujących
przepisach konstytucyjnych. Uchwalona 2 kwietnia
1997 r. Konstytucja RP potwierdza w art. 38 prawną
ochronę życia każdego człowieka. Podstawa konstytucyjna, na której oparł swoje orzeczenie Trybunał
Konstytucyjny, znalazła więc swoje potwierdzenie
i wyraźne wyartykułowanie w Konstytucji RP.
A zatem to nie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest przesłanką dla zmiany konstytucji, jak
wnioskodawcy piszą w uzasadnieniu, tylko populi-
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Poseł Jolanta Szymanek-Deresz

Marszałek:

styczne cele Ligi Polskich Rodzin. I z ogromną krytyką należy się odnieść do słów pana posła Wierzejskiego, który w sposób trywialny twierdzi, że zmienia
się konstytucję w obawie przed zamierzeniami posłów lewicy w przyszłości. Tu właściwie należałoby
podziękować posłowi Wierzejskiemu za to, że ma wizję rychłych rządów lewicy. Dziękuję. (Oklaski)

Dziękuję.
Pytanie zada teraz pan poseł Ireneusz Raś.
Bardzo proszę.

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią poseł Izabelę Jarugę-Nowacką.

Poseł Izabela Jaruga-Nowacka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytania do
pana posła wnioskodawcy.
Panie marszałku, nie czuje się pan zakłopotany,
zawstydzony, że pan i Izbę, i obywateli wprowadza
w błąd, mówiąc, że przepis art. 38 nie chroni życia,
także życia przed urodzeniem? Przecież dzisiaj nie
znajdzie pan przykładu, że zmuszono kogokolwiek do
poddania się zabiegowi aborcji. Ktoś, kto chciał urodzić dziecko pochodzące z gwałtu, mógł to uczynić.
Ktoś, kto chciał – i decydują się na to polskie kobiety,
polskie rodziny – urodzić dziecko niepełnosprawne,
też taką możliwość ma. Panowie, podpisując się pod
tym projektem, chcecie stworzyć sytuację odwrotną:
nie dać możliwości wyboru, tylko zmusić do urodzenia, czyli pod pozorem obrony życia szafujecie życiem
i zdrowiem kobiet. Przecież nie sposób w tej Izbie nie
zobaczyć – panie pośle, ja do pana posła mówię – że
to wnioskodawcy mówią: gwałt to nie powód, by usunąć ciążę. A więc, panie pośle, czy rzeczywiście ma
być tak, że chcecie zmusić polskie kobiety, polskie
rodziny do tego, żeby życie kobiety ciężarnej miało
mniejsze znaczenie niż embrion, żeby musiała urodzić dziecko z gwałtu, żeby musiała urodzić dziecko,
które być może nie jest zdolne do życia?
Zadaję to pytanie, bo jeśli tak, to ten projekt jest,
panie marszałku niechlujny, ponieważ jest w sprzeczności z art. 40 i 47 konstytucji. Art. 40 mówi, że nikt
nie może być poddany okrutnemu, nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu i karaniu, a takim niewątpliwie by było zmuszenie kobiety, żeby urodziła
dziecko, które nie będzie zdolne do życia, zaś art. 47
stanowi: każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz
do decydowania o swoim życiu osobistym. Decyzja
o urodzeniu dziecka niepełnosprawnego na pewno
jest decyzją, która zmienia całe życie osobiste. Bardzo bym chciała, żeby pan poważnie odpowiedział na
te pytania, bo to są ważne pytania. Dziękuję.
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Poseł Ireneusz Raś:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chcę się wypowiedzieć jako zwolennik ochrony życia, ale też jako
taki jej zwolennik, który pamięta gorącą atmosferę
debaty z początku lat dziewięćdziesiątych, i wyrazić
pogląd, iż w tej debacie potrzeba spokoju, wzajemnej
współpracy, a nie wygrywania jednych przeciw drugim. W tych sprawach potrzeba umiaru i powściągliwości, a nie debaty prowadzonej w emocjach i tak
bardzo emocjonalnej polemiki, tak byśmy, panie
i panowie posłowie, nie przegrali najważniejszego
– życia ludzkiego.
Tutaj taki wtręt adresowany do Marka Kotlinowskiego. Panie marszałku, proszę to przekazać posłowi Wierzejskiemu – taki młody poseł, a wyrywny
i niepokorny, pouczający, obrażający dziś posłów Platformy Obywatelskiej, ale też, w domyśle, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pana Wierzejskiego, aby
w imię tych wartości, o których tak często mówi, stosował odpowiednią formę.
Chcę zadać pytania następujące: Czy wnioskodawcy konsultowali z episkopatem tak jak w 1993 r.
– wtedy prowadzone były takie konsultacje – swoją
propozycję? Czy dzisiejsza debata nie jest prowadzona w złym czasie, w atmosferze kampanii, która tak
ważnej sprawie nie służy?
Teraz trzy pytania do rządu: Jakie działania rząd
prowadzi aktualnie i przez ten rok prowadził, aby
likwidować podziemie aborcyjne w Polsce? Jak dziś
respektuje się na terenie Rzeczypospolitej ustawę
kompromisu z 1993 r.? I czy – pytanie ostatnie – nie
warto przyjąć propozycji Platformy Obywatelskiej
zasygnalizowanej w wystąpieniu pani poseł nas reprezentującej, która by gwarantowała konstytucyjne
umocowanie dla funkcjonowania dobrego, szerokiego
kompromisu z 1993 r.?
Na zakończenie chcę zaprotestować wobec tez
wygłaszanych przez panią poseł Senyszyn reprezentującą SLD. Pani poseł Senyszyn chce mieć prawo do
decydowania, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Pani
poseł, ta sprawa jest regulowana naturalnie, a nie
przez poglądy polityków postkomunistycznej lewicy.
Dziękuję. (Oklaski)
(Poseł Tomasz Kulesza: Brawo!)
(Poseł Joanna Senyszyn: Pan poseł źle zrozumiał
moją wypowiedź.)
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
Sejmu Bronisław Komorowski)
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Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję bardzo.
(Poseł Joanna Senyszyn: Mylnie zrozumiał pan
poseł moją wypowiedź.)
Jest pani pewna, pani poseł? (Wesołość na sali)
Panie pośle, radzę się lepiej wsłuchiwać w takim
razie na przyszłość.
Proszę, pani poseł.
(Poseł Ireneusz Raś: Odsyłam do stenogramu.)

Poseł Joanna Senyszyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja absolutnie nie
zamierzam podejmować dyskusji, kiedy zaczyna się
życie. Taka dyskusja była prowadzona przez setki,
jeżeli nie tysiące lat. W tej sprawie wypowiadały się
również autorytety kościelne. Święty Tomasz z Akwinu uważał, że dusza rozumna wchodzi w płód męski
w czterdziestym dniu od poczęcia, a w żeński
– w osiemdziesiątym dniu od poczęcia. Tak że dyskryminacja kobiet była już wtedy wyraźnie widoczna. Święty Augustyn uważał, że też płód nie ma duszy od poczęcia, ale nie wiadomo kiedy zaczyna ją
mieć. W gruncie rzeczy poglądy Kościoła w tej kwestii zostały przez świętą inkwizycję na początku
XVIII wieku ustalone i obowiązywały przez pewien
czas, a mianowicie twierdzono, że można ochrzcić
dziecko wcześniej urodzone...

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Pani poseł, mam prośbę jednak do pani...

Poseł Joanna Senyszyn:
Ale....

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
...żeby pani może nie robiła wykładu, bo przejdziemy
do wszelkich teorii i religijnych, i naturalnych...

Poseł Joanna Senyszyn:
Ale ja panu posłowi wyjaśniam.

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Niech pani wyjaśni, na czym polegało niezrozumienie pani zdania przez pana posła Rasia.
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Poseł Joanna Senyszyn:
Tak. No i pan poseł właśnie tego wszystkiego nie
wie, nad czym ubolewam, bo pan po prostu się nie
uczył, jak była na to pora. Natomiast ja...
(Poseł Ireneusz Raś: A pani wie, co mówiono
w średniowieczu?)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Nie, pani poseł, bardzo proszę, żeby pani wyjaśniła panu posłowi, na czym polegało niezrozumienie.

Poseł Joanna Senyszyn:
…nie uzurpuję sobie prawa do narzucania komukolwiek w tej Izbie ani w ogóle w Polsce opinii, kiedy
zaczyna się życie, ponieważ to są dyskusje ﬁlozoﬁczne, dyskusje etyczne, a nie dyskusje, którymi powinien się zajmować Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Stoję tylko...

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
O, i to jest sprostowanie.

Poseł Joanna Senyszyn:
...na stanowisku, że Sejm stanowi prawo, a nawet
pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie chciał w tej
sprawie się wypowiadać, uznając, że początek życia
to nie jest kwestia prawna. I ja dokładnie stoję na
takim samym stanowisku. Dziękuję.

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję bardzo.
I serdecznie proszę...
(Poseł Ireneusz Raś: Proszę, jedno zdanie.)
Nie. Panie pośle, przepraszam, momencik.
Bardzo serdecznie państwa proszę o to, żeby państwo starali się rozumieć nawzajem i nie stwarzali
sytuacji takich, że potem się pojawiają długotrwałe
sprostowania.
Panie pośle, niestety, pan nie ma prawa do sprostowania, bo...
(Poseł Ireneusz Raś: Bo pani poseł... )
Nie, to proszę to wyjaśnić pani poseł w ławach
sejmowych.
Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Biernat z Platformy Obywatelskiej.
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Poseł Andrzej Biernat:
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Poseł Marek Kawa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiana ustawy
zasadniczej, jak powiedziała pani poseł Ania Głębocka, wymaga głębokich przemyśleń, analizy skutków,
jakie ze sobą niesie, spokojnej debaty, a w tej sprawie
również rozmowy z Kościołem. Dzisiaj nawet ja, zdecydowany zwolennik ochrony życia, mam ogromny
dylemat, jak traktować propozycję zmian w konstytucji przedstawioną przez Ligę Polskich Rodzin.
Panie Marszałku! Dlaczego tak się dzieje, że problem ochrony życia wraca do Wysokiej Izby w trakcie
kampanii wyborczej? Dlaczego z kolei budzimy demony przeszłości i reanimujemy ruchy lewackie, dając im pole do wyrażania ekstremalnych opinii w tak
fundamentalnej kwestii jak ochrona życia? Kilkanaście lat temu wypracowano ustawę, którą zaakceptowały wszystkie strony ówczesnej debaty. Zastanówmy się, czy nie należy wprowadzić tych zapisów do
ustawy zasadniczej i nie wracać do dyskusji, która
w tej sytuacji jest raczej grą polityczną, a nie wyrazem prawdziwej troski o ochronę życia, o czym świadczyły niedawne uśmieszki jednego z posłów Ligi Polskich Rodzin. Dziękuję. (Oklaski)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Debatujemy dzisiaj nad zmianą Konstytucji RP, ustawą zasadniczą, tak że debata dotyczy spraw zasadniczych, fundamentalnych. Moje pytanie będzie bardzo
konkretne: Czy obecny stan prawny wystarczająco
zabezpiecza tak śmiałe, jak choćby z tamtej kadencji,
próby podważania ochrony życia chronionego ustawowo do tej pory – a mam tu na myśli ustawę o świadomym rodzicielstwie złożoną właśnie przez lewicę
w tamtej kadencji? Czy ten stan prawny dzisiaj zabezpiecza przed takimi właśnie śmiałymi, podważającymi istotę życia inicjatywami?
Kończąc, bo zostało mi jeszcze kilka sekund, chciałbym powiedzieć, że jest hipokryzją zarzucanie dzisiaj
Lidze Polskich Rodzin, iż nie konsultuje czy przede
wszystkim nie konsultuje z Kościołem spraw związanych
z konstytucją. Gdyby tak było, państwo by nam zarzucali wprowadzanie państwa wyznaniowego. Oczywiście
konsultujemy te sprawy i myślę, że ta aprobata nie powinna być podważana. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:

Dziękuję, panie pośle.
Proszę pana posła Sylwestra Pawłowskiego z SLD.

Dziękuję bardzo, panie pośle.
Proszę pana posła Romana Koseckiego z Platformy Obywatelskiej.
(Głos z sali: Śmiali się?)

Poseł Roman Kosecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na samym początku chcę zaapelować o spokojną debatę w tej jakże
ważnej sprawie. Mówię to jako człowiek, który zawsze opowiada się za ochroną życia. Pytam: Czy
wnioskodawcy wybrali dobry czas na rozmowy na ten
ważny temat. Według mnie czas jest nie najszczęśliwszy. Słyszałem też o podobnej opinii hierarchów Kościoła. Pytam: Jaka jest ocena według wnioskodawców oraz rządu Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonowania obowiązującej dziś ustawy antyaborcyjnej,
która, przypomnę, była wynikiem wielu konsultacji,
które doprowadziły do kompromisu? Apeluję jeszcze
raz: nie prowokujmy złych emocji, panie pośle Wierzejski. Co ja mam za skórą czy pan – przyjdzie odpowiedni czas, dowiemy się. Ale niektóre pana wypowiedzi, powiem po sportowemu, to jest taka gra
w szmaciankę. (Oklaski)
(Poseł Tomasz Kulesza: Brawo, brawo!)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana posła Marka Kawę, Liga Polskich
Rodzin.

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:

Poseł Sylwester Pawłowski:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W Sejmie mamy dziś do czynienia z czarną
propagandą i, o dziwo, propagandą, którą uprawiają
wnioskodawcy i ich poplecznicy, sugerując, że oto
Rzeczpospolita ocieka krwią nienarodzonych dzieci,
a aborcja jest powszechnym zjawiskiem w polskich
rodzinach.
Nieprzytaczany dzisiaj art. 18 Konstytucji RP
stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką prawną Rzeczypospolitej Polski. Nic więcej nie trzeba tu dodawać.
Na poprzednim posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej przeprowadzono debatę o sytuacji społecznej
i materialnej polskich rodzin. Z dyskusji wynikało,
jak wiele państwo polskie ma jeszcze do zrobienia w tym
zakresie. Dziś chcemy ochrony konstytucyjnej dziecka poczętego, a nie potraﬁmy skutecznie wspomagać
i chronić tych, którzy żyją, którzy mają za sobą długie lata życia i cierpią u jego schyłku biedę, niedostatek, brak zainteresowania i skutecznego wsparcia.
W związku z powyższym do wnioskodawców kieruję
następujące pytania:
W jakim zakresie obowiązujące dziś w Polsce prawo godzi w dobro pojedynczego człowieka?
Jakie pozapolityczne i pozaideologiczne przesłanki przemawiają za koniecznością zmian w zapisach
konstytucyjnych?
Jakie konsekwencje legislacyjne może pociągnąć
za sobą ewentualna zmiana art. 38 Konstytucji RP?
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Poseł Sylwester Pawłowski

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:

I pytanie do rządu: Jakie stanowisko wobec proponowanych zmian prezentuje obecny rząd Rzeczypospolitej Polskiej? Dziękuję bardzo.

15 sekund.
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Wicemarszałek Bronisław Komorowski:

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:

Nie, nie...

Dziękuję, panie pośle.
Proszę pana posła Dariusza Kłeczka.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
3 sekundy.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ponieważ nie mogłem w trybie regulaminowym sprostować steku bzdur, które były wypowiedziane w Wysokiej Izbie przez przedstawicielkę SLD, zadam pytania, które w części pomogą paniom i panom posłom,
a także opinii publicznej wyrobić sobie zdanie o tych
rażących błędach.
Pytania do pana marszałka sprawozdawcy: Czy to
prawda, że straszenie ogromnym podziemiem aborcyjnym nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości?
Czy to prawda, że organizacja skrajnie feministyczna i skrajnie lewicowa, jaką jest Federacja na
rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która zademonstrowała swoje przekonania przed chwilą, występowała wielokrotnie na rzecz swobodnej aborcji na życzenie, występowała do prezydenta pismem z 22
września 2004 r. w sprawie legalizacji aborcji do czasu porodu?
(Poseł Joanna Senyszyn: Nieprawda.)
Czy postawa 51 posłów SLD, którzy podpisali się
pod projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie
(druk nr 3215) z poprzedniej kadencji, to jest postawa
za życiem czy przeciw życiu?
Czy prawdą jest, że określenie początku życia na
chwilę poczęcia jest faktem naukowym, biologicznym
i medycznym, a nie tylko teologicznym?
Czy prawdą jest, że stanowisko Magisterium Kościoła w sprawie konieczności obrony życia jest jednoznaczne i broni prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci? (Dzwonek)
Czy dzisiejszy zapis art. 38 konstytucji jest identyczny jak 30 marca 2004 r., kiedy to SLD, klub pań
posłanek, które zabierały głos, występował z propozycją najbardziej aborcyjnej ustawy w tzw. cywilizowanym świecie?
I jeszcze taka historia, która wiąże się z tym, czy
podręczniki…

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Panie pośle, przepraszam, pytania pan zadał i już
pan przekroczył znacznie czas, więc historie…

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Historie, które nie są pytaniem, proszę przy innej
okazji opowiedzieć.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
3 sekundy, panie marszałku.

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję serdecznie, panie pośle.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Czy prawdą jest, że niektóre…

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Bardzo dziękuję

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję bardzo.
Pan Roman Czepe, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Roman Czepe:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście debatujmy w spokoju. Debatujemy nie nad konstytucją,
nie nad ustawą, ale debatujemy nad człowiekiem. Ale
też nie licytujmy się, kto bardziej komuś zwróci uwagę, dokopując mu jeszcze bardziej za to, że jest niegrzeczny. Właściwie wszystkie strony są niegrzeczne
albo przynajmniej przedstawiciele wszystkim stron.
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Poseł Roman Czepe
I to jest smutek tej debaty. Pochylamy się teraz nad
człowiekiem, więc nie obrażajmy się wzajemnie, dlatego że przeszkodzi to w tej debacie – chociażby także dlatego.
Ustawa dopuszcza kilka wyjątków. Chciałbym zapytać: Ile to jest przypadków? I to jest moje pytanie.
Jednak człowiek to nie jest przypadek i zdecydowanie się opowiadam za obroną każdego życia. Ale też
zdecydowanie się opowiadam za wsparciem kobiety
w każdej sytuacji, jeżeli ona tego dziecka nie chce, i za
utrzymaniem przez państwo każdego niechcianego
dziecka – zdecydowanie i do końca. (Oklaski)
Proszę państwa, zawieramy tu pewien kompromis: jeżeli bronimy życia skrajnych patologicznych
morderców, to brońmy w takim razie każdego innego
życia. Już większego kompromisu zawrzeć nie możemy. Jeżeli bronimy życia patologicznych morderców,
a bronimy tego życia, często wbrew sobie, to brońmy
każdego innego życia. Wczoraj modliliśmy się w naszej sejmowej kaplicy i zastanawiałem się, jak bardzo
się dzielimy jako chrześcijanie. Niektóre podziały są
potrzebne, ale przynajmniej w jednej sprawie bądźmy
zgodni – w sprawie ochrony życia. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję, panie pośle.
W związku z tym, że pan wspomniał o kompromisie, to nie jako wicemarszałek, ale jako jeden ze
współautorów pierwszego projektu ustawy antyaborcyjnej w Polsce muszę panu powiedzieć, że ja żyłem
w przekonaniu, że właśnie wtedy udało się uzyskać,
z wielkim trudem, ale jednak bardzo dobry kompromis, polegający na rozwiązaniu przyjętym w 1993 r.
– i w takim przekonaniu żyję do tej pory.
Proszę bardzo, pani poseł Ewa Kopacz, Platforma
Obywatelska.

Poseł Ewa Kopacz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Jestem lekarzem i od 20 lat niemalże codziennie ratuję i walczę o życie ludzkie. Ale nie robię tego
dlatego, że jest czas antenowy albo że obserwują
mnie kamery, nie robię tego tylko dlatego, że jest
okres przedwyborczy – podejmuję z pełną determinacją akcję reanimacyjną nie dlatego, że trzymam w ręku
konstytucję czy Kodeks karny, ale robię to dlatego,
że dzięki Bogu wyposażono mnie w coś takiego jak
wolna wola i rozpoznawanie zła i dobra. Jeśli dzisiaj
mówimy o tym, co dla nas jest najważniejsze, to zajrzyjmy tak naprawdę – i tu do pana posła Wierzejskiego szczególnie kieruję apel – najpierw w swoje
sumienia. Bo potrzeba walki o rzeczy najważniejsze
w życiu nie musi być zapisana w konstytucji, ona
musi być przede wszystkim zapisana w sercu i w na-
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szym sumieniu. I to dedykuję panu posłowi Wierzejskiemu, który tak feruje wyroki o wszystkich innych,
nie patrząc odrobinę krytycznie na siebie.
Chcę powiedzieć jedną rzecz: że to, o czym tu
wszyscy mówią – i wiem, że mówią z pełnym przekonaniem, że jest to debata potrzebna i że dzisiaj mówimy o tym w tym niezręcznym czasie przedwyborczym – może być potraktowane jako pewnego rodzaju pragnienie zwrócenia na siebie uwagi czy ewentualnie pozyskania w rankingu wyborczym punktów,
i że jest to rzeczą o tyle niestosowną, że tego rodzaju
debatę powinno się odbywać w ciszy, spokoju i w odpowiednim gremium. Ja dzisiaj z troską pytam pana
posła wnioskodawcę: czy w pańskim odczuciu, czy
zgodnie z pańskim sumieniem to jest dobra pora na
tego rodzaju debatę?
(Poseł Roman Czepe: Każda pora jest dobra.)
Pora, która niewątpliwie zawsze będzie traktowana
jak tzw. akcja przedwyborcza. A to nie jest rzecz, którą
można by było wpisać w kampanię przedwyborczą.
Z całym szacunkiem dla pana, panie marszałku,
sądziłam, że jest pan w stanie te kilka tygodni z tym
poważnym problemem poczekać. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję.
Proszę pan poseł Cezary Grabarczyk, Platforma
Obywatelska.

Poseł Cezary Grabarczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W pełni podpisuję się pod słowami powiedzianymi przed chwilą przez
panią posłankę Ewę Kopacz, bo każdy klub ma możliwość wywołania poważnej debaty. Debata nad problemem ochrony życia należy do tych, które powinny
być toczone z głęboką reﬂeksją, w ciszy, na pewno nie
w okresie wyborczym. I tu głównie zarzut do marszałka Sejmu o to, że wywołał ten temat na dwa tygodnie przed wyborami.
Mam jednak ważne pytanie do pana marszałka
Kotlinowskiego, jako przedstawiciela wnioskodawców.
Jutro będziemy decydowali o tym, kto zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym, a pan jest jednym z kandydatów. Czy po przyjęciu państwa projektu ustawa,
która dziś przewiduje trzy wyjątki, trzy przypadki,
w których można dokonać aborcji, będzie nadal konstytucyjna? Pan musi się zmierzyć dzisiaj z tym problemem. Być może w przyszłości będzie pan rozwiązywał ten dylemat jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I proszę teraz o szczerą odpowiedź. (Oklaski)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję bardzo.
Proszę panią poseł Lucynę Wiśniewską, Prawo
i Sprawiedliwość.
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Poseł Lucyna Wiśniewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Debatę nad zmianą art. 38 konstytucji uważam za
niezwykle ważną, bo dotyczy wartości podstawowych, a taką jest prawo do życia. I zgadzam się, że
potrzebna jest tu spokojna, rozważna debata.
W dzisiejszych czasach, gdy obserwuje się walkę
między cywilizacją śmierci a cywilizacją życia, gdy
śmierć bardzo spowszedniała, gdy parlamenty różnych państw debatują nad wprowadzeniem prawa do
eutanazji, rodzi się pytanie: kto daje człowiekowi
prawo do odbierania życia na jakimkolwiek jego etapie? Nikt. Musimy zająć stanowisko jednoznaczne,
stanowisko, jakie zajął wobec tych wartości nasz
wielki rodak Ojciec Święty Jan Paweł II – ochrona
życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I moje
pytanie brzmi: dlaczego ta propozycja jest taka częściowa, chroniąca życie jedynie w pewnym etapie jego
rozwoju? Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bronisław Komorowski:
Dziękuję bardzo.
Jako ostatni zada pytanie pan poseł Józef Stępkowski, Samoobrona.

Poseł Józef Stępkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawodawcy jak
dotąd nie ustanowili przepisów jednoznacznie chroniących życia dziecka poczętego. Tworzono natomiast
ustawy aborcyjne określające warunki dopuszczalności zabójstwa dziecka w majestacie prawa, bez ponoszenia za to odpowiedzialności karnej. Dziecko
poczęte będące oﬁarą aborcji jest wyjęte spod jakiejkolwiek ochrony prawa. Jest to sytuacja niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym. Każde normalne, demokratyczne społeczeństwo powinno
zapewnić opiekę swoim najmłodszym członkom, a nie
dopuszczać do sytuacji, w której najmłodsi są mordowani w majestacie prawa. Jeżeli ta ustawa całkowicie
zabroni dokonywania aborcji, to jak władze zamierzają bardziej kontrolować sprawę nielegalnych zabiegów, które prawdopodobnie po wejściu w życie tej
zmiany się zwiększą? Dziękuję.
(Poseł Roman Czepe: Brawo!)
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
Sejmu Wojciech Olejniczak)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Wszystkie pytania zostały już przez posłów zadane.
Czy pani minister w tej chwili zechce odpowiedzieć na te pytania?
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Według regulaminu pani minister jako pierwsza.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
pani Beata Kempa, proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Beata Kempa:
Dziękuję, panie marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dzisiejszej debacie również padło kilka pytań w stosunku do rządu. Choć na przedstawiciela rządu wyznaczono
przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, myślę, że moja odpowiedź zadowoli państwa posłów
w tych materiach, w których kierowaliście państwo
pytania do rządu.
Pan poseł Krajewski pytał o kwestię związaną z dotychczasowymi zapisami, które są zamieszczone w Kodeksie karnym, konkretnie chodzi o zapis art. 152–
–155 Kodeksu karnego, jaki będzie ewentualny los
tych przepisów w przypadku wprowadzenia zmian
do konstytucji. W mojej ocenie, w przypadku przyjęcia proponowanej w projekcie poselskim koncepcji
jedności życia ludzkiego od poczęcia do śmierci, będzie to na pewno wymagało pochylenia się nad wieloma przepisami albo pań i panów posłów, albo
wszystkich tych innych podmiotów, które mają inicjatywę ustawodawczą bądź mogą korzystać z inicjatywy ustawodawczej, bądź jeżeli będzie to budziło
wątpliwości z zakresu konstytucyjności, również
może wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny.
Tyle mogę odpowiedzieć w tej materii w tej chwili.
Co do wypowiedzi czy pytania pana posła Rasia
i, można powiedzieć, tożsamego pytania pana posła
Koseckiego, to chcę się odnieść w ten sposób. Mianowicie pytanie było konkretnie o tzw. podziemie aborcyjne, w jakim sposób walczymy z tym podziemiem
aborcyjnym, i pragnę tutaj podnieść, że w informacji
za rok 2005, ponieważ statystyka jest najbardziej
miarodajna, jeśli podajemy ją za okres całego roku,
zatem według statystyk za rok 2005 w powszechnych
jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 100 spraw o przestępstwa objęte
zakresem regulacji ustawy Kodeks karny w zakresie
tych artykułów, o których mówiłam wcześniej, w 82
z tych spraw wszczęto postępowania przygotowawcze, w 18 sprawach podjęto na podstawie art. 307 § 1
K.p.k. czynności mające na celu sprawdzenie faktów
podanych w zawiadomieniach o przestępstwie bądź
też na zasadzie art. 308 § 1 K.p.k. czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w wyniku których odpowiednio odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego lub wydano decyzję o umorzeniu postępowania przed wszczęciem. Podstawy podjęcia
czynności w sprawie wszczęcia w sprawie lub wszczęcia postępowania przygotowawczego stanowiły w 31
sprawach ustalenia wynikające z innych postępowań,
w 24 sprawach zawiadomienia placówek służby zdrowia, w tym w 12 sprawach zawiadomienia dyrekcji
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szpitali, w 7 – ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych, w 4 sprawach lekarzy z działów
pomocy doraźnej i w jednej – prywatnego centrum
medycznego, w 19 sprawach zawiadomienia osób bliskich dla kobiety ciężarnej o nielegalnym przerwaniu
przez nią ciąży, w tym w 7 przypadkach złożone przez
konkubenta, w 6 przez męża lub byłego męża kobiety ciężarnej, w 4 przez rodziców, w jednym przez rodzeństwo i w jednym przez dalszych krewnych, w 10
przypadkach zawiadomienia samych kobiet ciężarnych w związku z przebytym poronieniem, między
innymi mającym związek ze spowodowaniem u nich
obrażeń ciała w wyniku pobicia lub ﬁzycznego znęcania się nad nimi oraz korzystaniem z racji powyższego z opieki medycznej w placówkach służby zdrowia, w 8 przypadkach przekazano organom ścigania
zawiadomienia anonimowo o nielegalnej aborcji
w prywatnych klinikach medycznych lub gabinetach
lekarskich, przy czym w 2 przypadkach zawiadomienia o znalezieniu płodu ludzkiego złożone przez przypadkowe osoby, w tym w jednym na wysypisku odpadów i, w drugim, w śmietniku na osiedlu mieszkaniowym, w jednej sprawie zawiadomienie zostało
złożone przez osoby postronne, które przypadkowo
były świadkami zdarzenia mającego związek z nielegalnym przerwaniem ciąży, w pozostałych 5 przypadkach czynności operacyjne funkcjonariuszy Policji
bądź interwencje zostały podjęte w wyniku zawiadomienia złożonego przez pracowników miejskich
ośrodków pomocy społecznej i przedstawicieli organizacji społecznych.
Przedmiotem postępowań przygotowawczych
wszczętych w 2005 r. – łącznie w skali kraju 82 – było
uzasadnione podejrzenie zaistnienia następujących
przestępstw: w 41 sprawach z art. 152 § 1 Kodeksu
karnego lub art. 13 § 1 Kodeksu karnego w związku
z art. 152 § 1 Kodeksu karnego, w 27 przypadkach
z art. 152 § 2 – udzielenia pomocy kobiecie ciężarnej
w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów wymienionej ustawy lub nakłaniania jej do takiego czynu
– w 5 sprawach z art. 152 § 1 i 2, a więc zarówno
przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej dokonanego z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu
rodziny, jak i udzielenia pomocy kobiecie ciężarnej
w przerwaniu ciąży, i w jednym przypadku z art. 152
§ 3, a więc dopuszczenia się opisanego przestępstwa
w warunkach, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, w 8 zaś przypadkach z art. 153 § 1 K.k.
– stosowania przemocy wobec kobiety ciężarnej lub
w inny sposób bez jej zgody przerwania ciąży bądź
też przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzenia kobiety ciężarnej do przerwania ciąży.
I pragnę podnieść, że w 2005 r. zakończono w prokuraturach powszechnych merytorycznie 80 postępowań przygotowawczych toczących się w sprawach
o wymienione przestępstwa.
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Sądy powszechne rozpoznały w 2005 r. łącznie 22
sprawy skierowane przez prokuratorów zarówno w minionym roku, jak i w okresie poprzedzającym, z aktem
oskarżenia przeciwko 29 sprawcom przestępstw naruszającym wymogi cytowanej ustawy. W 17 przypadkach zapadły wyroki skazujące, w 3 sprawach sąd
postępowanie karne przeciwko 4 sprawcom czynów
warunkowo umorzył, wyznaczając im okres próby,
i w 2 sprawach sąd wydał wyrok uniewinniający.
Myślę, że w pełni starałam się państwu odpowiedzieć na pytania dotyczące spraw związanych z walką z podziemiem aborcyjnym.
Padło również pytanie, może niezupełnie do
przedstawiciela ministra sprawiedliwości, raczej do
całego rządu, ale myślę, że wobec tego, co usłyszeliśmy też tutaj całkiem niedawno z ust innego przedstawiciela rządu, mogę jednoznacznie stwierdzić, że
nie jest tak, iż rząd polski nie realizuje ustaw, w tym
również nie wykonuje ustawy z dnia 7 stycznia o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Myślę, że
rząd polski zapewnia w pełni realizację tejże ustawy,
a niejako w odniesieniu do bardzo wąskiego wycinka
pragnę Wysokiej Izbie powiedzieć, że czyni to wiele
osób. Jest bardzo dobra opieka w polskich placówkach medycznych. Obraziłoby się wielu lekarzy i wiele wspaniałych polskich pielęgniarek, gdybyśmy powiedzieli, że nie ma takiej opieki nad mamą, która
spodziewa się dziecka – bo takie określenie osobiście
wolę – nad mamą z dzieckiem czy nad samym dzieckiem. Również w polskich szkołach prowadzi się,
uważam, bardzo dobrą edukację. Jest też rzesza bardzo oddanych polskich pracowników socjalnych, którzy pracują pośród rodzin, gdzie dzieje się na pewno
nie najlepiej, ale jest ta praca wykonywana i jest
udzielane wsparcie. Pomijam przypadki patologiczne, takie znajdą się oczywiście w każdym zawodzie
wykonywanym, w każdej grupie społecznej. Ale tutaj
trzeba oddać sprawiedliwość, powiedzieć, że tak jest.
Również ja do niedawna świadczyłam taką pomoc
przez 15 lat, poruszałam się w obrębie rodzin, które
borykały się z wieloma problemami, w tym wśród
kobiet, które świadomie podejmowały decyzję, i zawsze starałam się pomóc w podjęciu decyzji właściwej, a więc przede wszystkim takiej, żeby potem nigdy nie mieć wyrzutów sumienia z powodu podjętej
złej decyzji. I chciałabym powiedzieć jednoznacznie,
że zawsze, jeżeli znajdzie się obok kobiety jakakolwiek pomocna dłoń, podejmie ona właściwą decyzję,
której nigdy nie będzie żałować, urodzi własne dziecko. Jest wreszcie wiele rodzin, którym udziela się
pomocy, rodzin, które chcą przyjąć w adopcję dziecko
bądź świadomie godzą się na rodzicielstwo zastępcze.
O tym również rozmawia się nie tylko wśród posłów,
ale właśnie w rządzie polskim, i również podejmowanych jest szereg działań, chociażby w centrach pomocy rodzinie. Są tam wspaniałe szkolenia dla rodzin
zastępczych. Chcę podnieść, że one są prowadzone
z bardzo dobrym skutkiem dla tych rodzin, bardzo
te rodziny wspomagają. Byłam również świadkiem
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takich właśnie działań. Na pewno są to dramaty wielu, wielu kobiet. Powtarzam: zawsze ważne jest, żeby
w obecności kobiety, która w danym momencie podejmuje tę decyzję, znalazł się ktoś, kto jej po prostu
pomoże. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważne.
I chciałabym odnieść się do kwestii, którą też tutaj podniesiono, mianowicie jakie stanowisko ma
rząd polski wobec tego, o czym dzisiaj dyskutujemy,
a także wobec wielu pytań, które zostały zadane co
do działań polskiego rządu dla wsparcia rodzin, kobiet, dzieci. Chcę jednoznacznie stwierdzić, że dla
rządu Rzeczypospolitej Polskiej – a chcę tu jednak
skonstatować to, o czym mówiła tutaj pani poseł Senyszyn; odniosłam takie wrażenie z jej wypowiedzi,
że jesteśmy rządem działającym w warunkach państwa totalitarnego, a ja naprawdę muszę tutaj bezwzględnie temu zaprzeczyć: jesteśmy państwem demokratycznym, demokratycznym państwem prawa
– dla rządu polskiego naczelną wartością jest dobro
człowieka. Stawia się to dobro jako dobro dla nas najcenniejsze, człowiek jest dla nas wartością niezwykle
cenną i wszystkie zabiegi, które czynimy jako rząd
polski, czynimy dla dobra człowieka. Pragnę powiedzieć, że takim dobrem jest również życie, które
w demokratycznym państwie prawa chroni polska
konstytucja – to jest jednoznaczne – i musi chronić
polska konstytucja, ponieważ wszystkie inne zabiegi,
jeślibyśmy działali w innych czy w takich warunkach, o jakich mówiła pani poseł Senyszyn… Nie
uważam, żeby państwo polskie obecnie, mając również taką, a nie inną ustawę Kodeks karny, było państwem totalitarnym. Z tym bezwzględnie nie zgadzam się. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo, pani minister.
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców, pana marszałka Marka Kotlinowskiego.

Poseł Marek Kotlinowski:
Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Na wstępie chciałem serdecznie podziękować za
wszystkie głosy w tej debacie. Nie ma tutaj złych wypowiedzi, są wypowiedzi, które pokazują różną optykę, z różnej strony zagadnienie, które chcemy właściwie uregulować. Uwaga natury generalnej: nigdy nie
będzie dobry czas w 100%, żeby tę sprawę podjąć.
Proszę pamiętać o tym, jak regulamin określa procedowanie nad zmianą konstytucji po 30 dniach od
złożenia projektu, a później rozstrzygnięcie w ciągu
60 dni. Tak naprawdę ta debata dziś się skończy. Rozpocznie się praca bądź w komisji, bądź też praca nad
wymianą poglądów przed ostatecznym rozstrzygnię-
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ciem. Jestem głęboko przekonany o tym, że w wielu
wypowiedziach jest również zawarta troska o to – nawet tych, które są chłodne wobec tej noweli – aby
prawo w Polsce rzeczywiście jak najlepiej regulowało
życie społeczne. Jestem głęboko przekonany o tym,
że wymiana argumentów pozwoli na zbliżenie stanowisk i na przyjęcie tej noweli.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem zacząć
od wypowiedzi moim zdaniem najważniejszej w tej
debacie, tzn. wypowiedzi pana posła Krajewskiego.
Na naszym oczach toczą się w tej chwili boje o kształt
regulacji w Unii Europejskiej, o to, czy będzie projekt
konstytucji unijnej czy też nie i jakie będą implikacje
co do prawa unijnego w stosunku do prawa polskiego,
jak styk tych dwóch porządków prawnych będzie
w przyszłości się kształtował. Przypomnę ważne
orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, cytując fragment tego orzeczenia: W końcu należy wskazać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka
uznał, że pojęcie „każda osoba”, użyte w art. 2 konwencji, nie obejmuje dziecka nienarodzonego, nie
wyraża więc zakazu wydawania przepisów dopuszczających przerywanie ciąży.
Szanowni Państwo! Mówiąc o tym, czy potrzeba
zmienić konstytucję polską czy nie, trzeba wnikliwie
obserwować to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jaki
jest kierunek orzecznictwa: po pierwsze, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a po drugie, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Stamtąd
płyną ważne sygnały. Są kraje w Unii, które deﬁnitywnie przegrały, jeśli chodzi o stosunek do życia,
tam się dopuszcza bez mała zabójstwa dzieci już urodzonych, plus eutanazja, plus stosunek do tego, czym
jest życie. Chciałbym, żeby Polacy byli sobą, żeby
polski Sejm i Senat tak ukształtowały konstytucję,
żeby była też ona dobrym przykładem dla innych
państwa. Jest to możliwe.
Kolejny argument, jeśli chodzi o potrzebę realizacji tej noweli. Skoro jest tak dobrze, skoro tak dobrze
art. 38 chroni prawo do życia – wolę sformułowanie:
prawo do prawa do życia, pan prof. Sarnecki przyjął
taką metodologię, i słusznie, jest mi to bardziej bliskie – to dlaczego w zeszłej kadencji został zgłoszony
projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie i nie było
żadnych poważnych opinii na temat tego, że ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją? Państwo pamiętacie, wygraliśmy fortelem, nie dopuszczając do wprowadzenia tego do porządku obrad. Czyli coś jest na
rzeczy, skoro taka ustawa została zgłoszona, skoro
tak niewielką przewagą wygraliśmy w zeszłej kadencji; coś misi być na rzeczy i rozmawiajmy, proszę,
o tym. Chciałbym, żeby nigdy więcej Sejm nie musiał
w przyszłości rozpatrywać takich projektów, licząc
posłów po to, by wiedzieć, czy wygramy czy przegramy. Nie wiem, jak się będzie układała scena polityczna w przyszłości, to zależy od wyborców. Oni określą,
jaki będzie skład Izby. Natomiast wydaje się zasadne,
żeby konstytucja dawała pewność, że takich pomysłów w przyszłości nie będzie, to po pierwsze.
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Po drugie, zadano tutaj takie pytanie: Co będzie,
jeżeli zmienimy konstytucję w tym obszarze? Nie
wiem, co będzie, to zależy od woli politycznej stronnictw politycznych, od tego, czy złożą np. poprawki
do ustawy obowiązującej. Być może nie, być może
zachowają się pasywnie i powiedzą: wystarczy, że jest
zabezpieczenie, że w przyszłości nie będzie zmian,
o których mówiła lewica w zeszłej kadencji. Nie wiem,
to zależy od Wysokiej Izby.
Zadano też pytanie o to, czy ustawa obowiązująca
będzie uchylona przez Trybunał Konstytucyjny. Nie
wiem, Trybunał nie działa z urzędu, Trybunał działa wyłącznie na wniosek. Po pierwsze, zależy to od
tego, czy będzie grupa posłów, która złoży taki wniosek. Nie wiem. Natomiast wydaje się, że wyzwanie,
które przed nami stoi, aby zabezpieczyć polski porządek prawny przed pomysłami, których doświadczyliśmy niedawno, jest potrzebne.
Odpowiem na konkretne pytania pani poseł Grażyny Ciemniak. Pani poseł, tego wymaga regulamin.
Musimy w przypadku każdej ustawy określić, czy jest
sprzeczna czy nie z prawem Unii Europejskiej. To
wynika z zapisu regulaminu. Ma pani poseł rację,
wystarczyło tam dodać jeszcze zdanie, że ta sprawa
nie podlega regulacji unijnej. Oczywiście ma pani
rację. Natomiast patrząc chłodno na zapisy regulaminu, do uzasadnienia takie zdanie musi być dołączone. Pani poseł, nikt nie chce łamać art. 25 ust. 2
konstytucji, jeśli chodzi o wolność opinii. To, że z trybuny sejmowej każdy z nas mówi to, co uważa za
stosowne, jest fundamentalnym prawem demokracji.
Nikt nie zamierza ingerować w to fundamentalne
prawo demokracji.
Pan poseł Woźniak słusznie przywołał Hipokratesa. Tu mamy też przykład, że już starożytni wiedzieli, jaki jest stosunek do życia. Hipokrates, wzorzec dla lekarzy nawet w XXI wieku, jasno powiedział, że nie wolno podać nikomu środka poronnego.
Zacznę od tego pytania, które się przewijało, a które
pierwsze postawił pan poseł Woźniak: Dlaczego nie
do naturalnej śmierci?
Wysoka Izbo! Jeżeli określimy początek od momentu poczęcia, to dla mnie jest oczywiste, że ta
ochrona rozciąga się aż po kres człowieka, aż po naturalną śmierć. Natomiast byłbym szczęśliwy, gdyby
posłowie, którzy mają wątpliwości, złożyli taką poprawkę, gdyby posłowie z Platformy Obywatelskiej
– w części podzielam ich poglądy – taką poprawkę
złożyli, gdybyśmy mogli jako posłowie wnioskodawcy
państwa przekonać. Próbuję to robić dzisiaj, robię to
może nieudolnie, ale mam nadzieję, bo mamy te dwa
miesiące i będziemy kołatać do państwa serc i umysłów po to, by państwa przekonać. Jeżeli nam się to
uda… Mówię, że będziemy próbować wszyscy i jeżeli
nam się to uda, to odniesiemy sukces, jeżeli nam się
nie uda, to przegramy. Proszę gorąco o to, aby odłożyć emocje i porozmawiać spokojnie. Prawa ojca są
bardzo ważne. Generalnie w polskim porządku praw-
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nym prawa ojca są moim zdaniem nie dość chronione.
O to pytał pan poseł Woźniak.
Pani poseł Gajewska z Prawa i Sprawiedliwości
też zadała pytanie bardzo ważne: Co w sytuacji choroby matki, choroby dziecka? Pani poseł, uważam, że
rzeczą lekarza jest ratować jedno i drugie życie. Uważam, że rzeczą nas, polityków, jest zapewnić wzrost
nakładów na badania prenatalne, na polską ginekologię, na to, żeby były środki, również techniczne,
żeby to życie ratować. Mogę zapewnić – po zapoznaniu się z literaturą – że taki konﬂikt jest niezmiernie
rzadki: życie matki – życie dziecka. Dzisiaj nauka
pozwala operować dziecko poczęte w łonie matki.
Jest tylko kwestia, czy nadążymy, czy będą środki
techniczne, aby to robić. Tak to rozumiem jako prawnik. Lekarz ma ratować życie. Natomiast co będzie,
jeśli chodzi o efekt tego ratowania, to myślę, że wszyscy wiemy, że jest nad nami opatrzność i że czasami
te decyzje lekarza, czasami nawet może nieudolne,
ratują to życie.
In vitro – uważam, pani poseł, jest to moje głębokie przemyślenie, że powinniśmy tworzyć modę na
adopcję, tworzyć modę na to, żeby ci, którzy nie mają
z przyczyn biologicznych swojego dziecka, mogli zobaczyć te dzieci w domu dziecka; jeżeli stworzymy
taką postawę, że świadomie rezygnuję oczywiście
z uzasadnionej chęci posiadania swojego potomstwa,
otwieram się na życie tych, którzy nie mają rodziców,
adoptuję te dzieci. Uważam, że to jest wybór dobry,
uważam, że można w tym kierunku prowadzić rozmowę, jeśli chodzi o pokazanie dobrych przykładów.
Pani poseł Łukacijewska pytała o hipokryzję. Nie
łączę wyborów samorządowych z tym, o czym mówimy dzisiaj. Są różne decyzje, jeśli chodzi o kandydowanie z list różnych stronnictw. Nie chcę tego oceniać, nie chcę łączyć wszystkiego ze wszystkim, ponieważ to też będzie tworzyło trochę zły klimat wokół
tej debaty.
Ja osobiście jestem przeciwny karze śmierci. To
pytanie zostało do mnie skierowane. Uważam, że na
dzień dzisiejszy są techniczne możliwości eliminowania tych, którzy popełnili najcięższe przestępstwa.
Oni nie zagrażają innym. Mówię to też jako adwokat.
Czytałem, znam przypadki omyłek sądowych w różnych państwach na świecie. Ja uważam, że jest to
nieporozumienie, aby o tym mówić w dniu dzisiejszym. Uważam, że społeczeństwo może być chronione zupełnie inaczej poprzez karę bezwzględnego
dożywocia. (Oklaski)
Jeśli chodzi o pytanie pana posła Mirosława Krajewskiego z Samoobrony, to już trochę odpowiedziałem na nie na początku, bo uważałem, że jest to najważniejsze pytanie. Ja uważam, że wpływ na Kodeks
karny po ewentualnym przyjęciu tej noweli będzie,
tak jak pani minister powiedziała, następujący: część
przepisów być może będzie musiała ulec zmianie,
część przepisów być może zostanie z jakiejś inicjatywy ustawodawczej zmieniona, ale to naprawdę nie
jest problem dnia dzisiejszego. Proszę państwa, problemem dnia dzisiejszego... W tym zakresie rozumiem
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państwa z Platformy. Nie chcemy jakiejś ofensywy
w tym obszarze. Proszę na tę inicjatywę popatrzeć
również w sposób pasywny, że ona nie ma rodzić następnych skutków prawnych...
(Poseł Joanna Senyszyn: Ma, ma.)
...ona może zabezpieczać. Jest to tylko kwestia podejścia.
Zwracam się do pani premier Jarugi-Nowackiej.
Pani poseł, nawet wypowiedź pojedynczego posła to
nie jest większość, która może przeforsować zmianę
w ustawach. Proszę popatrzeć na to spokojnie jak na
budowanie zabezpieczenia przed, powiem krótko,
złymi pomysłami, które widzieliśmy ostatnio.
Pan poseł Nowakowski pyta, czy będą zmiany,
jeśli chodzi o przepisy związane z ochroną życia również do naturalnej śmierci. Odpowiedziałem na to
pytanie. Uważam, że jest to możliwe, i proszę o takie
poprawki.
Pan Marek Polak również pytał o naturalną
śmierć. Odpowiadam podobnie.
Moim zdaniem również najważniejsze pytanie to
jest pytanie pana posła Mariana Piłki. Znamy encyklikę „Humanae vitae”, wiemy, jaka jest odpowiedzialność katolika, człowieka świeckiego, który działa na przykład jako polityk. Mamy określone obowiązki nałożone przez dokumenty Stolicy Apostolskiej, mamy dawać również świadectwo. Moim zdaniem nie ma w tym zakresie wątpliwości. Uważam,
że zawsze powinniśmy opowiadać się za życiem, powinniśmy budować cywilizację życia. W tym miejscu
odpowiadam też przy okazji na pytanie pani poseł
Jarugi-Nowackiej.
Oczywiście żaden porządek prawny nie zabezpiecza zachowań społecznych. Relacje społeczne to również kultura, to również media, to również relacje
międzyludzkie, pomoc innym ludziom. Ja uważam,
że to jest też wyzwanie dla nas. Jeżeli przyjmiemy
– chciałbym tego bardzo – tę nowelę do konstytucji,
to nie może to uśpić naszych sumień. Samotne matki
muszą mieć wsparcie od wszystkich, również od państwa, od samorządów i od każdego z nas jako obywatela Rzeczypospolitej. Dziecko, które jest terminalnie
chore, musi mieć wsparcie, muszą być takie szpitale,
takie miejsca, gdzie to dziecko w godnych warunkach
będzie mogło być umieszczone. To jest kolejne zadanie dla nas: nie tylko zmiana prawa, ale też budowanie dobrych relacji społecznych. Miłosierdzie, wrażliwość na krzywdę innych, pomoc innym to również
jest zadanie do wykonania. Proszę też pamiętać, ile
dobrego w Polsce już zrobiono. Są domy samotnej
matki, jest możliwość oddania dziecka urodzonego.
Odpowiadam przy okazji na pytania, co zrobić wtedy, gdy dziecko jest poczęte z gwałtu. Jeżeli nieco
zmienimy świadomość społeczną, pokażemy, czym jest
piękno macierzyństwa i czym jest życie, to być może
nie będzie w sercu tych kobiet pokusy, aby to dziecko
– powiedzmy to po męsku – zabić. Być może jeżeli ta
kobieta dostanie pomoc psychologa, dostanie...
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(Poseł Joanna Senyszyn: To jest demagogia, nie
zabić.)
(Poseł Tomasz Kulesza: Jak nie zabić?)
Zabić, pani profesor, naprawdę zabić. Mówmy po
męsku, mówmy tak, jak trzeba.
(Poseł Tomasz Kulesza: W tym miejscu pan marszałek ma rację.)
Dziecko jest istotą, jest człowiekiem od momentu
poczęcia i jest to morderstwo, zabójstwo, nie bójmy
się tego sformułowania. Tak powiedzmy, koniec, nie
ma żadnych wątpliwości. (Oklaski)
Wracając teraz do tego bardzo tragicznego wątku:
jest przestępstwo, kobieta została zgwałcona, ale zostawmy to jej sumieniu, a my starajmy się...
(Poseł Joanna Senyszyn: Właśnie!)
To jest akt heroizmu, aby urodzić dziecko poczęte
w gwałcie, ale jest to możliwe, są takie przypadki. Te
dzieci są potem wspaniałymi synami, córkami tejże
kobiety, tylko pokazujmy, że jest to możliwe.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: A skąd pan wie?)
Bo trochę czytałem, pani profesor, o tym.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Ja też czytałam.)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Prosiłbym, aby nie prowadzić dialogu.
Panie marszałku, proszę bardzo.
(Poseł Dariusz Antoni Kłeczek: Jeżeli pani chce
porozmawiać z takimi osobami, to ja ich pani pokażę,
pani poseł.)
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Dziękuję.)
(Poseł Dariusz Antoni Kłeczek: Najpierw szacunek dla życia, pani poseł.)

Poseł Marek Kotlinowski:
Ja chciałbym, żebyśmy spokojnie pokazywali problemy bardzo złożone etycznie. Jeśli chodzi o problemy człowieka, który tę decyzję podejmuje, są to problemy naprawdę ważkie, ale zgódźmy się w jednym:
jeżeli ta pomoc dla matki, dla dziecka będzie, to sprawy w Polsce pójdą w dobrą stronę.
Pan poseł Witold Bałażak pytał o błąd antropologiczny. Ja, panie pośle, ewolucją się nie zajmuję, ja jestem prawnikiem i ja chciałbym, żeby nie łączyć
wszystkiego ze wszystkim. Ewolucja moim zdaniem
nie musi być łączona z tą sprawą. Nie wiem, panie
pośle. Po raz pierwszy odpowiadam panu: nie wiem.
Pani minister Szymanek-Deresz pytała o populizm Ligi Polskich Rodzin. Pani poseł, to nie jest żaden populizm. My tak uważaliśmy od samego początku. Nie jest to projekt wyłącznie Ligi, jest to projekt
właściwie prawie wszystkich stronnictw w Sejmie.
Nie jesteśmy populistami, my chcemy, aby na ten temat odbyła się poważna debata w Sejmie, żeby zmierzyć argumenty i żeby dobrze wybrać.
Ja tylko, pani minister, przypomnę, że w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. były trzy
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zdania odrębne wybitnych prawników. Oni uważali,
że ta ustawa jest zgodna z konstytucją. Proszę zważyć na to, że to nie były głosy szeregowych posłów, to
były zdania odrębne wnikliwie uzasadnione. Te trzy
zdania odrębne gruntują mój pogląd, że zmiana konstytucji jest potrzebna, żeby nie było w przyszłości
wątpliwości. Tak uważam.
Odpowiadałem już pani poseł Jarudze-Nowackiej
na temat spraw związanych z koniecznością pomocy,
aby rzeczywiście miała w tym zakresie miejsce solidarność między obywatelami Polski.
Bardzo ważne pytanie pana posła Ireneusza Rasia z Platformy Obywatelskiej. Zgadzam się, panie
pośle, musi być spokój, musi być kultura debaty politycznej i być może w takiej atmosferze znajdziemy
porozumienie. Zgadzam się z panem w całej rozciągłości i chciałbym powiedzieć, że każdy głos, obojętnie z której strony sali plenarnej, który podnosi tę
temperaturę, niedobrze służy sprawie, o której mówimy. Jestem o tym głęboko przekonany.
O czasie kampanii już mówiłem. Jest kalendarz
prac nad tą ustawą. Przypomnę tylko, że Liga Polskich Rodzin, jeśli była debata nad art. 55 Konstytucji RP, zgłosiła taką poprawkę. Wycofaliśmy ją, aby
nie było żadnych wątpliwości proceduralnych. Uważaliśmy, że tak będzie lepiej dla sprawy. Te wątpliwości były, były różne opinie prawników, chcieliśmy, aby
ta inicjatywa łączyła wszystkich. Być może wtedy
byłoby to już w innym czasie, być może przegłosowalibyśmy to. Niektórzy koledzy mówią, że nie trzeba
było cofać tej poprawki. Ja jednak uważam, że zachowaliśmy roztropność. Trzeba inaczej do tego podejść.
Ta sprawa musi łączyć.
Pan poseł Biernat mówi o swoich głębokich przemyśleniach i znowu wspomina o kampanii wyborczej.
Nieporozumienie, panie pośle. Kończymy tę debatę
dzisiaj, nie ma to żadnego związku z kampanią samorządową.
Pan poseł Roman Kosecki pyta o funkcjonowanie
obecnej ustawy. Na te pytania odpowiedziała pani
minister. Znowu, panie pośle, zwracam na to uwagę.
Ja chciałbym, żebyśmy patrzyli na problem jako na
taką prewencję przed złymi pomysłami, a to, co będzie w przyszłości, zależy od woli Wysokiej Izby.
Bardzo ważne było pytanie pana posła Marka
Kawy, czy brzmienie art. 38 konstytucji właściwie
zabezpiecza relacje społeczne. Nie zabezpiecza, skoro pojawiła się w zeszłej kadencji inicjatywa ustawodawcza, która forsowała ustawę o świadomym rodzicielstwie.
Zwracam się do pana posła Pawłowskiego, odpowiadając mu na zarzut czarnej propagandy. Nie ma
żadnej czarnej propagandy. Jest poważna dyskusja
na temat konieczności bądź jej braku zmiany konstytucji. Istotnie, art. 18 chroni rodzinę, i bardzo dobrze.
To jest natomiast inna płaszczyzna, dotyczy ona deﬁnicji, tego, jak określić ochronę życia w art. 38.
Pani poseł Halina Molka pyta o nieumyślne spowodowanie śmierci, sprawa poronienia. Pani poseł,
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takie przypadki oczywiście zdarzają się, takie przypadki medycyna deﬁniuje. Jestem natomiast przekonany, że gdyby prokurator nawet sprawę analizował,
to są środki dowodowe, jest możliwość określenia
tego. Tutaj, moim zdaniem, nie ma żadnej…
(Poseł Joanna Senyszyn: To najwyżej pójdzie siedzieć kobita.)
Pani poseł, chcę właśnie skończyć.
Nie pójdzie siedzieć, ponieważ każdy prokurator
bada przesłanki penalizacji. Jedną z tych przesłanek
jest to, czy przestępstwo w ogóle zostało popełnione,
czy nie. Jest też społeczna szkodliwość czynu, jest
ocena wszystkich okoliczności wokół zdarzenia. Jestem przekonany, że każdy prokurator rozumie ten
problem. Proszę łaskawie nie straszyć tym, że zmiana konstytucji spowoduje takie skutki w polskim
prawie karnym. Jest to niemożliwe.
Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie
pytania.
(Poseł Joanna Senyszyn: Na moje nie.)
Odpowiedziałem pani poseł ze szczególną starannością.
Wysoka Izbo! Jestem przekonany, że znajdziemy
mądre rozwiązanie, które będzie łączyło wszystkich.
Dziękuję uprzejmie za uwagę. (Oklaski)
(Poseł Joanna Senyszyn: Tak.)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Pani poseł w trybie sprostowania, bardzo proszę.

Poseł Jolanta Szymanek-Deresz:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Marszałku Kotlinowski!
Moje pytanie nie sprowadzało się do populizmu Ligi
Polskich Rodzin. Poruszyłam o wiele ważniejszą
kwestię, mianowicie pewną niekonsekwencję, która
jest zawarta w uzasadnieniu. Motywem zmiany konstytucji, według wnioskodawców, są tezy z uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego, a ja wskazałam,
że sam Trybunał Konstytucyjny w tym samym uzasadnieniu mówi, że to, na co powołujecie się jako na
przesłankę zmiany konstytucji, jest już dzisiaj zawarte w art. 38, który chcecie zmieniać. Jest więc absolutny brak logiki i niekonsekwencja w uzasadnieniu.
3/4, 2/3 uzasadnienia to są tezy z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tenże właśnie trybunał
mówi, że to wszystko, co jest w waszym uzasadnieniu, jest w art. 38. To jest zasadniczy problem, który
poruszyłam. Dziękuję.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Pani poseł też chce sprostować?
(Poseł Joanna Senyszyn: Sprostowanie.)
Proszę bardzo.
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Widocznie nie do końca zrozumiał moje pytanie.
Dlaczego pan poseł sprawozdawca wprowadził
Izbę w błąd, twierdząc, jakoby w czasach stalinowskich i w Niemczech hitlerowskich była dozwolona
aborcja, kiedy w rzeczywistości było akurat odwrotnie, była zabroniona? Dziękuję.

projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ale
niestety nie przystąpimy do tego punktu porządku
obrad, gdyż pan poseł sprawozdawca Józef Cepil jest
nieobecny i nie możemy pana posła ani przez Klub
Parlamentarny Ruch Ludowo-Narodowy, ani poprzez
inne służby, znaleźć. Oczywiście to nic nie tłumaczy,
dlatego że mieścimy się w czasie. Mieliśmy zacząć
o 16., zaczynamy o godz. 16.45, więc mamy problem.
Nie ma też, póki co, łączności ze sprawozdawcą
komisji, który miał przedstawić sprawozdanie w sprawie Kodeksu postępowania karnego. Gdyby tak się
złożyło, że będzie któryś z tych dwóch panów posłów
będzie pierwszy, wtedy rozpoczniemy.
W tej chwili zarządzam przerwę do czasu odnalezienia się pana posła Cepila, chyba że pan poseł nas
słyszy, to zapraszamy na salę.
(Głos z sali: Trzeba po prostu zdjąć ten punkt z
porządku obrad.)
Za chwilę połączę się z panem marszałkiem i będziemy podejmować w tej sprawie decyzję.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 16 min 47
do godz. 16 min 50)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie wiem, czy to
jest typowy tryb sprostowania, ale poseł sprawozdawca był uprzejmy powiedzieć, że odpowiedział na
moje pytanie.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Nie, nie, trzymajmy się regulaminu, pani poseł.

Poseł Joanna Senyszyn:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, panie marszałku.
Na tym już kończymy.

Poseł Marek Kotlinowski:
Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Istotnie, ta część pytania mi umknęła. Pani poseł,
było tak, że w Generalnej Guberni był zakaz, natomiast na ziemiach okupowanych w Polsce było to dopuszczone. Niemcy nazistowskie chroniły – nie chcę
oceniać, czy to dobrze, czy źle, jeśli chodzi o ich politykę, nie chcę tego łączyć zupełnie – natomiast faktem
jest, że na ziemiach polskich aborcja była dopuszczona,
ale zakazana w Generalnej Guberni. Tak to pamiętam. Podobnie, jeśli chodzi o zalecenie wprowadzenia
legalizacji w 1956 r. Było to Polsce narzucone. Nie była
to decyzja suwerennego państwa, wtedy nie mieliśmy
państwa suwerennego. Takie są fakty.
(Poseł Joanna Senyszyn: A do 1956 r. byliśmy suwerenami?)
Takie są fakty. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie pośle.
W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Zgłoszono również inne wnioski, ten jest najdalej idący, więc do
głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku
głosowań. Dziękuję bardzo.
Powinniśmy przystąpić w tej chwili do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego, czyli sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Pan poseł Cepil przekazał informację, że już właśnie wchodzi na salę.
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18.
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 731
i 1066).
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
pana posła Józefa Cepila.

Poseł Sprawozdawca Józef Cepil:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie
Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 731).
Sejm na 22. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2006 r.,
zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierował
powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 24 października 2006 r. wnosi, aby Wysoki
Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy.
Komisja zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu przedstawia na żądanie wnioskodawców następujące wnioski mniejszości:
Pierwszy. W art. 1 pkt 7, w art. 14f § 1 wyrazy „75
zł” zastąpić wyrazami „50 zł”. Poprawkę wniósł poseł
Stanisław Stec.
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Nie, nie, przerwiemy głosowanie. (Gwar na sali)
(Dzwonek)
Przerywamy głosowanie.
(Poseł Ewa Kopacz: Dlaczego przerywamy?)
A jak ja dwa razy czekałem na panią poseł Kopacz,
to posłowie koalicji nie pytali dlaczego, a pani poseł
pyta, dlaczego przerywamy. No bo posłowie się pomylili. Przerywamy, bo proszą. Jest zasada, że jeżeli ludzie
o coś proszę i nie ma przeszkód, to się taką prośbę spełnia. A przeszkód regulaminowych nie ma. (Oklaski)
Przerywamy głosowanie i głosujemy od nowa.
No nie chciałem urazić, naprawdę, jeżeli już powiedziałem coś takiego bardzo niedobrego, to...
(Poseł Tadeusz Cymański: Raz, dwa, trzy i na
końcu głosujemy...)
Zaraz, tak. Dobrze.
(Głos z sali: Cymański na marszałka.)
Proszę państwa, w takim razie przyjmijmy, że
wszystko to jest moja wina w tym wypadku, dlatego
że nie zapytałem sakramentalnie, czy trzeba przypomnieć zasady głosowania
Przypomnę zatem zasady głosowania. Proszę
państwa, tymi strzałkami po prawej stronie możemy... (Wesołość na sali) Proszę o spokój. Strzałkami
możemy przesuwać listę. W momencie kiedy znajdujemy nazwisko, które nam odpowiada, na które chcemy głosować, naciskamy zielony przycisk „plus” i
zaznaczamy, że to jest ta osoba, na którą głosujemy.
Można wybrać trzy osoby. Niestety, o ile dobrze pamiętam raz postawionego plusa nie można...
(Głos z sali: Można.)
Można skasować, tak? Czyli minusem można skasować raz postawiony plus. Natomiast przycisk biały
to jest funkcja wrzucenia do urny i to już zamyka
głosowanie. Tak że dopóki nie użyjemy przycisku
białego, możemy zmieniać nasze głosowanie. Proszę
korzystać z przesuwania listy, z wyboru głosów i proszę wybrać trzy osoby lub mniej. Bardzo proszę.
Rozpoczynamy głosowanie.
Zaczynamy głosowanie, są już nazwiska w czytniku, tak że proszę o dokonywanie wyboru.
(Poseł Mirosław Michał Drzewiecki: Czy pan poseł
Cymański zrozumiał?)
Tak?
(Poseł Donald Tusk: Trzeba przerwać głosowanie,
bo pan poseł Graś się pomylił.)
Nie, no jak trzeba, to tego... (Wesołość na sali) Per
prokura nie przyjmuję. Tak że jeżeli poseł, który się
pomylił… Poseł Graś, tak? (Wesołość na sali)
Poseł Graś się pomylił już…
(Poseł Paweł Graś: Nie chciałbym takich gestów
robić, jak pan poseł Cymański…)
(Poseł Grzegorz Dolniak: Pan poseł Zalewski tym
razem.)
I jeszcze raz?
(Głos z sali: Nie!) (Oklaski)
Ja nie potraﬁę zinterpretować głosu posła Grasia.
Ale chyba nie. Wychodzę z założenia, że chyba nie.
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Dobrze, głosujemy dalej. Proszę o spokojne wykonywanie wyboru. Zagłosował poseł Graś? Nie, jeżeli
zagłosował, to przejmiemy. Zagłosował. Nie jeszcze,
tak? Nie. Wybieramy.
Proszę spokojnie o dokonanie wyboru. Proszę
przedwcześnie nie wysyłać głosów białym przyciskiem, tylko sprawdzić ostateczny wybór, jeszcze
przesunąć, sprawdzić wszystko i... (Gwar na sali)
Jeszcze pięć osób może oddać głos, tak że bardzo...
Zaraz, ja nie oddałem swojego głosu.
Jeszcze trzy osoby mogą głosować, bardzo proszę
o oddawanie...
Pan przewodniczący… (Gwar na sali) Myślałem,
że protokół dyplomatyczny jest jednak trudniejszy
niż używanie urządzenia do głosowania.
Jeszcze 2 osoby. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, to proszę głosować, bo za chwilę… Jeszcze 2 karty są niewykorzystane, być może tych osób nie ma w tej chwili.
(Głos z sali: Będziemy do dwunastej siedzieć.)
Proszę o kończenie głosowania.
Zamykam głosowanie.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 382 posłów. Większość bezwzględna
wynosi 192. Kandydaci otrzymali następującą ilość
głosów: pan Hermeliński – 237 głosów (Oklaski), pan
Kotlinowski – 231 głosów (Oklaski), pani Gintowt-Jankowicz – 224 głosy, pan Rzepliński – 152 głosy, pan
Biernat – 140 głosów i pani Lipowicz – 109 głosów.
Stwierdzam zatem, że Sejm dokonał wyboru
członków Trybunału Konstytucyjnego w osobach
pana Wojciecha Hermelińskiego, pana Marka Kotlinowskiego i pani Marii Gintowt-Jankowicz. (Poseł
Halina Murias wręcza posłowi Markowi Kotlinowskiemu bukiet kwiatów i składa gratulacje, oklaski)
Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu ustawy
przedstawionego przez pana posła Marka Kotlinowskiego oraz przeprowadził dyskusję.
W dyskusji zgłoszono wnioski: o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz o niezwłoczne przejście do drugiego czytania.
W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam
wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy.
W przypadku jego odrzucenia rozstrzygniemy kwestię niezwłocznego przejścia do drugiego czytania.
Odrzucenie wniosku o niezwłoczne przejście do
drugiego czytania będzie oznaczało, że Sejm, zgodnie
z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu,
skierował ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej, która zostanie powołana do rozpatrzenia tego
projektu ustawy.
Jednocześnie wyjaśniam, że ewentualne przyjęcie
wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania nie może oznaczać skrócenia czasu, który musi
oddzielać debatę w tej sprawie od głosowania, od przyjęcia ustawy o zmianie konstytucji przez Sejm, dlatego że art. 38 konstytucji należy do rozdziału II, doty-
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Marszałek
czy praw obywatelskich, a w tych sprawach istnieje
obowiązek 60-dniowego oddzielenia debaty od ostatecznego podjęcia decyzji w tej sprawie, od przyjęcia
ustawy. Zatem przyjęcie tego wniosku oznaczałoby
tylko przeprowadzenie drugiego czytania bez możliwości przeprowadzenia trzeciego czytania.
Pan poseł Kłeczek chce zadać pytanie przed głosowaniem – pierwszym, o odrzucenie, czy przed głosowaniem drugim?
Proszę bardzo.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam
pytanie do sprawozdawcy… do pana marszałka Kotlinowskiego, do wnioskodawcy: Kto jest autorem wniosku o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu?
(Poseł Karol Karski: Nie ma sprawozdawcy.)
I drugie pytanie... (Poruszenie na sali)
(Poseł Krystyna Skowrońska: Nie wie pan?)
(Głos z sali: Proszę nie udawać analfabety.)
I drugie pytanie: Czy zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu zmiany konstytucji umożliwi w przyszłości podejmowanie podobnych inicjatyw, jak zgłoszenie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie,
który dopuszczał możliwość zabijania dzieci poczętych do dnia porodu? Ten projekt został zgłoszony 30
marca 2004 r. przez grupę posłów SLD.
I trzecie pytanie, w kwestii, którą pan marszałek
wyjaśni: Czy w ogóle możliwe jest głosowanie nad
natychmiastowym przejściem do drugiego czytania?
Dziękuję.

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Kotlinowski już właściwie zmienił
swój status, w związku z tym pan premier Giertych,
który występował w imieniu klubu w tej sprawie.
Bardzo proszę.

Poseł Roman Giertych:
Dziękuję.
Panie marszałku, odpowiedź na pierwsze pytanie
jest bardzo prosta. Wniosek o odrzucenie w pierwszym
czytaniu tego projektu zmian w konstytucji złożył
Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Drugie pytanie – czy brak tego zapisu w konstytucji oznaczać będzie, że w jakiejś perspektywie czasowej
jest możliwy powrót do całkowitej liberalizacji prawa
do zabijania dzieci nienarodzonych. Tak, jest to możliwe – jeżeli konstytucja nie zakaże tego wprost, to
może się tak okazać. Była próba podobna w poprzed-
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niej kadencji Sejmu, kiedy to Klub Parlamentarny
SLD złożył wniosek zezwalający praktycznie na zabijanie dzieci nienarodzonych do dnia porodu.
(Poseł Tadeusz Iwiński: Co ty mówisz?)
W przypadku braku takiego zapisu w konstytucji
tego typu możliwość może być wprowadzona ustawą
zwykłą.
I trzecie pytanie. Regulamin Sejmu mówi wyraźnie, że można złożyć wniosek o przejście bezpośrednio do drugiego czytania, natomiast konstytucja
zakazuje trzeciego czytania do 60 dnia od chwili
przeprowadzenia pierwszego czytania. A więc drugie
czytanie może się odbyć, natomiast trzecie musi poczekać na upływ konstytucyjnego terminu. Dziękuję
uprzejmie. (Oklaski)

Marszałek:
Dobrze.
Pani poseł Senyszyn chciała zadać pytanie.
Bardzo proszę.
(Poseł Joanna Senyszyn: Ale nie w tej chwili,
przed następnym…)
Aha, przed drugim głosowaniem, tak? Dobrze.
Bardzo proszę; przed ewentualnym drugim głosowaniem.
W takim razie przystąpimy do głosowania, bo padła pełna odpowiedź.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego
projektu
ustawy
o
zmianie
Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, zawartego w druku nr 993,
zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 366 posłów. Za oddano 88 głosów, przeciw – 264 głosy, 14 posłów wstrzymało się od głosu.
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.
Przystąpimy za chwilę do głosowania nad wnioskiem o niezwłoczne przejście do drugiego czytania
projektu ustawy, ale w tej sprawie pytanie pani poseł
Senyszyn.

Poseł Joanna Senyszyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o
zmianie konstytucji wymaga poważnej debaty. Dla
zmiany konstytucji w związku z europejskim nakazem aresztowania powołano komisję konstytucyjną.
Dlaczego teraz mamy komisji konstytucyjnej nie powoływać? Dlaczego mamy w pośpiechu podejmować
decyzję dotyczącą wszystkich obywateli Rzeczypospolitej? Dlaczego Liga Polskich Rodzin tak nonszalancko podchodzi do sprawy zmiany konstytucji?
Poseł Wierzejski mówił wczoraj z trybuny: „My wnosimy, aby dodać trzy słowa. Ot, i cała zmiana w konstytucji”. Czy naprawdę Lidze Polskich Rodzin wy-
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Poseł Joanna Senyszyn
daje się, że to tylko trzy słowa? Czy nie rozumiecie,
że to fundamentalna zmiana godząca w wolności
obywatelskie, utrwalająca w Polsce podziemie aborcyjne, a także utrwalająca przekonanie, że można
łamać prawo? Dlaczego prawica nie chce uczciwej,
merytorycznej dyskusji? Czyżbyście się bali, że racjonalne argumenty traﬁą do waszych zwolenników i
stracicie poparcie? Czy łudzicie się, że pośpiech przeciągnie na stronę Ligi Polskich Rodzin część wyborców PiS już w wyborach samorządowych? Czy nie o
to właśnie idzie gra, gra w tzw. obrońców życia?
Dzisiaj uczciliśmy wydarzenia października 1956
r. Były one istotnym etapem walki o wolność i demokrację w Polsce, uzyskaną ostatecznie w 1989 r. Czy
teraz chcecie, aby Sejm ograniczył Polakom prawa
obywatelskie, bez reﬂeksji, w atmosferze histerii antyaborcyjnej rozpętanej przez tzw. obrońców życia,
rozdających przed salą obrad modele 12-tygodniowych
płodów? Czy naprawdę uważacie ciągle, że ta poprawka to tylko trzy słowa? Czy nie rozumiecie, że to atak
na prawa obywatelskie? Dlaczego chcecie dawać większe prawa płodom niż kobietom? Czy spieszycie się w
nadziei, że część społeczeństwa tego nie zauważy? Czy
nie rozumiecie, że tak lekceważące traktowanie praw
kobiet i praw mężczyzn jest niedopuszczalne?

Marszałek:
Pani poseł… pani poseł, proszę już pomału kończyć to pytanie. Pomału, ale szybciej. Już proszę kończyć, bo…

Poseł Joanna Senyszyn:
Tak.
Proponowana zmiana konstytucji…

Marszałek:
To jest raczej wystąpienie; nawet w formie pisemnej to 5 stron...

Poseł Joanna Senyszyn:
…nie służy ograniczeniu ogólnej liczby aborcji,
dlatego trzeba w spokoju nad tym debatować. Po co
robić szybką i bezmyślną zmianę, obojętne, nocną czy
dzienną? Czy nie lepiej, zamiast lekceważyć Polskę i
Polaków, wycofać wniosek o przejście do drugiego
czytania? Szanujmy naszych obywateli i powołajmy
komisję, aby w powadze, a nie w pośpiechu, procedować nad tym projektem, nawet jeśli ten projekt na
taką powagę nie zasługuje. Dziękuję. (Oklaski)
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Marszałek:
Dziękuję.
Pan poseł, bardzo proszę, i pan…
(Poseł Karol Karski: Wniosek formalny.)
Wniosek formalny? Ale jeszcze chciał poseł zadać
pytanie, tak że może skorzysta… (Poruszenie na
sali)
(Głosy z sali: Nie…)
(Poseł Karol Karski: Ale chciałbym wniosek formalny złożyć.)
Proszę bardzo.

Poseł Karol Karski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zgłosić wniosek o niezwłoczne przystąpienie do realizacji
porządku, czyli do głosowania. (Oklaski)

Marszałek:
Dobrze.
W takim razie proszę może o głos przeciwny – to
tradycyjnie albo wskazuje, albo ceduje lider opozycji
– jeżeli jest głos przeciwny do tego głosu o niezwłoczne przejście.
Jest wniosek formalny o…
(Poseł Karol Karski: Przejście…)
Nie, to jest wniosek o niezwłoczne przejście do
realizacji porządku obrad, czyli do głosowania. Ale ja
pytam, czy ktoś jest przeciwny temu przejściu.
(Poseł Tadeusz Iwiński: Jesteśmy przeciwni.)
Tak?
To proszę pana Iwińskiego tutaj. Panie pośle, proszę tutaj wystąpić, uzasadnić. (Wesołość na sali)
Panie pośle, tylko żeby było jasne, o czym mówimy. Chodzi o przejście do głosowania, o przerwanie
zadawania pytań w tym momencie, nie o…

Poseł Tadeusz Iwiński:
Tak.
Panie marszałku, żeby zachować dotychczasowy
poziom Ligi Polskich Rodzin, poziom pytań i poziom
odpowiedzi, powiem krótko, że jesteśmy przeciwni natychmiastowemu, bezpośredniemu przejściu do drugiego czytania. Dziękuję. Amen. (Wesołość na sali)

Marszałek:
Dziękuję.
W takim razie… (Gwar na sali)
Nie, ale jest wniosek formalny.
Panie premierze, musimy zrealizować wniosek.
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Poseł Waldemar Pawlak:
Proszę państwa…

Marszałek:
Panie premierze…

Poseł Waldemar Pawlak:
…mam taką prośbę, żebyśmy…

Marszałek:
…ale zwracam uwagę, że jest wniosek formalny,
który musimy zrealizować.

Poseł Waldemar Pawlak:
Panie marszałku, ale to nie jest błaha sprawa,
którą… można technicznym wybiegiem w tej chwili
wymusić przebieg procedury sejmowej. (Oklaski)

Marszałek:
Panie pośle, zwracam uwagę, że musimy zrealizować wniosek formalny.

Poseł Waldemar Pawlak:
Panie marszałku, mam taką prośbę. Otóż na posiedzeniu Konwentu…
(Poseł Karol Karski: Panie marszałku, nie ma
świętych krów.)
Dobrze. Jeżeli uważacie, że ta sprawa nie zasługuje na dyskusję, proszę bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Panie pośle, proszę na chwilę do mnie.
(Głos z sali: Brawo!)
Panie pośle…
W takim razie przystępujemy do rozstrzygnięcia
wniosku formalnego.
Kto z pań i panów posłów jest za niezwłocznym
przejściem do głosowania nad rozstrzygnięciem wniosku o niezwłoczne przejście do drugiego czytania?
My w tej chwili wnioskujemy przejście do rozstrzygnięcia wniosku proceduralnego. O przerwanie
zadawania pytań, krótko mówiąc.
Jest wniosek o przerwanie zadawania pytań, zgłoszony przez pana posła Karskiego.
Kto jest za?

82

289

Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 355 posłów. Za padło 217 głosów, przeciw – 132 głosy, 6 posłów wstrzymało się.
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.
Niemniej jednak uważam, że musimy dokończyć
realizację wcześniejszego punktu. Jeżeli będzie intencja odpowiedzi na pytanie pani Senyszyn, to
umożliwię to. Jeżeli nie ma intencji odpowiedzi, to
przechodzimy do głosowania nad wnioskiem o natychmiastowe przejście do drugiego czytania projektu ustawy o zmianie konstytucji.
Wysoka Izbo! Wyjaśnię to jeszcze raz, sygnalizował mi tę sprawę tutaj w trybie osobistym pan przewodniczący Pawlak, że przyjęcie tego wniosku nie
może oznaczać odbycia dzisiaj trzeciego czytania.
Trzecie czytanie tego projektu ustawy może się odbyć
najwcześniej 60 dni od dzisiaj, to znaczy od zakończenia pierwszego czytania, czyli najwcześniej po
Bożym Narodzeniu, a pierwsze posiedzenie Sejmu,
jakie wypada w tym czasie z posiedzeń zaplanowanych, jest między 10 a 13 stycznia. Natomiast przyjęcie tego wniosku oznaczać będzie w praktyce, że
dzisiaj odbywa się drugie czytanie w formie określonej przez marszałka i Izbę i że wracamy tylko do
głosowania nad tą sprawą po dwóch miesiącach. Tak
naprawdę jest to zamknięcie debaty w czasie tego
posiedzenia Sejmu i to rozstrzygamy – czy przyjmujemy ten wniosek, czy nie przyjmujemy.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem ten wniosek dostatecznie.
Jeżeli tak, to…
Pan poseł Pawlak?
Bardzo proszę.

Poseł Waldemar Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W czasie dyskusji nad przyjęciem propozycji uregulowania konstytucyjnego tych spraw, które dotyczą wniosku złożonego przez Ligę, była zapowiedź, że do konstytucji
zostaną przeniesione zapisy ustawy, która obecnie
obowiązuje, jako swego rodzaju nadanie rangi konstytucyjnej kompromisowi, który przez kilkanaście
lat został…

Marszałek:
Panie pośle, ale pytania już zamknęliśmy.

Poseł Waldemar Pawlak:
…zaakceptowany przez różne środowiska. I w tej
chwili mam wrażenie…
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Marszałek:
Panie pośle, proszę uszanować decyzję Izby o
przegłosowaniu wniosku proceduralnego.

Poseł Waldemar Pawlak:
Tak. Tylko, panie marszałku, rozumiem, że konsekwencją przyjęcia wniosku o natychmiastowe
przejście do drugiego czytania…

Marszałek:
Zwracam uwagę, że utrudnia pan prowadzenie
obrad.

Poseł Waldemar Pawlak:
…będzie obowiązek zgłaszania poprawek do tej
propozycji teraz, natychmiast. Rozumiem, że ugrupowania skrajne w tej sprawie, to znaczy z jednej
strony LPR, z drugiej strony SLD…

Marszałek:
Panie pośle, po raz drugi zwracam uwagę, że
utrudnia pan prowadzenie obrad, i proszę o opuszczenie trybuny.

Poseł Waldemar Pawlak:
…być może są przygotowane do zgłaszania takich
poprawek.

Marszałek:
Panie pośle, proszę o opuszczenie trybuny.
(Głos z sali: Dlaczego?)
Przepraszam, ale proszę o opuszczenie trybuny.

Poseł Waldemar Pawlak:
Panie marszałku, przepraszam, że ośmieliłem się
zabrać głos w tej sprawie.

Marszałek:
Przepraszam, ale naprawdę musimy uszanować
decyzję Izby o tym, że teraz mamy głosować nad
wnioskiem.
Pan przewodniczący Szmajdziński, bardzo proszę.
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Poseł Jerzy Szmajdziński:
Panie marszałku, chciałbym się tylko dopytać:
Czy to, co pan powiedział o tym, co się będzie dalej
działo, po przyjęciu wniosku o przejście do drugiego
czytania, jest na pewno pełne? Czy to oznacza, że nie
będziemy powoływać żadnej Komisji Nadzwyczajnej
i do trzeciego czytania nie będzie się toczyła żadna
inna dyskusja oprócz tych oświadczeń, które dzisiaj
w drugim czytaniu zostałyby zgłoszone? Chodzi też
o poprawki, które mogłyby dzisiaj w drugim czytaniu
być zgłoszone. Proszę to wyjaśnić i wtedy możemy
głosować.

Marszałek:
Wydaje mi się, że tak, że dobrze pan streścił sytuację. Wydaje mi się, że tak to wygląda. W uzupełnieniu oczywiście toczyć się będzie dyskusja społeczna, bo racjonalizm przepisu konstytucyjnego polega
na tym, żeby te dwa miesiące tworzyły też pole do
tego namysłu. Natomiast…
(Poseł Jerzy Szmajdziński: Ale nie ma komisji.)
Tak. Tak jak mówię, dobrze pan streścił, że to
oznacza, iż dzisiejsze drugie czytanie zamyka debatę
w tej sprawie i powracamy do trzeciego czytania za
dwa miesiące.
(Poseł Wacław Martyniuk: Chyba że są poprawki,
panie marszałku.)
Przystępujemy więc do głosowania.
Chyba wszystko jest w tej chwili jasne.
(Głos z sali: Niejasne.)
Przy złej woli to może być ciemno, wie pan, przez
cały rok.
W tej chwili przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przejście do drugiego czytania
poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 355 posłów. (Oklaski) Za oddano 145
głosów, przeciw – 203 głosy, 7 posłów wstrzymało się.
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt do Komisji Nadzwyczajnej,
która do jego rozpatrzenia zostanie powołana, mam
nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28.
porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1072).
Prezydium Sejmu, na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu
Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w
składach osobowych komisji sejmowych.
Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos
w sprawie przedstawionych propozycji?
Nikt się nie zgłasza.
Przystępujemy zatem do głosowania.

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Marszałek:
Wznawiam obrady.
Komisja Nadzwyczajna przedłożyła sprawozdanie
o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy Kodeks cywilny.
Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom
doręczone w druku nr 1543.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.
Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu
oraz aby w dyskusji nad dodanym punktem wysłuchał
5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
Sprawozdanie to rozpatrzymy dzisiaj jako ostatni
punkt dzisiejszych obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki
nr 993 i 1472).
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
pana posła Dariusza Kłeczka.

Poseł Sprawozdawca
Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam
zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie
z prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu podniesienie do
rangi wartości chronionej konstytucyjnie życia człowieka od momentu poczęcia.
Prawo do życia jest fundamentem każdej cywilizacji, jest prawem naturalnym i podstawowym, a prawa
podstawowe powinny, a nawet muszą mieć gwarancje
konstytucyjne. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To bezsporny fakt naukowy. Nie da
się wyznaczyć żadnego innego momentu granicznego
w życiu człowieka, począwszy od którego staje się on
podmiotem praw ogólnoludzkich.
Komisja Nadzwyczajna powołana przez Wysoką
Izbę kontynuowała rozpoczętą przez grupę 155 posłów pracę nad wprowadzeniem rozwiązań, które
jeszcze lepiej będą chronić dziecko poczęte, jego matkę, rodzinę i całe nasze społeczeństwo.
W imieniu Komisji Nadzwyczajnej dziękuję wszystkim posłom, którzy tę inicjatywę podjęli. W sposób
szczególny dziękuję posłowi sprawozdawcy panu marszałkowi Markowi Kotlinowskiemu, obecnie sędziemu
Trybunału Konstytucyjnego.
W Polsce od 1993 r. prawo ewoluuje w kierunku
coraz lepszej ochrony życia ludzkiego. Prawo chroni
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nie tylko życie, ale i zdrowie poczętego dziecka. Rzecznik praw dziecka ma wprost wpisaną w ustawowy
zakres obowiązków troskę o dziecko od poczęcia do
jego pełnoletności. W ustawie o zawodzie lekarza
mamy zapisy o ochronie życie, ale także zakaz eksperymentów badawczych na dzieciach poczętych, zaś
Kodeks etyki lekarskiej wyraźnie stoi na straży ludzkiego życia. Ustawa o planowaniu rodziny nie tylko
zakazuje tzw. aborcji, ale także zobowiązuje państwo
do pomocy kobietom ciężarnym w trudnej sytuacji
materialnej, mobilizuje służbę zdrowia do lepszej opieki medycznej nad matką oczekującą na urodziny dziecka i jej dzieckiem. Na szkoły nakłada obowiązek wychowania uczniów w duchu odpowiedzialnego rodzicielstwa i kształtowania pozytywnych postaw wobec
życia poczętego, wobec rodzicielstwa i rodziny. Zapewnia też wsparcie uczennicom w ciąży.
Tę pozytywną tendencję usiłowano zmienić w poprzedniej kadencji parlamentu poprzez zgłoszenie
projektu ustawy dopuszczającej zupełną swobodę pozbawiania życia dzieci poczętych. Na szczęście inicjatywa ta została odrzucona.
(Poseł Joanna Senyszyn: Dlaczego pan kłamie?)
Podczas prac komisji wyrażano opinię, że ustawa
chroniąca życie przynosi dobre skutki. Opinia ta
w świetle corocznych sprawozdań rządu z realizacji
i funkcjonowania ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest w pełni uzasadniona. Celem tej ustawy jest troska o życie i zdrowie matki
i dziecka jako fundamentalne dobro człowieka. Dane
statystyczne i informacje udostępnione przez administrację rządową oraz samorządową mówią o tym,
że zmniejszyła się radykalnie liczba aborcji, liczba
samoistnych poronień i liczba zgonów kobiet z przyczyn położniczych. Utrzymuje się spadek wskaźnika
urodzeń martwych, maleje umieralność noworodków
i niemowląt, poprawia się dostęp do badań prenatalnych, rozwija się pomoc instytucjonalna, dzięki której matka oczekująca na urodzenie dziecka i kobieta
z małym dzieckiem znajdują schronienie, opiekę oraz
pomoc psychologiczną i prawną. Ponadto wciąż podejmowane są działania zmierzające do poprawy
obecnej sytuacji. Ustawa w sferze ochrony życia
i zdrowia dziecka poczętego i jego matki działa naprawdę dobrze.
Społeczna akceptacja przepisów ustawy…
(Poseł Joanna Senyszyn: To są kpiny. Tego nie
było na posiedzeniu komisji.)
Panie Marszałku! Pani poseł Senyszyn nie była
członkiem komisji i nie uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach, w związku z tym nie do końca
zdaje sobie sprawę z tego, co było na posiedzeniu
komisji…
(Poseł Joanna Senyszyn: Uczestniczyłam.)
…ale stenogramy komisji są w pełni dostępne.
(Poseł Ryszard Kalisz: To niech pan czyta stenogram!)
Społeczna akceptacja przepisów…
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Marszałek:
Przepraszam bardzo, panie pośle.
To już czwarta interwencja, pana posła Kalisza,
najpierw były trzy pani poseł Senyszyn. Świadomie
czekałem, bo do trzech sztuka, licząc, że inwencja
pani poseł się wyczerpie.
(Poseł Joanna Senyszyn: Ja dopiero dwa razy.)
Teraz czwarty raz.
Pani poseł, będę musiał zwrócić uwagę w sposób
formalny. Na razie jest to jedynie uwaga, że nie należy przerywać kolegom w czasie przemówień. To
tym bardziej istotne, że w poprzednim punkcie doszło
do nieprzyjemnych sytuacji, a nie chciałbym dopuścić
do tego, żeby i w tym punkcie doszło do podobnych.
Pana przewodniczącego Kalisza, podobnie jak wszystkich innych liderów partii obecnych na sali, proszę
o lekkie moderowanie zachowania kolegów.
(Poseł Andrzej Mikołaj Dera: Trochę kultury.)
Powracamy do obrad.
(Poseł Joanna Senyszyn: Przyjmuję uwagę pana
marszałka. Dziękuję, ale proszę również, żeby się pan
marszałek do swoich uwag stosował, kiedy ja jestem
na mównicy, i nie odbierał mi głosu.)
Zawsze chronię prawo do wypowiedzi, pani poseł
– to jest pewien tryb nadzwyczajny: przemawianie
z ław – ale już wracamy do normalnych obrad. Od tej
chwili obrady będą już normalne.
Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Sprawozdawca
Dariusz Antoni Kłeczek:
Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Społeczna akceptacja przepisów ustawy o planowaniu rodziny z roku na rok rośnie, szczególnie
wśród młodego pokolenia. Można powiedzieć, że
w Polsce powszechne jest przekonanie, iż człowiek
istnieje od poczęcia i od tego czasu wymaga różnorodnej pomocy i ochrony.
Wielu posłów podczas prac komisji przypominało
także, że kiedy wprowadzano te pozytywne zmiany,
straszono społeczeństwo tym, że dramatycznie wzrośnie liczba dzieciobójstw i porzuceń dzieci – tymczasem liczba takich przypadków spadła; że więzienia
zapełnią się kobietami skazanymi za aborcję – nic
takiego nie nastąpiło; że dużo kobiet zginie w wyniku nielegalnej aborcji – tymczasem liczba takich
przypadków zmalała; że nieletnie dziewczęta będą
masowo zostawały matkami – tymczasem liczba matek w wieku poniżej 19 lat zmniejszyła się; że wzrośnie liczba poronień samoistnych – w rzeczywistości
ich liczba corocznie spada od wprowadzenia ustawy.
Dlatego posłowie stwierdzili, że zupełnie niepotrzebne są opinie niepokojące społeczeństwo strasznymi
skutkami zmian konstytucji mającymi wzmocnić
prawną ochronę życia ludzkiego, które podobnie jak
poprzednie w tej sferze przyniosą dobre owoce.
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Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Komisja Nadzwyczajna uznała, że wprowadzenie do
konstytucji zapisów o ochronie prawnej dziecka będącego na najwcześniejszym etapie swego rozwoju
jest potężnym krokiem naprzód w dziedzinie respektowania praw człowieka. Przymujemy bowiem, że
podmiotem praw i wolności konstytucyjnych jest każdy człowiek, bez względu na jego wiek, stan zdrowia
czy kondycję psychiczną i umysłową – tak jak dużo
wcześniej ludzkość uznała, że wszyscy jesteśmy równi bez względu na kolor skóry, płeć, światopogląd czy
wyznawaną religię. Jak w XIX wieku w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej uznano, że czarnemu niewolnikowi przysługuje prawo do życia i do
wolności, choć nie dla wszystkich było to wówczas
oczywiste, tak dzisiaj w Polsce chcemy uznać, że prawo do życia przysługuje również tym członkom naszej ludzkiej społeczności, których jeszcze nie widzimy gołym okiem, ale o których istnieniu i rozwoju
wiemy dzięki postępowi nauk medycznych. Podczas
dyskusji w komisji podkreślano, że jeśli dzisiaj w XXI
wieku nie chcielibyśmy pójść tą drogą, to oznaczałoby to, że ignorujemy współczesną wiedzę o początkach życia człowieka. Znaczyłoby to, że nadal hołdujemy błędnym wyobrażeniom na ten temat pochodzącym z epoki średniowiecza. Nie zamykajmy oczu na
fakt istnienia człowieka tylko dlatego, że jest mały
i ukryty w łonie swojej matki. Skończmy z wyznawaniem fałszywej zasady: czego oczy nie widzą, tego
sercu nie żal. W imieniu komisji apeluję: skończmy
z dyskryminacją ludzi ze względu na wiek.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
Z perspektywy czasu w imieniu Komisji Nadzwyczajnej mogę powiedzieć, że dobrze się stało, że Sejm odrzucił wniosek o natychmiastowe przejście do drugiego czytania, mimo że sam za takim rozwiązaniem
głosowałem. Powołana Komisja Nadzwyczajna do
rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wybrała stałego eksperta, którym został prof. Włodzimierz Wróbel, wykładowca w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo zajmuje się pan
profesor zagadnieniami prawa karnego i konstytucyjnego oraz konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, w tym budowy normy prawnokarnej.
Prof. Włodzimierz Wróbel opublikował ponad 80 prac
naukowych z zakresu prawa karnego materialnego
oraz prawa konstytucyjnego.
Komisja zleciła przygotowanie szeregu bardzo
istotnych ekspertyz, które pozwoliły uniknąć wielu
poważnych błędów. Dzięki otrzymanym ekspertyzom
nikt z członków komisji nie zaproponował wprowadzenia zapisu odsyłającego ochronę życia dziecka od
momentu poczęcia do kompetencji ustawodawcy zwykłego, ze względu na możliwość obniżenia dotychczasowej ochrony konstytucyjnej życia dziecka poczętego jako życia człowieka.
Eksperci wskazywali również na to, że bezpośrednie odniesienie konstytucyjnej ochrony człowieka
w fazie prenatalnej wyłącznie do art. 38 Konstytucji
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Rzeczypospolitej Polskiej w sposób nieunikniony
spłaszcza perspektywę tej ochrony do problematyki
aborcyjnej. Tymczasem status człowieka w okresie
prenatalnym ma znacznie szerszy kontekst i głębszy
wymiar.
Dzięki opiniom ekspertów komisja zwróciła większą uwagę na problemy bioetyczne zagrażające życiu
człowieka przed urodzeniem, szczególnie dotyczące
klonowania, hodowli tkanek i komórek macierzystych pochodzenia zarodkowego, doświadczeń naukowych biologicznych i medycznych dokonywanych na
zarodkach oraz tzw. zarodków nadliczbowych powstałych w wyniku zapłodnienia in vitro, których
nowelizacja art. 38 nie obejmowała.
Nowelizacja art. 30, jak również nowelizacja art. 38
jednoznacznie przesądzają, że pod pojęciem człowieka
należy rozumieć każdą istotę ludzką od chwili poczęcia.
Eksperci komisji wskazywali, że najbardziej naturalnym miejscem do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych znaczenia terminu „człowiek”
jest na gruncie regulacji konstytucyjnych art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Mając tę świadomość, członkowie komisji zdecydowali się poprzeć nowelizację art. 30 i nadać temu artykułowi następujące brzmienie: „Źródłem wolności
i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, przynależna mu od chwili
poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”
Z uwagi na to, że art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi równocześnie fundament
pozostałych praw i wolności konstytucyjnych, przyjęte w nim określenie zakresu znaczeniowego terminu „człowiek” w sposób bezpośredni będzie rzutować
na interpretację tego terminu w innych przepisach
konstytucyjnych, w tym także w art. 38. Nawet więc
bez dokonywania zmiany w treści tego artykułu
sama zmiana art. 30 oznaczać będzie, iż życie człowieka od chwili poczęcia objęte jest konstytucyjną
ochroną.
Proponowana nowelizacja art. 30 konstytucji ma
także i tę zaletę, że odnosi się również do innych
praw i wolności konstytucyjnych, z których człowiek
przed urodzeniem się potencjalnie może korzystać.
Chodzi tutaj w szczególności o prawo do ochrony
zdrowia, czyli wprowadzenia obowiązku zagwarantowania prenatalnej opieki zdrowotnej oraz godziwych warunków egzystencji matki oczekującej na
urodzenie się dziecka (mówi o tym art. 68), prawo do
ochrony danych osobowych, co w sytuacji człowieka
przed urodzeniem oznacza ochronę kodu genetycznego człowieka (art. 51), objęcie człowieka przed urodzeniem prawem do praw majątkowych (art. 64),
prawem zakazującym nieludzkie traktowanie, a powszechnie wiadomo, że człowiek przed urodzeniem
odczuwa ból (art. 39) i zakaz poddawania człowieka
przed urodzeniem eksperymentom naukowym (art. 40).
Propozycja nowelizacji Konstytucji Rzeczypospolitej
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Polskiej ograniczająca się wyłącznie do treści art. 38
nie musiałaby oznaczać, iż także inne wspomniane wyżej regulacje konstytucyjne posługujące się terminem
„człowiek” lub „każdy” będą miały zastosowanie.
Do sprawozdania komisji zostały zgłoszone dwa
wnioski mniejszości. Pierwszy z nich obejmuje jednoczesną nowelizację art. 30 i 38, a drugi nowelizację
tylko art. 38, który miałby brzmieć: „Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci”. Brzmienie art. 30 jest tożsame z brzmieniem zaproponowanym przez komisję.
Każde z tych rozwiązań poprawia konstytucyjną
ochronę życia i pomoże rozwiać wątpliwości tych,
którzy wbrew oczywistym dowodom naukowym zaprzeczają, że poczęcie jest początkiem życia człowieka. Pozwoli uniknąć zamachów na życie człowieka
przed urodzeniem w przyszłości, proponowanych
z uporem maniaka przez skrajnie feministyczne i lewicowe ugrupowania, pozwoli oprzeć się naciskom
międzynarodowym.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
Przedstawię teraz streszczenie opinii zamówionych
przez posłów Komisji Nadzwyczajnej i wydanych
przez Biuro Analiz Sejmowych w zbiorze „Konstytucyjna formuła ochrony życia”, opinie omówię w ujęciu
problemowym.
Pierwszoplanowym zagadnieniem, które wymagało rozstrzygnięcia przez Komisję Nadzwyczajną,
było ustalenie, czy dodanie do art. 38 słów „od momentu poczęcie” lub do art. 30 słów „od chwili poczęcia” będzie zmieniać tylko brzmienie tych przepisów,
czy także ich treść. Innymi słowy komisja musiała
ustalić, czy zmiana brzmienia przepisów konstytucyjnych będzie miała skutek deklaratoryjny czy konstytutywny, tzn. czy będzie wprowadzać zmiany
w obrębie prawa konstytucyjnego, czy tylko ugruntuje obowiązujący stan prawny.
W niemal jednomyślnej opinii ekspertów, w tym
prof. Andrzeja Zolla, prof. Tadeusza Smyczyńskiego,
prof. Włodzimierza Wróbla, dr. Leszka Boska, dr. Romana Trzaskowskiego i, jak się wydaje, prof. Andrzeja Szmyta, zmiana brzmienia art. 38 lub 30 poprzez
dookreślenie początku życia człowieka będzie miała
znaczenie deklaratoryjne, tzn. nie będzie wprowadzać nowości normatywnej do obowiązującego prawa.
Doprecyzowanie ogólnego pojęcia „człowiek” będzie
bowiem jedynie umacniać dominującą w nauce prawa
i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego interpretację konstytucyjnych przepisów chroniących życie ludzkie w okresie prenatalnym. Zgodzono się
bowiem z Trybunałem Konstytucyjnym, że już na
gruncie obowiązujących przepisów konstytucyjnych
życie człowieka podlega ochronie od momentu poczęcia, ponieważ dotychczasowy stan nauk empirycznych nie daje dostatecznych podstaw do wskazania
innego momentu powstania życia ludzkiego (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r.).
Ponadto prof. Andrzej Zoll podkreślił, iż konstytucyjne pojęcie „człowiek” oznacza każdą istotę posia-
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dającą genom ludzki, bez względu na to, czy rozpoczęcie jej życia nastąpiło w drodze naturalnego poczęcia, czy też sztucznego zapłodnienia poza organizmem matki. Zdaniem prof. Tadeusza Smyczyńskiego jest oczywiste, iż nie można łączyć konstytucyjnego pojęcia „człowiek” tylko z w pełni ukształtowanym
życiem osobowym, ponieważ noworodek lub dziecko
także nie ma wszystkich przymiotów człowieka dorosłego, a mimo to nikt nie wątpi w celowość udzielania mu ochrony.
Odmienny pogląd wyraziła tylko prof. Eleonora
Zielińska, której opinia została wykonana na zlecenie
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Stwierdziła ona, iż
dookreślenie konstytucyjnego pojęcia „człowiek” poprzez dodanie słów „od momentu poczęcia”: „oznaczać będzie fundamentalną zmianę statusu embrionu
i płodu w systemie polskiego prawa”. Zdaniem autorki płodowi nie przynależą żadne prawa wynikające
z godności człowieka, ponieważ płód ludzki jest
przedmiotem zasługującym co najwyżej na ograniczoną ochronę przedmiotową.
Z przedłożonych komisji ekspertyz wynika, iż
zmiana brzmienia art. 30 i/lub art. 38 konstytucji
w zakresie wskazania początkowego momentu uzyskania przez istotę ludzką przymiotu człowieczeństwa prowadzi w istocie do zbliżonych skutków, tj. do
wykluczenia na przyszłość możliwości arbitralnego
ograniczenia przez ustawę zwykłą desygnatów konstytucyjnego pojęcia „człowiek”.
Jednakże w zgodnej opinii ekspertów (opinia prof.
Andrzeja Zolla, Włodzimierza Wróbla, dr. Leszka
Boska) wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnej co
do znaczenia terminu „człowiek” powinno mieć miejsce w art. 30 konstytucji, który odwołuje się do godności człowieka jako źródła wszelkich innych praw
i wolności człowieka. Wprowadzenie do tego przepisu
zwrotu o przynależnej człowiekowi godności od chwili poczęcia w sposób pośredni rzutować będzie na
interpretację pojęcia człowieka w innych przepisach
konstytucyjnych, w tym także w art. 38 konstytucji.
Nawet więc bez dodania zmian w treści art. 38 sama
zmiana art. 30 oznaczać będzie, iż życie człowieka od
chwili poczęcia objęte jest ochroną konstytucyjną.
Ponadto według zgodnej opinii ekspertów, zwłaszcza opinii prof. Włodzimierza Wróbla i dr Leszka
Boska, jednoczesna zmiana art. 30 i art. 38 konstytucji poprzez wskazanie mementu, od którego można
mówić o człowieczeństwie istoty ludzkiej, mogłaby
rodzić wątpliwości interpretacyjne w przypadku innych praw i wolności o charakterze konstytucyjnym
potencjalnie przysługujących człowiekowi w fazie
prenatalnej, w których nie wprowadzono by takiego
zwrotu. Uzasadniony byłby wówczas pogląd, iż owo
pominięcie na przykład w odniesieniu do ochrony
zdrowia lub eksperymentów medycznych ma charakter świadomej decyzji ustawodawcy konstytucyjnego,
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który w tym zakresie nie chciał wprowadzić gwarancji konstytucyjnych dla nasciturusa.
Projekt zmiany w art. 38 konstytucji idzie jednak
dalej niż projekt zmiany art. 30 konstytucji, a to dlatego że przepis ten wprowadza zasadę ochrony życia
do naturalnej śmierci. W opinii ekspertów pojęcie to
jest niejasne i jedynie pośrednio z celu tej poprawki
można wnosić, że projektodawcom chodzi nie tylko
o wprowadzenie zakazu eutanazji, ale także zakazu
kary śmierci.
Bardzo ważnym zagadnieniem w pracach komisji
była kwestia dopuszczalności wyjątków od zasady
ochrony życia człowieka w okresie prenatalnym.
Wszyscy eksperci byli zgodni co do tego, że zmiana
brzmienia art. 30 lub art. 38 konstytucji nie prowadzi
i nie powinna prowadzić do absolutyzacji ochrony
prawa człowieka w okresie prenatalnym. Podkreślano bowiem, że konstytucyjna zasada ochrony życia
nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca może
więc w przypadku kolizji wartości konstytucyjnych
– praw matki i dziecka – zgodnie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 konstytucji nie
tylko określić wysokość kary, ale również określić
stronę podmiotową i przedmiotową przestępstwa,
a w wyjątkowych przypadkach uchylić karalność
przerwania ciąży. Zmiana brzmienia art. 30 konstytucji nie będzie więc ani kreować obowiązku zrównania kary za zabójstwo człowieka urodzonego
i człowieka w fazie prenatalnej, ani nie doprowadzi
do penalizacji poddania się nielegalnej aborcji. Podkreślić należy, że na gruncie obowiązującego prawa
kobieta poddająca się nielegalnemu zabiegowi przerwania ciąży w ogóle nie jest zagrożona karą, a sankcja kieruje się tylko przeciwko lekarzowi i pomocnikom lub podżegaczom.
Z zamówionych przez komisję ekspertyz wynika,
iż wyjątki od zasady ochrony życia, określone w art. 4a
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, mogą być uznane za
normatywnie określone stany wyższej konieczności
(kontratypy) uchylające karalność przerwania ciąży,
także na gruncie nowego stanu prawnego. Eksperci
nie byli jednak w pełni zgodni co do zasadności
wszystkich przesłanek przerwania ciąży. W zgodnej
opinii ekspertów nie ma wątpliwości, że sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia kobiety są uzasadnionymi
wyjątkami od zasady ochrony życia człowieka w fazie
prenatalnej. Zasugerowano jednak, że przesłanka
zagrożenia zdrowia powinna zostać doprecyzowana,
tzn. należy wskazać, że zagrożenie zdrowia to ryzyko
trwałego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nie
naturalny, wynikający z ciąży uszczerbek na zdrowiu
lub depresja.
Chociaż indykacja kryminologiczna według opinii
ekspertów nie jest już bezdyskusyjnym uzasadnieniem uchylenia karalności, to jednak również mieści
się w formule konstytucyjnej gwarancji ochrony życia
człowieka w fazie prenatalnej. Jednoznacznie za tym
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poglądem opowiedział się prof. Włodzimierz Wróbel
i prof. Andrzej Szmyt. Również prof. Andrzej Zoll nie
wykluczył tego wyjątku. Uchylenie karalności w tym
przypadku uzasadniają ograniczone funkcje polityki karnej i godność kobiety, która nie powinna być
w przypadku traumy związanej z przestępstwem
zmuszana do utrzymania ciąży.
Wątpliwości ekspertów budziła jednak przesłanka eugeniczna z uwagi na to, że trudno znaleźć aksjologiczne argumenty uzasadniające uśmiercanie
osób niepełnosprawnych. W zasadzie przeciwko tej
przesłance wypowiedzieli się prof. Andrzej Zoll
i prof. Włodzimierz Wróbel. Zaaprobował ją natomiast, jak się wydaje, także na gruncie nowej formuły konstytucyjnej, prof. Andrzej Szmyt, który
przyjął, że wskazanie, od którego momentu życie
ludzkie podlega ochronie, nie przesądza o intensywności tej ochrony.
Poglądy całkowicie odmienne przedstawiła tylko
prof. Eleonora Zielińska, która wyraziła swój fundamentalny sprzeciw wobec uznania człowieczeństwa
istoty ludzkiej w okresie prenatalnym. Uznała ona,
iż dookreślenie konstytucyjnego pojęcia człowiek:
„oznaczać będzie nie tylko bezwzględny zakaz przerywania ciąży, nawet w sytuacji gdyby kontynuacja
ciąży stanowiła zagrożenie dla życia kobiety, lecz
również konieczność zastosowania wszystkich przepisów k.k. i innych ustaw służących ochronie dóbr
osobistych i praw majątkowych człowieka, również
do embrionu”. Pogląd ten nie został jednak uzasadniony i wydaje się bezzasadny.
W opiniach prof. Andrzeja Zolla, Włodzimierza
Wróbla i dr Leszka Boska zwrócono uwagę, że zmiana brzmienia regulacji konstytucyjnej musi prowadzić do uchwalenia ustawy o ochronie embrionów,
badaniach na embrionach i zapłodnieniu in vitro.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży –określana jako
kompromis aborcyjny – chroniąca embriony przed
arbitralnymi ingerencjami została bowiem w istotnym zakresie zmieniona przez ustawę z 30 sierpnia
1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.
Pamiętać też należy, że Trybunał Konstytucyjny
w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r. nie zdołał usunąć
wszystkich skutków naruszenia kompromisowej
ustawy z 1993 r. Trwałą konsekwencją naruszenia
kompromisu z 1993 r. jest pozbawienie ochrony prawnej embrionów ludzkich przebywających poza ustrojem matki. Stan ten jest niezgodny z międzynarodowymi standardami bioetycznymi. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty
ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny pod-
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pisana w Oviedo 4 kwietnia 1997 r. zakłada bowiem
ochronę godności istoty ludzkiej od chwili poczęcia.
Wszystkie te ekspertyzy zostały udostępnione paniom i panom posłom w wydanym przez Biuro Analiz Sejmowych biuletynie „Konstytucyjna formuła
ochrony życia”. Szczegóły ekspertyz omówiłem, każdy z posłów mógł się z tym zapoznać.
Dziękuję wszystkim ekspertom, którzy przygotowali dla Komisji Nadzwyczajnej opinie prawne, dziękuję wszystkim pracownikom Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W sposób szczególny dziękuję panu prof. Włodzimierzowi Wróblowi i dyrektorowi Biura Analiz Sejmowych panu dr Michałowi
Królikowskiemu.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Nasze życie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej już
chroni. Nie lękajmy się uczynić kroku naprzód: niech
chroni również życie człowieka w okresie prenatalnym. Zapisy broniące życia w konstytucji już mamy,
a mimo to nie doprowadziło to do zamknięcia dyskusji na temat prawa do życia i w poprzedniej kadencji
posłanki i posłowie SLD podjęli próbę zmian. Projekt
ustawy o świadomym rodzicielstwie z 30 marca 2004 r.
zaproponowany przez SLD, druk nr 3215, zawierał
rozwiązania mające wprowadzić zabijanie dziecka
poczętego na życzenie kobiety do dwunastego tygodnia ciąży, a w sytuacji zagrożenia szeroko pojętego
zdrowia – bez określenia wieku dziecka, czyli do dnia
porodu. Dopuszczał także aborcję na życzenie u małoletnich dziewcząt, bez ograniczenia wieku, bez wiedzy ich rodziców, znosił zakaz eksperymentów na
ludzkich embrionach. Wprowadzał także szereg innych niekorzystnych zmian, m.in. zapewniał bezpłatny dostęp do środków poronnych. Co więcej, mimo
obecnych zapisów w konstytucji politycy lewicy na
posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej i wielokrotnie
w mediach zapowiadali i nadal zapowiadają legalizację tzw. aborcji ze względów społecznych. Doprecyzowanie zapisów konstytucji jest więc zdaniem Komisji
Nadzwyczajnej ze wszech miar konieczne.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Podczas prac Komisji Nadzwyczajnej posłowie wielokrotnie podkreślali, że pracom Komisji Nadzwyczajnej
towarzyszy ogromne zaangażowanie polskiego społeczeństwa. Poparcie społeczne dla proponowanych
zmian konstytucji jest bardzo duże. Oprócz przeszło
ćwierć miliona podpisów pod apelem o zmianę konstytucji skierowanych na ręce pana marszałka, listów kierowanych do pana prezydenta, pana premiera, przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych, listów, e-maili, telefonów do posłów pracom
komisji towarzyszyła i nadal towarzyszy modlitwa
w intencji życia milionów Polaków.
W badaniach sondażowych Polskiej Grupy Badawczej przeszło 52% ankietowanych opowiedziało
się za zapisaniem w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej prawa do życia od poczęcia do naturalnej
śmierci, a tylko niecałe 30% przeciw. Za zagwarantowaniem prawnej ochrony życia człowieka „od po-
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częcia do naturalnej śmierci” konsekwentnie opowiadała się i opowiada Polska Federacja Ruchów Obrony
Życia, organizacja, która zrzesza większość organizacji i ruchów od lat zaangażowanych w działania na
rzecz obrony życia i rodziny. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia jako największa i najbardziej aktywna organizacja tego typu w Polsce jest wyrazicielem opinii setek tysięcy osób zaangażowanych bezpośrednio w działania na rzecz dziecka poczętego,
jego matki i całej rodziny poprzez działania typu edukacyjnego i formacyjnego oraz pomocowego i wspierającego. Efektem tej wielkiej pracy jest wzrost społecznej świadomości wielkiej wartości życia ludzkiego, a także zwiększająca się z roku na rok świadomość
własnej płodności. W imieniu Komisji Nadzwyczajnej
i posłów wnioskodawców wszystkim zaangażowanym
w budowanie cywilizacji życia bardzo serdecznie
dziękuję.
Pracy Komisji Nadzwyczajnej, szczególnie pod
koniec prac, zaczęło towarzyszyć zainteresowanie
posłów nieuczestniczących na stałe w pracach komisji. Powracały pytania, na które odpowiedzi padały
już wielokrotnie. Kiedy większość posłów z Komisji
Nadzwyczajnej uważała, że komisja powinna przystąpić do przegłosowywania zgłoszonych wniosków,
pojawił się pomysł zmiany personalnej i merytorycznej formuły prac komisji. Stało się to dosłownie
w przeddzień przyjęcia sprawozdania komisji. Przez
większość posłów pracujących w komisji propozycja
ta została odebrana jako kolejna próba spowolnienia
pracy komisji, aż do nieukończenia pracy przed końcem kadencji włącznie. Większość posłów z komisji
uważała, że prace powinny być kontynuowane przez
komisję w wybranym 16 listopada ubiegłego roku
przez Sejm składzie i zakończone przygotowaniem
sprawozdania komisji. Dlatego na posiedzeniu 1 marca Komisja Nadzwyczajna dokonała zmiany przewodniczącego komisji.
Dziękuję wszystkim posłom zaangażowanym
w pracę Komisji Nadzwyczajnej. Dziękuję wszystkim
ekspertom, pracownikom Biura Analiz Sejmowych,
paniom z sekretariatu Komisji Nadzwyczajnej, osobom zaangażowanym w ochronę życia każdego człowieka. Dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj przyjechali do Warszawy, aby pomóc nam budować cywilizację życia.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej skierował poselski projekt
nowelizacji konstytucji zawarty w druku nr 993 do
Komisji Nadzwyczajnej w dniu 27 października 2006 r.
Komisja Nadzwyczajna do spraw nowelizacji konstytucji została powołana przez Sejm 16 listopada ubiegłego roku. Od czasu powołania komisja zebrała się
7 razy, zapoznała się z 21 opiniami ekspertów i przedyskutowała zawarte w nich treści. Wszystkie opinie
zamówione przez posłów Komisji Nadzwyczajnej zostały wydane przez Biuro Analiz Sejmowych w zbiorze „Konstytucyjna formuła ochrony życia” i dostar-
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czone wszystkim paniom i panom posłom. Zadania
nałożone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Komisja
Nadzwyczajna wykonała. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Sejm podjął decyzję o wysłuchaniu w dyskusji nad
tym punktem porządku dziennego 10-minutowych
oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół.
Dziękując panu posłowi sprawozdawcy, otwieram
zatem dyskusję i proszę o zabranie głosu panią poseł
Marię Nowak, która przedstawi stanowisko Prawa
i Sprawiedliwości.

Poseł Maria Teresa Nowak:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Życie ludzkie
jest prawem człowieka, prawem, które warunkuje
korzystanie ze wszystkich pozostałych. Nie można
bowiem korzystać z praw politycznych, z praw społecznych, z wolności nauki, z praw przysługujących
rodzinie, jeżeli uprzednio nie zagwarantuje się prawa
do życia.
Wielkim osiągnięciem niepodległej Polski jest
wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie. To
nas wyróżnia na tle Europy i było wielokrotnie przedmiotem pozytywnej oceny naszego kraju ze strony
ludzi dobrej woli na całym świecie. Jednak do tej pory
prawo do życia w fazie prenatalnej znajduje ochronę
ustawową, a nie konstytucyjną, i dlatego (przede
wszystkim) w Polsce prawo do życia od swojego właściwego początku, czyli od poczęcia, wymaga gwarancji konstytucyjnych. To nie jest kwestia, która
powinna być przedmiotem targów politycznych. To
jest zasadnicze prawo człowieka, które powinno
orientować całe ustawodawstwo i być gwarantowane
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość od
początku popierał prace podjęte nad wprowadzeniem
konstytucyjnych gwarancji życia od momentu poczęcia. Nasi posłowie stanowili większość posłów wnioskujących o tę zmianę konstytucyjną oraz absolutną
większość posłów głosujących za podjęciem tych prac.
Uważamy bowiem, że jest to sprawa, od której nikt
nie powinien się uchylać. Nie staraliśmy się eksponować naszej roli, bo Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie można zmienić w wyniku aktywności jednej
partii, ale w wyniku porozumienia przekraczającego
granice partii, a nawet granice koalicji i opozycji.
W tej zasadniczej sprawie nie powinno być miejsca
na dywagacje o intencjach politycznych, na przypisywanie sobie czystości intencji, a odmawianie ich innym. Dotychczasowe prace nad ustawą pokazują, że
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej tej kadencji jest
w stanie dokonać tej zmiany. To wielka szansa na
prawdziwą rewolucję moralną w Polsce – nie jako
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program jednego obozu politycznego przeciw innemu, ale jako akt całego narodu.
Gdy w poprzednich kadencjach Sejmu u władzy
znajdowały się ugrupowania opowiadające się za cywilizacją życia, zarówno w okresie rządu premiera
Olszewskiego, rządu pani premier Suchockiej, jak
i rządu prof. Buzka, opozycję tworzyła przede wszystkim partia postkomunistyczna opowiadająca się
przeciwko prawnej ochronie życia poczętego. Po
ostatnich wyborach sytuacja się zmieniła. Wprawdzie
jesteśmy w ostrym sporze politycznym w niejednej
sprawie, ale to nie zmienia faktu, że powinien łączyć
nas ten sam świat wartości. Dziś u władzy jest koalicja deklarująca przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej, a na czele opozycji stoi jedna z największych
partii działających w międzynarodowym porozumieniu ugrupowań chrześcijańsko-demokratycznych,
w ramach Europejskiej Partii Ludowej. To otwiera
szansę na dokonanie zmiany i to stawia nas wobec
wyzwania, czy z tej szansy skorzystamy.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Dokonując zmiany konstytucji, możemy pokazać całej
polskiej opinii publicznej, że są sprawy, w których
jesteśmy w stanie wznieść się ponad podziały, ponad
bieżącą politykę, pokazać, że są sprawy ważniejsze
od samej polityki, a jest tym odpowiedzialność państwa za ochronę życia ludzkiego, a szczególnie odpowiedzialność państwa za obronę najsłabszych.
Należy zauważyć, wbrew dezinformującym opinię
publiczną deklaracjom o braku zagrożenia dla obowiązującej dzisiaj ustawy, że ustawa o ochronie życia
była w ciągu zaledwie 14 lat swojego istnienia, swojego działania dwukrotnie podważana. Za pierwszym
razem została podważona skutecznie, co spowodowało tragiczne i fatalne konsekwencje, a trzy lata temu
udało się niewielką większością głosów zatrzymać
kolejną taką próbę.
Nie możemy tej sprawy pozostawiać w rękach
zwykłej władzy politycznej. Nie możemy sprawy ludzkiego życia pozostawiać podatnej na arbitralne decyzje władzy. To jest prawo, które władza powinna
chronić, a nie podważać. Dlatego jej gwarancje powinny znaleźć się w konstytucji.
Prawo i Sprawiedliwość jest świadome tego, że
zastrzeżeniem najczęściej podnoszonym przeciwko
rozwiązaniom konstytucyjnym było to, że zmiany te
będą prowadzić do bezpośrednich zmian w ustawie
uważanej przez sporą część opinii publicznej za najwłaściwszą formę ochrony życia od poczęcia, toteż
Prawo i Sprawiedliwość uważa, że najlepszą formą,
najbardziej przekonującą, najprostszą do podjęcia
decyzji przez nasz Sejm jest propozycja prezydencka,
propozycja stwierdzająca, że ten zakres ochrony życia, który mamy w naszym obecnym ustawodawstwie, nie może podlegać obniżeniu. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
na ręce pana marszałka składam propozycje poprawek, które mają na celu umocnienie zapisów obowią-
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zującej dzisiaj ustawy poprzez umieszczenie ich
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapis ten maksymalnie ogranicza możliwość liberalizacji przepisów stanowiących o ochronie życia
poczętego. Poprawki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym poprzez zagwarantowanie dodatkowej pomocy przez władze publiczne kobiecie ciężarnej, tak w sferze socjalnej, jak i ekonomicznej.
Pozwolę sobie przeczytać propozycję, jaką zgłasza
Prawo i Sprawiedliwość, która stanowiła będzie uzupełnienie zapisów w konstytucji. Otóż proponujemy,
aby zapisać, że życie od chwili poczęcia podlega
ochronie prawnej przewidzianej w konstytucji; ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą
ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu;
władze publiczne podejmą działania mające na celu
ochronę życia poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej. Uważamy, że jest to propozycja, która jednocześnie wywodzi się z przekonania
o wartości życia ludzkiego, zakorzeniona jest w obiektywnych normach etycznych oraz realizuje wymóg
realizmu politycznego, przyjmując do wiadomości
wartość obecnie obowiązującej ustawy.
Rzecz ma również wymiar międzynarodowy. Nie
możemy bowiem mieć złudzeń, że Polska nie będzie
przedmiotem nacisków podważających nasze ustawodawstwo chroniące życie poczęte. Przypomnę, że
właśnie dlatego, przystępując do Unii Europejskiej,
podjęliśmy uchwałę deklarującą, że Sejm polski nie
zgadza się na naciski wywierane na nasze państwo
w kierunku odejścia od tego ustawodawstwa. Naciski
będą się pojawiać i dlatego mamy obowiązek ustawić
zaporę konstytucyjną, za którą prawo do życia w Polsce będzie bezpieczne.
Pragnę zwrócić uwagę, że w trakcie szerokiej debaty ugrupowania dążące do wprowadzenia konstytucyjnych gwarancji ochrony życia kierowały się
zarówno wolą dialogu (Dzwonek), jak i wykazywały
chęć zrozumienia oporów, z jakimi spotyka się ten
postulat. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość te działania docenia. Ostatnim przejawem takiego nastawienia był wczorajszy apel marszałka
Sejmu, aby ugrupowania gotowe poprzeć zmianę
konstytucyjną w najbliższych latach nie podejmowały prób zmiany istniejącej ustawy chroniącej życie.
To propozycja zasługująca na poważne rozważenie,
do czego zachęcamy wszystkie kluby parlamentarne.
Nie wgłębiajmy się w dywagacje polityczne, czy to
dogodne dla nas dziś decydować w tej sprawie. Dziś
ludzie tego samego świata wartości spotykają się na
tej sali. Odpowiedzmy więc sobie wszyscy na jedno
pytanie: Kim byliśmy w łonie matek, kim były nasze
dzieci, kim były nasze wnuki, zanim po raz pierwszy
zobaczyły świat, zanim po raz pierwszy my mogliśmy
je zobaczyć, przytulić, ucałować? Przypomnijmy, jakie to uczucie, jakie to nie do zapomnienia pierwsze
wrażenie.
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Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Maria Teresa Nowak
Kończąc, pragnę odwołać się do wspomnień, które każdy z nas ma ze spotkań z Janem Pawłem II. Za
kilka dni będziemy obchodzić drugą rocznicę jego
śmierci. Pomyślmy, jak zachowywalibyśmy się, gdyby
Ojciec Święty stanął między nami, tutaj, dzisiaj. Na
pewno byłyby oklaski, łzy wzruszenia. Pomyślmy, co
by nam przekazał, do czego zachęcał. Mamy niepowtarzalną okazję uczcić jego pamięć nie kolejnym
spiżowym pomnikiem, ale urzeczywistnieniem jego
nauki, co zaowocuje dobrem narodu i będzie naszym
świadectwem oraz wkładem w budowanie nowej, lepszej Europy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, pani poseł.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Elżbietę Radziszewską, która przedstawi stanowisko Platformy
Obywatelskiej.

Poseł Elżbieta Radziszewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejsza dyskusja powinna rzeczywiście przebiegać w jak najspokojniejszej atmosferze, powinna się odnosić do wszystkich rzeczy, które są merytoryczne, a nie polityczne.
A to z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ obradujemy nad zmianą najważniejszej ustawy, ustawy
zasadniczej, czyli konstytucji. Z tej ustawy wynikają
wszystkie prawa, które mamy, wszystkie nasze obowiązki i kształt naszego państwa. Trzeba pamiętać
o tym, że wszystkie ustawy zwykłe i rozporządzenia
są również źródłami prawa, ale zależą od tego, jaki
kształt ma konstytucja. W związku z tym każda
zmiana w konstytucji skutkuje konkretnymi zmianami w ustawodawstwie zwykłym, czyli tym, które
jest brane pod uwagę w naszym codziennym życiu.
My na co dzień w sądach, w prokuraturze, w urzędach nie posługujemy się konstytucją. Konstytucja
wyznacza kierunek, ale naszym życiem kierują ustawy zwykłe. Patrząc na konstytucję, musimy pamiętać o tym, że jest ona tą najważniejszą ustawą.
Drugą przyczyną, dla której powinniśmy bardzo
poważnie rozmawiać, jest materia, której dotyczy ta
zmiana, czyli ochrona życia. Gdyby każdego człowieka zapytać, co w jego życiu jest najważniejsze, to odpowiedziałby: życie i zdrowie. I wydałby ostatnią
złotówkę, aby te dwie wartości ratować. Wtedy nic
nie jest ważne: ani praca, ani dom, ani samochód, ani
wczasy, ani żadne inne dobro. Najważniejsze jest życie i zdrowie. W związku z tym konstytucja jako ustawa zasadnicza musi nam dawać, każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, gwarancję ochrony
życia i zdrowia. Musi nam dawać gwarancję, że nasza
godność, godność ludzka, będzie zachowana i niezby-
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walna niezależnie od tego, co każdy z nas na ten temat myśli. Tak właśnie stanowi nasza konstytucja.
Konstytucja w art. 30 mówi, że mamy godność
przyrodzoną i niezbywalną. Co to znaczy? To znaczy,
że jest nam ona dana niezależnie od tego, czy jej chcemy, czy nie. Nikt nam jej nie może odebrać pod żadnym warunkiem. To konstytucyjne prawo do godności ludzkiej jest jednym z najważniejszych praw. Art. 30
znajduje się w rozdziale 2 konstytucji w części ogólnej, który mówi o prawach i wolnościach, czyli rzutuje na całą pozostałą część konstytucji. Art. 38,
o którym często mówimy, jest w tymże samym rozdziale, natomiast w części szczegółowej mówi o prawnej ochronie życia, o prawie, jakie nam przysługuje.
Dlatego też wątpliwości wynikały właśnie z tego,
że materia dotyczyła tych dwóch artykułów z rozdziału 2. A dlaczego? Dlatego, że w rozdziale 12, dotyczącym zmian konstytucji, jest mowa o zmianie rozdziałów 1 i 2. I cóż takiego ważnego jest w tym rozdziale
12 konstytucji? Ano ważne jest to, że jeżeli dokonywana jest zmiana w rozdziale 2, czyli dotycząca w tym
wypadku art. 30 i 38, naród ma prawo wypowiedzieć
się w tej sprawie w referendum. I wcale nie trzeba
większości w Sejmie, by była zgoda na to referendum.
Wystarczy 1/5 liczby posłów, większość w Senacie lub
wola prezydenta, aby odbyło się referendum. Nie głosujemy nad tą wolą. Marszałek w trybie obligatoryjnym musi, w terminie 60 dni, zorganizować referendum dotyczące zmiany konstytucji.
Co jeszcze jest ważne? Nie ma progu referendalnego. Jeżeli do referendum przystąpi 5% osób, to
referendum będzie ważne. Zwykła większość decyduje o tym, czy dana zmiana w konstytucji jest przyjęta,
czy nie. To oczywiście budzi różne emocje. Jedni mówią, że skoro uchwalaliśmy konstytucję i było przeprowadzone referendum, to teraz, zmieniając, również powinniśmy mieć prawo wypowiedzieć się w referendum. Inni natomiast stwierdzają, że ponieważ
materia dotyczy rzeczy tak ważnej jak ochrona życia,
lepiej byłoby nie robić w tej kwestii referendum.
Przechodzę teraz do propozycji, które były omawiane w Komisji Nadzwyczajnej. Prawdą jest to, co
powiedział pan poseł sprawozdawca, że praktycznie
wszystkie opinie, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, mówiły o tym, że projektowana zmiana treści
art. 38 konstytucji nie wprowadza szczególnej zmiany normatywnej. Przyjmując więc, iż życie dziecka
poczętego chronione jest na gruncie obowiązującej
konstytucji jako życie człowieka, należy stwierdzić,
iż wprowadzenie proponowanej zmiany w projekcie
nie ma większego znaczenia w perspektywie oceny
konstytucyjności obowiązujących uregulowań ustawowych.
Jeden z konstytucjonalistów napisał: Życie człowieka stanowi jedną z najwyższych wartości konstytucyjnych, czego potwierdzeniem jest umiejscowienie art. 38 w systematyce przepisów konstytucyjnych. I choć konstytucja wprost nie wskazuje
hierarchii praw i wolności konstytucyjnych, niewątpliwie hierarchię taką można odczytywać, analizując

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
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Poseł Elżbieta Radziszewska
zasady aksjologiczne leżące u podstaw regulacji konstytucyjnych.
Jeden z ekspertów, ustosunkowując się, potwierdza to samo. Mimo że w art. 38 brakuje zwrotu „od
momentu poczęcia”, prowadzi to do jednoznacznego
wniosku: prawna ochrona życia człowieka udzielana
jest właśnie od poczęcia. Przywołany jest w tym momencie inny artykuł konstytucji, art. 72, który mówi
o prawach dziecka. Wychodząc wprost z konstytucji,
zgodnie z konstytucją, w ustawie o rzeczniku praw
dziecka w art. 2 w ust. 1 zapisano: Dzieckiem jest
każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. A zatem ten artykuł wskazuje, zgodnie z
konstytucją, że dzieckiem jest również istota ludzka
przed narodzeniem. Czy można byłoby wysnuć tego
typu zapis w ustawie zwykłej, gdyby konstytucja jasno nie wskazywała, że w Polsce chronimy życie od
poczęcia?
Inny z konstytucjonalistów napisał: Aktualnie
obowiązująca konstytucja wyraźnie zapewnia ochronę życia. Skoro życie zaczyna się od poczęcia, od
pierwszego dnia ciąży, ochrona konstytucyjna dotyczy życia ludzkiego w każdej jego fazie. Nie byłoby
narodzin człowieka, jego dalszego rozwoju ku dojrzałości i samodzielności życiowej, gdyby nie było rozwoju płodu. Ponadto, gdyby uznano, że deklarowane
w konstytucji prawo do życia każdego człowieka nie
dotyczy płodu ludzkiego, to byłoby dopuszczalne
przerywanie ciąży w każdym czasie, nawet co do płodu zdolnego do życia poza organizmem matki. Dopuszczalna byłaby więc całkowita swoboda unormowania tej kwestii w ustawie zwykłej.
Przekonanie o potrzebie ochrony życia przed urodzeniem żywią wyznawcy wszystkich religii. I nie
tylko, również większość racjonalnie myślących ludzi niewyznających żadnej religii. Życie ludzkie w
każdej fazie jest bowiem wartością moralną i dobrem
prawnie chronionym. Właściwie wszyscy konstytucjonaliści mówią jedno: jeżeli ktoś chce chronić życie,
to z obecnie obowiązującej konstytucji jasno wynika,
że w Polsce życie, zgodnie z polską konstytucją, chronione jest od momentu poczęcia. Nikt, kto zna się na
prawach biologii, nie zakwestionuje, kiedy powstaje
nowe życie, bo tego się już zakwestionować nie da. I
nawet ci, którzy dzisiaj są zwolennikami liberalizacji
ustawy dotyczącej ochrony życia dziecka poczętego,
też nie mówią już, że to nie jest życie ludzkie. Mówią
o innych rzeczach, mówią o innym konﬂikcie wartości, ale nie negują tego, że dziecko poczęte to jest
człowiek.
Konstytucjonaliści zwracali uwagę na jeszcze
inne rzeczy. W polskim ustawodawstwie, które
wprost wynika z ustawy zasadniczej, jest tyle niedoróbek, sprzeczności i braków, że pierwszą rzeczą,
jaką należałoby się zająć przy dyskusji o ochronie
życia w każdej jego fazie, jest to, że trzeba przejrzeć
ustawodawstwo zwykłe, aby nie było takich rozwiązań, jakie są na przykład w Kodeksie karnym, w
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ustawie o zawodzie lekarza i w wielu innych ustawach. Tam jest dopiero mętlik. A zatem problem nie
tkwi dzisiaj w braku ochrony życia w ustawie zasadniczej, ale tkwi on w braku odpowiednich zapisów w
ustawodawstwie zwykłym.
Wiele wątpliwości wynika z braku bardzo dużej
liczby ustaw związanych z Europejską Konwencją
Bioetyczną. My dzisiaj nie mamy prawie żadnego
ustawodawstwa dotyczącego klonowania, eutanazji,
eksperymentów medycznych na komórkach embrionalnych, genoterapii i bardzo wielu innych rzeczy
związanych z biotechnologią XXI wieku. To jest zadanie dla ustawodawcy, by zgodnie z konstytucją
zabezpieczyć ochronę życia, a odpowiedzialnością
ustawodawcy jest to, o czym powiedział poseł sprawozdawca: rozwiązywanie w ustawie zwykłej wszystkich konﬂiktów wartości, wartości zapisanych w
konstytucji. Ważne jest, by jednak tę Europejską
Konwencję Bioetyczną ratyﬁkować, bo jej nie ratyﬁkowaliśmy, a w ślad za tym zobowiązać się do tego,
że wprowadzimy ustawodawstwo, które będzie chronić życie w każdym jego aspekcie. To jest nasz apel
do rządu i do pana premiera, by powołać Narodowy
Komitet Bioetyczny i by w końcu zacząć prace – bo
one będą wieloletnie i nigdy niekończące się – nad
tymi aspektami.
Jeszcze jedna kwestia na koniec, panie marszałku. Niestety bardzo źle się stało, że mimo iż staraliśmy się na posiedzeniach tej komisji bardzo spokojnie
pracować nad sprawami bardzo ważnymi, wkradły
się niepotrzebne emocje. Nie chcę osobiście oceniać,
jakie intencje przyświecały wnioskodawcom, ale posłużę się cytatem osoby, co do której nie można mieć
wątpliwości, że jest za ochroną życia: Ja jestem zwolennikiem działań spokojnych i bez emocji. Mam
świadomość, że niestety Liga Polskich Rodzin tę
sprawę traktuje jako sprawę promocji politycznej, a
nie ochrony życia, i mam wrażenie, że nie o ochronę
życia politykom Ligi Polskich Rodzin chodzi, nie o
podniesienie stopnia ochrony życia, tylko o cele ściśle
polityczne, związane z batalią o utrzymanie się na
scenie politycznej. I rzeczywiście niedobrze się stało,
że rzecz przybrała tak konﬂiktowy charakter. Kazimierz Michał Ujazdowski.
Prosiłabym tylko państwa wszystkich o głębokie
zastanowienie się za każdym razem i o rozwagę, żebyśmy nie zagalopowali się i nie zaczęli zmieniać
dekalogu, bo tam w jednym z przykazań jest napisane: nie zabijaj. Chyba nie będziemy dodawać: od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, pani poseł.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Jolantę Szymanek-Deresz, która przedstawi stanowisko Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
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38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Jolanta Szymanek-Deresz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W czasie, kiedy
Polki i Polacy oczekują spokoju społecznego dla zgodnego współdziałania wszystkich sił politycznych w
najbardziej węzłowych problemach kraju, takich jak:
walka przeciwko bezrobociu, zatrzymanie olbrzymiej
emigracji młodzieży, radykalna poprawa służby zdrowia, naprawa ﬁnansów publicznych, a generalnie
zaprowadzenie ładu społecznego, w tym czasie pan
marszałek Marek Jurek rozpętał wojnę na tle aborcyjnym, zantagonizował społeczeństwo. Nie wykluczam, że panu marszałkowi przyświeca zbożny cel,
ale tak wytrawny polityk powinien wiedzieć, że jednym z najważniejszych zadań władzy, szczególnie w
społeczeństwie tak właśnie zantagonizowanym jak
nasze, jest łagodzenie tych konﬂiktów, a nie jątrzenie
i wywoływanie sporów. Fakt, iż pan marszałek znalazł natychmiastowe poparcie dla swoich działań w
awanturniku politycznym, dbającym przede wszystkim o interesy własnej, nikłej partii, zdaje się przekreślać ewentualne dobre intencje.
Nie ulega też wątpliwości, co podkreślają m.in.
takie autorytety jak arcybiskup Kazimierz Nycz, że
debata aborcyjna została wprowadzona i rozkręcona
ze względów politycznych. Jeszcze dalej w ocenie dyskusji posuwa się arcybiskup Tadeusz Gocłowski, który powiedział, że dyskusja nad zmianą konstytucji to
wszczynanie politycznej wojny. Warto też przypomnieć, że podobne zdanie na ten temat ma arcybiskup Józef Życiński.
Przede wszystkim jednak to pan prezydent Lech
Kaczyński przez długi czas nawoływał: Nie pora na
zmiany prawa dotyczącego aborcji i ochrony życia.
Kompromis zawarty kilkanaście lat temu jest niezwykle cenny. Dziś pan prezydent ulega presji i proponuje własną wersję zmiany konstytucji, skrytykowaną w prasie właściwie w każdym calu przez eksperta komisji, pana dra Leszka Boska. Wcześniej
natomiast pan premier ogłosił też medialnie kompromisową poprawkę, z której szybko się wycofał, nie
uzyskawszy słowa aprobaty. Chyba wszyscy pamiętamy niefortunne sformułowanie, mówiące o ochronie życia dziecka poczętego przez ustawodawstwo.
Komisja Nadzwyczajna pracowała jeszcze nad innymi poprawkami, nad poprawkami do art. 30, nad
poprawkami, które dotyczą m.in. sfery bioetyki, dziedziny nietkniętej dotychczas przez nasze ustawodawstwo. Przed kilkoma dniami jednak – tutaj informacja dla pani poseł Radziszewskiej, która jeszcze o tym
nie wiedziała – pan minister Ziobro powołał Zespół
Doradczy ds. Bioetyki. Przedmiotem prac tego zespołu będą zagadnienia związane właśnie z zastosowaniem biologii i medycyny w sferze podstawowych praw
człowieka. To bardzo dobrze, że taki zespół został powołany, ale ten zespół zbierze się po raz pierwszy jutro,
jak doniosła prasa, a my dziś debatujemy i dziś mamy
zmieniać art. 30 w kierunku, który pod dużym znakiem zapytania stawia kwestie zapłodnienia in vitro,
badań prenatalnych, badań na komórkach macierzy-
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stych, macierzyństwo zastępcze, stosowanie środków
antykoncepcyjnych. Te kwestie będą dopiero przedmiotem analizy powołanego zespołu.
Wysoka Izbo! Dziś tak naprawdę nie wiemy, nad
jakimi poprawkami debatujemy. Pojawiają się one
bowiem w mediach, pojawiają się w kuluarach, ale
ostateczna ich wersja nie została sformułowana. O
czym to świadczy? O tym, że autorzy inicjatywy
zmiany konstytucji nie mają żadnej koncepcji. Próbują swoich sił w kolejno zgłaszanych propozycjach,
którym nie towarzyszy żadna głębsza reﬂeksja. Jest
tylko zapotrzebowanie na pozyskanie głosów poparcia. Pamiętamy nawet wniosek o przejście nad wnioskiem do drugiego czytania bez debaty. Tak się nie
tworzy prawa. Tak się nie zmienia konstytucji, konstytucji przyjętej w referendum ogólnokrajowym.
Dziękuję bardzo przedstawicielce Platformy Obywatelskiej za to, że przyłącza się do apelu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przeprowadzenie referendum
w sprawie zmian rozdziału II konstytucji w przypadku, gdyby tego rodzaju ustawa zmieniająca została
uchwalona. To jest referendum szczególne, zagwarantowane właśnie dla zmian dotyczących podstawowych praw człowieka. Bez takiego referendum nie
powinna być dokonana żadna zmiana w tym rozdziale konstytucji.
Wysoki Sejmie! W ogólnopolskiej dyskusji na temat zmian w konstytucji ostatnio zabrali wspólnie
głos polscy biskupi. Głos ten jest wykorzystywany w
stwierdzeniach kilku polityków, jakoby Kościół udzielił bezpośredniego wsparcia dla ich planów. Przypomnę zatem wypowiedź prezesa Katolickiej Agencji
Informacyjnej, pana Marcina Przeciszewskiego, który wyraźnie powiedział, że jest to nadinterpretacja.
Biskupi, zdaniem szefa Katolickiej Agencji Informacyjnej, zachęcają tylko do głębokiej reﬂeksji i popierają ochronę życia, ale decyzję o tym, czy konstytucję
trzeba zmieniać, pozostawiają specjalistom. Jest wśród
nich, zdaniem prezesa KAI, np. pan prof. Andrzej Zoll.
Posłuchajmy zatem specjalistów. Aczkolwiek mieliśmy
możliwość słuchania obszernych fragmentów ekspertyz przedstawionych na prośbę komisji, to w tych cytatach nie pojawiły się konstatacje, nie pojawiły się
wnioski ekspertów. Przytaczane były jedynie rozważania, jedynie analizy, bez konkluzji. Przytoczę zatem
owe wnioski. Otóż pan prof. Andrzej Zoll w opinii wykonanej na zlecenie komisji twierdzi jednoznacznie:
Jestem zdania, że art. 30, jak i art. 38 konstytucji w
dzisiejszym brzmieniu stanowią właściwy i w pełni
wystarczający wzorzec konstytucyjny dla ochrony
godności i życia każdego człowieka. Nie dostrzegam
więc potrzeby nowelizacji tych przepisów.
Panie Sprawozdawco! Dlaczego pan tego fragmentu opinii pana prof. Zolla nie zacytował w swoim
sprawozdaniu? (Oklaski) Podobne stanowisko zajmuje prof. Włodzimierz Wróbel, stały ekspert komisji:
Należy więc stwierdzić, że projektowana zmiana art.
38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza modyﬁkacji istniejącego już prawa do ochrony
życia, także w fazie prenatalnej. Ten fragment opinii

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Jolanta Szymanek-Deresz
również umknął panu posłowi sprawozdawcy. Pan
prof. Włodzimierz Wróbel mówi również, że: ustawodawca musi rozważyć, czy wprowadzenie w tym zakresie dalej idących, bardziej restrykcyjnych zakazów
nie doprowadzi w rzeczywistości do osłabienia społecznych przekonań o potrzebie ochrony życia poczętego, z uwagi na brak społecznej akceptacji takich
rozwiązań oraz łączącą się z tym polaryzację stanowisk. Innymi słowy, mówi o możliwości zwiększenia
podziemia aborcyjnego. Przypominam, że jest to stały ekspert prac komisji.
Dalej pani profesor Eleonora Zielińska również
twierdzi, że wprowadzenie expressis verbis zasady
ochrony początków życia ludzkiego do polskiego systemu prawa nie jest konieczne, bo taka zasada już
obowiązuje zarówno na płaszczyźnie konstytucyjnej,
jak i w ustawach zwykłych.
To jest kwintesencja, to są podstawowe tezy z opinii ekspertów. Rozważania na temat początków powstania życia ludzkiego, na temat ochrony życia w
fazie prenatalnej możemy snuć bardzo długo i w bardzo szerokim zakresie, ale nie możemy być obojętni
wobec tych zdecydowanych, jednoznacznych tez, że
dzisiejsza regulacja konstytucyjna dostatecznie chroni życie ludzkie w fazie prenatalnej. (Oklaski) Próbujący zaś zmieniać konstytucję to politycy, dla których
opinia autorytetów konstytucyjnych jest bez znaczenia, to politycy, którym przyświeca wojujący, narodowo-katolicki światopogląd wyrażający religijność
nieco uproszczoną i represyjną.
Warto przypomnieć, że wobec zasady neutralności światopoglądowej, wprowadzonej do konstytucji
przepisami art. 25, niedopuszczalne jest dokonywanie zmiany ustawy zasadniczej mające na celu dostosowanie jej do poglądów członków lub doktryny jakiegokolwiek kościoła lub związku wyznaniowego.
(Oklaski)
Odpuszczając te winy, warto zadać parę pytań.
Dlaczego autorzy tych projektów głusi są na nawoływania większości polskich kobiet, w tym małżonki
pana prezydenta? Czy kobieta ma prawo do godności
i do autonomii? Dlaczego niektórzy politycy chcą w
ramach realizacji własnych interesów ubezwłasnowolnić kobiety, traktując je jako przedmioty? Dlaczego
niektórzy posłowie chcą narażać kobiety, które padły
oﬁarą gwałtu lub kazirodztwa, na okrutne i upokarzające traktowanie (Oklaski), jakim jest zmuszanie
do kontynuowania ciąży będącej wynikiem przestępstwa? Czy zdaniem niektórych posłów zmuszanie kobiety do urodzenia ciężko chorego czy wręcz niezdolnego do życia dziecka jest zgodne z ich sumieniem?
Pan prof. Tadeusz Smyczyński, kolejny ekspert
komisji, w swojej ekspertyzie pisze, że konstytucja
chroni życie, zdrowie, godność każdego człowieka, a
więc także matki dziecka poczętego. Przywołuje tym
samym ustaloną już w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego tezę, że prawa i wartości konstytucyjne nie mają charakteru absolutnego. To oznacza,
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że może powstać sytuacja kolizyjna, w której pełna
ochrona jednego z praw wymaga naruszenia lub
uszczuplenia innego prawa.
Taką właśnie sytuację kolizyjną rozstrzyga dzisiejsza ustawa o planowaniu rodziny. To jest ten kompromis, nie tylko polityczny, ale i prawny. To jest ład,
którego bronią wszyscy ci, którzy mają na uwadze
najlepiej i najszerzej rozumiany interes społeczny, ci,
którzy doceniają, jaką wartością jest porozumienie, i
ci, którzy akceptują pluralizm poglądów (Oklaski), ci,
którzy myślą o stanowieniu prawa przez pryzmat demokratycznych swobód i wolności. Obowiązujące dzisiaj warunki dopuszczalności przerywania ciąży są
właśnie przejawem wolności, wolności wyboru. To są
prawa, możliwości, a nie obowiązki. Kobieta nieakceptująca takiej możliwości nie musi z niej korzystać.
Zapytuję więc autorów projektu: Dlaczego nie ufacie kobietom, które podzielają wasze poglądy? (Oklaski) Dlaczego nie wierzycie im, że nie skorzystają z
tego prawa? Kobiety, które myślą podobnie jak pan
poseł Giertych czy pan marszałek Jurek, mogą przecież dzisiaj narażać swoje zdrowie i życie, aby urodzić
dziecko i jednocześnie je osierocić. Mogą rodzić dzieci niezdolne do życia i mogą rodzić dzieci gwałcicieli
czy ze stosunków kazirodczych. Dlaczego chcecie
traktować te kobiety jak istoty nierozumne, które nie
pojmują, iż mogą nie stosować aborcji (Oklaski) w
żadnej z tych sytuacji? Dlaczego chcecie im nakazywać coś, co z pewnością jest ich imperatywem wewnętrznym?
Jeśli swoje poglądy na kwestie ochrony życia opieracie na nauce Kościoła i umacniacie je tym, że nasze
społeczeństwo jest w większości społeczeństwem katolickim, to winniście być spokojni o to, że w większości istniejące prawo do aborcji nie będzie stosowane. Nie można jednak odbierać człowiekowi, małżonkom, kobiecie, matce prawa wyboru, prawa do podjęcia decyzji w sprawie najbardziej prywatnej i najważniejszej w życiu. Jak bowiem powiedział pan prof.
Kotarbiński, mam nadzieję, że uznawany autorytet,
macierzyństwo jest prawem i przywilejem kobiety, a
nie przymusem i obowiązkiem. (Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się przeciwko wszystkim poprawkom zmierzającym do zmiany konstytucji. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława
Krajewskiego, który przedstawi stanowisko Samoobrony.

Poseł Mirosław Krajewski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Premierze! Pani Minister! W imieniu Klubu Parla-

46

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Mirosław Krajewski
mentarnego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
na wstępie chcę poczynić kilka uwag ogólnych.
W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości,
że życie człowieka zaczyna się od momentu poczęcia.
To fakt biologiczny, medyczny i trzeba przyznać, iż
niepodważalny i niekwestionowany. Przyjęcie do wiadomości tego faktu winno u każdego, niezależnie od
wyznawanego światopoglądu, prowadzić do bezwarunkowego szacunku wobec życia każdej poczętej
istoty ludzkiej. Szacunek dla nowego życia od samego
początku stanowi swoiste sine qua non dalszego dyskursu w tej materii.
Należy na kanwie tych ogólnych uwag zauważyć,
iż w Europie czy przynajmniej w części Europy, w
szczególności w Europie Zachodniej, ale nie tylko w
Europie Zachodniej, coraz częściej w sposób niekiedy
zakamuﬂowany zaczyna się tworzyć przepisy wprost
pozwalające na zabicie chorego człowieka. Ich treścią
jest legalizacja zamachów na życie, co oczywiście
oznacza rezygnację z prawnokarnej ochrony życia.
Do niedawna nie ulegało bowiem wątpliwości, że życie każdego człowieka powinno być prawnie chronione aż po śmierć naturalną.
Wydaje się jednak, że odkąd życie człowieka stało
się dla prawa wartością względną, część społeczeństwa zaczęła opowiadać się za wyłączeniem w określonej sytuacji prawnokarnej ochrony życia ciężko lub
też nieuleczalnie chorych. To właściwie dlatego w
części Europy dziś bez wątpienia, trzeba przyznać,
szaleje właśnie aborcjonizm w formach najczęściej
pozalegalnych. Także coraz wyraźniej budzą się głosy, które wpisują się w ideologię eutanazjonizmu.
W obliczu rozlicznych zamachów na życie ludzkie,
m.in. terroryzmu i eutanazji, bezwarunkowo konieczne jest wzmocnienie ochrony prawnej życia człowieka. Jest to sprawa najwyższej wagi i niepodważalny element w budowaniu cywilizacji życia, o której
wielokrotnie mówił pan przewodniczący, pan poseł
sprawozdawca.
Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy można w dobrej wierze zanegować treść nauczania człowieka,
którego nauczanie jest popierane dziś w Polsce według najnowszych badań przez 94% polskiego społeczeństwa. Mówię o nauczaniu naszego papieża. Prawo do życia nie jest tylko kwestią poglądu – nauczał
papież – nie jest tylko prawem religijnym – dodawał,
a zaraz potem mówił – ale jest prawem człowieka.
A zatem jak można i jaka jest konieczność zmiany
naszej konstytucji? Proponowane przez Komisję Nadzwyczajną zapisy mają nas w istocie przybliżyć do
Europy, przybliżyć przede wszystkim do jej korzeni
(Oklaski), a nie, jak mówią adwersarze, oddalić.
W chwili obecnej życie ludzkie w ustawie zasadniczej jest chronione, to fakt, ale należy na wstępie
stwierdzić, iż niedostatecznie i nie w całej rozciągłości. Ustawa zwykła, która je zabezpiecza, dopuszcza
wyjątki odbierania życia poczętym dzieciom. Zdajemy sobie z tego sprawę i o tym mówili również przed-
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mówcy. Warto więc przytoczyć w tym miejscu wypowiedź jednego z wybitnych specjalistów w dziedzinie
ochrony życia, kultury życia: embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec – to określenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju
człowieka. Tak więc życie ludzkie powinno być chronione ab ovo, tłumacząc – od zarodka, od początku.
Ci, którzy uznają, że życie nienarodzonych dzieci
jest chronione wystarczająco i właściwie, naszym
zdaniem pozostają w błędzie. Jeśli ktoś używa określenia, cytuję: pewna trudna sytuacja, mając na myśli kobietę stojącą wobec alternatywy dokonania
aborcji, to trzeba przyznać, że jest to postawa nadzwyczaj minimalistyczna. Zatem w żadnym wypadku
nie można usprawiedliwić aborcjonizmu właśnie tą
trudną sytuacją kobiety.
Proszę państwa, jeżeli diagnozujemy chorobę u
nienarodzonego dziecka, to nie powinniśmy mieć
wątpliwości co do konieczności jego leczenia. Lekiem
nie może być śmierć.
Należy pamiętać, iż prawo naturalne związane
jest z naturą ludzką, jest wyprzedzające, ponadczasowe i bardziej podstawowe niż wszelkie prawa stanowione przez samego człowieka. Dlatego też żadne
prawo nie może stać w sprzeczności z prawem naturalnym, nakazując lub zezwalając na czyny, które z
natury są zakazane. Prawo do życia to najbardziej
fundamentalne prawo człowieka. Dlatego też jego
zabezpieczenie musi być precyzyjne, jednoznaczne –
można powiedzieć tak, jak w tym Sejmie jest to często używane – w sposób doprecyzowany, a nade
wszystko transparentne.
Problemem o zasadniczym znaczeniu jest przede
wszystkim kwestia środków, za pomocą których miałoby być chronione życie. Umocniony zapis konstytucyjny niewątpliwie chroniłby niepodważalnie życie
poczętych dzieci. Proponowana przez komisję zmiana
art. 30 leży niejako u podstaw antropologii ustawy
zasadniczej, bowiem ten artykuł – przypomnijmy to
z mocą – otwiera rozdział 2. konstytucji pod tytułem
„Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”.
Z tego bowiem zapisu wynikają pozostałe w tej części
ustawy zasadniczej przepisy zawarte w 56 kolejnych
artykułach ustawy zasadniczej. Proponowany przepis trzeba więc czytać jako naturalną wskazówkę do
pozostałych praw, swobód i wolności.
Można stwierdzić, iż znaczenie prawa cywilnego
w zakresie ochrony życia ludzkiego jest stosunkowo
niewielkie, znacznie mniejsze niż prawa karnego,
jednakże ogromne znaczenie ma ono w zakresie życia
społecznego czy też gospodarczego. Zastosowanie do
dziecka poczętego dotychczasowych zapisów konstytucji oznaczałoby, że jakiekolwiek różnicowanie jego
sytuacji prawnej w stosunku do dzieci już urodzonych wymagałoby dodatkowego uzasadnienia, które
zarazem musiałoby być sformułowane w taki sposób,
aby nie było dyskryminujące.
Odnosząc się dalej do prawa cywilnego, należy
wskazać, że sytuacja prawna nasciturusa w prawie
cywilnym odbiega od sytuacji człowieka po urodzeniu.

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Mirosław Krajewski
Podstawowe znaczenie ma bowiem art. 8 Kodeksu
cywilnego, zgodnie z którym – cytuję: każdy człowiek
od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Oznaczałoby to, iż wraz ze zmianą konstytucji w omawianym
zakresie zdolność prawną należałoby też przyznać
istocie poczętej. W doktrynie można jednak spotkać
pogląd, iż przyznanie dziecku poczętemu zdolności
prawnej nie jest niezbędne dla ochrony jego interesów
i z tego punktu widzenia ma znaczenie drugorzędne,
choć oczywiście z takim poglądem można dyskutować.
Pragnę zwrócić uwagę, że przyznanie dziecku poczętemu zdolności prawnej ma również wyraz symboliczny, którego nie można pominąć w całym dyskursie,
bowiem instytucja przysługująca każdemu człowiekowi zdolności prawnej jest podstawowym środkiem
wyłączenia dyskryminacji między ludźmi jako takiej.
Niestety wydaje się, iż życie ludzkie staje się przedmiotem umowy i negocjacji i na tym polega problem.
Cywilizacja pluralistycznych społeczeństw przyniosła ustawy uchwalane w drodze konsensusu, legalizujące zabicie człowieka i chroniące tego, kto takiego
zabójstwa dokonuje. Taki jest tragiczny w wymowie
współczesny kierunek ewolucji prawa stanowionego,
a dotyczącego prawa do życia. Gdy ustawodawca neguje prawo do życia pewnych istot ludzkich, a w przypadku innych je potwierdza, popada w sprzeczność z
prawami człowieka, które nie mogą być przedmiotem
umów, konsensusów, głosowań, a także referendum.
Państwo, w którym dochodzi do głosu taka normatywna wizja prawa do życia, przestaje, wydaje się,
być państwem demokratycznym, państwem prawa,
opartym właśnie na prawach człowieka, na prawach
naturalnych. Taka sytuacja naszym zdaniem jest
niedopuszczalna. Dlatego Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej popiera konstytucyjne wzmocnienie ochrony życia od poczęcia, żywiąc nadzieję, iż to zasadnicze umocnienie prawne
poskutkuje ocaleniem wielu istnień ludzkich, zapobiegnie tragedii kobiet i ich rodzin. Uważamy, iż nie
ma nadmiernego zabezpieczenia ochrony życia ludzkiego, dlatego opowiadamy się za jak najgłębszą
ochroną wyrażoną w propozycji art. 38. In extremis,
w ostateczności apelujemy o poparcie przynajmniej
przedłożenia komisyjnego – w ostateczności. Tym
samym pragniemy wypełnić wezwanie i zadanie, jakie postawił nasz papież: Walczcie, aby każdemu
człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się. Nie
zniechęcajcie się trudnościami, przeciwieństwami
czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej
drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji
zamykać się w biernej rezygnacji.
Na koniec, panie marszałku, Wysoka Izbo, krótkie, symboliczne résumé. Za kilka dni 2 kwietnia.
Zatrzymajmy się, proszę państwa, na chwilę nad życiem. Powiedzmy, że nikt z nas nie może nim dysponować, może jedynie potwierdzić prawo naturalne.
Chrońmy życie od poczęcia aż po naturalną śmierć.
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
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Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
O możliwość sprostowania prosiła pani poseł Elżbieta Radziszewska.
Bardzo proszę.

Poseł Elżbieta Radziszewska:
Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Chciałam się odnieść do mojej wypowiedzi, ponieważ zostałam źle zrozumiana przez panią poseł Szymanek-Deresz. W swojej wypowiedzi odnosiłam się
do układu konstytucji i możliwości prawnych, wynikających ze zmiany rozdziału 1., 2. i 12. konstytucji
oraz możliwości referendum. Przedstawiłam dwa
stanowiska, jakie w tej sprawie są obecne w debacie,
natomiast swojego prywatnego zdania w tej kwestii
nie wypowiadałam. Dziękuję bardzo.

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Romana Giertycha, który przedstawi stanowisko Ligi Polskich
Rodzin.

Poseł Roman Giertych:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Najpierw chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy
poza parlamentem dzisiaj manifestują i przyszli poprzeć nasze starania, naszą walkę o życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. (Oklaski)
Dziękujemy uprzejmie organizatorom, dziękujemy
mediom i tym wszystkim, dzięki którym ta manifestacja mogła się odbyć. Myślę, że jest to wielkie świadectwo, które również nas powinno zobowiązywać.
Chciałem najpierw odnieść się do tych punktów
debaty, które już się odbyły, przede wszystkim do stanowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przypominam sobie, że dwa lata temu na tej sali kilkunastoma
głosami odrzuciliśmy projekt ustawy tej partii o wprowadzeniu dowolności aborcji: ze względów ekonomicznych, społecznych i każdych innych. Zabijać można
było, zgodnie z tym projektem, dziecko właściwie do
momentu urodzenia z byle powodu. Absurdy tej ustawy były tak rażące i krzyczące, że nawet niektórzy
posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej kręcili nosem, ale w końcu, jak to zwykle w komunistycznych
partiach bywa, zagłosowali za tym projektem.
Bardzo prosiłbym, pani poseł, aby nie wytykać
komukolwiek religijności, szczególnie w tej specyﬁcznej atmosferze, w jakiej znalazła się pani partia.
Przypomnę ostatnie dni, przywódca Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, były marszałek Sejmu, były premier, mówi, że wasz przywódca to narcyz.
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38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Roman Giertych
(Poseł Wojciech Olejniczak: Na temat.)
Swoją drogą ciekawe, panie przewodniczący, panie marszałku Olejniczak, czy pan rzeczywiście nie
mówi w żadnym innym języku poza polskim.
(Poseł Katarzyna Maria Piekarska: A co o panu
mówią?)
Wreszcie mówi się o tym, że tworzycie czy tworzyliście sitwę, której celem była grabież naszego kraju,
itd. W tej atmosferze, to nie są słowa moje czy kogokolwiek z prawicy, to są słowa byłego marszałka Sejmu Józefa Oleksego, waszego przywódcy i wodza,
można nawet powiedzieć, więc jeżeli on tak was ocenia, to trudno, żebyśmy mogli na poważnie brać tu
pod uwagę głos państwa w debacie, który przed chwilą zaprezentowaliście.
Panie marszałku, przychodzimy tutaj domagać
się zmian w najważniejszym akcie Rzeczypospolitej,
w konstytucji. Prosimy jednocześnie, aby Sejm Rzeczypospolitej, Senat, uszanował głos suwerena, jakim
jest naród. Bo naród wysłał nas do Sejmu i dał w tej
Izbie prawie 90% miejsc tym stronnictwom, tym partiom, które odwołują się…
(Głos z sali: Ale co on opowiada, to nie jest w ogóle na temat.)
…do obrony życia. Odwołują się…
(Głos z sali: W imieniu narodu…)
…do wartości chrześcijańskich, odwołują się do
wartości życia ludzkiego. Dzisiaj…
(Głos z sali: By się wstydził…)
…gdy przyszło do realizacji obietnic, niektórzy się
wahają. Jedni może z przewrotności, a inni z takiego
przekonania, że zawsze trzeba być po środku, zawsze
trzeba być w kompromisie. Nie może być kompromisu, jeżeli chodzi o prawo do życia. Nie może być kompromisu, jeżeli chodzi o prawo do życia pani poseł
Radziszewskiej, i tak samo nie może być kompromisu
w sprawie ochrony życia osoby nienarodzonej czy
osoby starszej. Pamiętajmy o tym, że dzisiejsza debata w kontekście wniosku mniejszości przedłożonego
przez Ligę Polskich Rodzin jest również debatą o eutanazji. My chcemy zakazać tych projektów, które
pozwalają w niektórych krajach, nawet już bez zgody
zainteresowanej osoby, tak jak to jest w Holandii czy
w innych tego typu państwach, zabijać osoby starsze,
które z powodu swojej słabości traﬁły do niewłaściwego szpitala. Takie są fakty. Europa tak wygląda. I
dzisiaj niektóre propozycje również Parlamentu Europejskiego są takie, aby u nas te chore koncepcje
wprowadzić, więc nie ma co się dziwić, że chcemy w
konstytucji, czyli w najważniejszym akcie wstawić
ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej
śmierci. Skoro wielokrotnie najważniejsze organy
Unii Europejskiej apelowały do nas, abyśmy wprowadzili aborcję, za moment pewnie będą apelować, abyśmy wprowadzili prawo do godnego umierania, bo
tak to się określa, czyli prawo do tego, aby zabijać
osoby starsze, kalekie, czyli już nie tylko nienarodzonych kalekich, ale w ogóle osoby chore będziemy za-
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bijać. Czy to, panie marszałku, nie jest przypadkiem
prawo Hiltera? Czy to nie jest przypadkiem prawo
Trzeciej Rzeszy? (Oklaski) Każdy człowiek bez względu na to, jakiego jest wyznania, jaki ma kolor skóry,
jakiej jest narodowości, w jakim jest wieku, jaki jest
jego stan zdrowia, potrzebuje, wymaga ochrony
prawnej. To mówi prawo naturalne i to powinno być
jasno sformułowane w konstytucji.
Wydawało się, że po roku 1997, kiedy Trybunał
Konstytucyjny jasno orzekł, że życie zaczyna się od
momentu poczęcia, nikt tego nie będzie kwestionował, a jednak znaleźli się postkomuniści, którzy złożyli projekt ustawy, nawet znaleźli opinie prawne, w
których twierdzono, że ten projekt nie stoi w sprzeczności z konstytucją, i dzisiaj próbują nam wmówić,
że jest inaczej, bo są w mniejszości. Mam nadzieję, że
po wyznaniach pana premiera Oleksego waszych cynicznych postaci w następnym Sejmie oglądać nie
będziemy. (Oklaski)

Marszałek:
Panie premierze, proszę takich uwag bezpośrednio do posłów nie kierować.

Poseł Roman Giertych:
Panie marszałku…
(Poseł Katarzyna Maria Piekarska: No, ale jeżeli
chodzi o wypowiadanie się w ten sposób, panie marszałku, może też by pan na to zwrócił uwagę, to byłoby dobrze.)

Marszałek:
Przepraszam. Ja nie zwracałem wcześniej uwagi
– jeżeli pan pozwoli, panie premierze – dlatego że
pani poseł Szymanek-Deresz też była bardzo dosadna w swoich stwierdzeniach. W momencie, kiedy to
dotyczy nie poszczególnych polityków, dlatego że ja
nie reaguję na uwagi pod swoim adresem, ale jeżeli
dotyczy to państwa w ogóle, to reaguję i proszę pana
premiera, żeby takich anonimowych zarzutów nie
stawiać posłom, i tyle.
Proszę, panie premierze.

Poseł Roman Giertych:
Możemy mieć, panie marszałku, w tej sprawie
różne zdanie i myślę, że bogactwo, pluralizm poglądów w tej sprawie jest rzeczą dodaną w polskiej demokracji (Oklaski), jak określać postkomunistów. I
też możemy mieć inną wrażliwość w tym zakresie,
jak reagować na podobne tego typu zachowania i postawy, jak mieliśmy okazję dzisiaj oglądać ze strony
przedstawicieli tej formacji.

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Roman Giertych
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Jeszcze nie tak
dawno, bo dwa lata temu płakaliśmy wszyscy za naszym papieżem, który wołał: Naród, który zabija
własne dzieci, jest narodem do przyszłości…
(Poseł Anna Sobecka: Bez przyszłości.)
…bez przyszłości. Nazwał aborcję nową formą
barbarzyństwa, tragicznym przestępstwem. W swojej
ostatniej książce, testamencie Jana Pawła Wielkiego,
napisał do nas, do parlamentarzystów: W tej perspektywie i, jak już mówiłem, na początku nowego stulecia i tysiąclecia trzeba wysuwać zastrzeżenia wobec
postanowień prawnych, jakie zostały zadecydowane
w parlamentach współczesnej demokracji. Najbardziej bezpośrednie odniesienie, jakie przychodzi na
myśl, to prawa aborcyjne. Kiedy jakiś parlament zezwala na przerwanie ciąży, zgadzając się na zabicie
dziecka w łonie matki, popełnia poważne nadużycie
w stosunku do istoty ludzkiej niewinnej, a ponadto
pozbawionej jakiejkolwiek możliwości samoobrony.
Parlamenty, które stanowią i promulgują podobne
prawa, muszą być świadome tego, że przekraczają
swoje kompetencje i pozostają w jawnym konﬂikcie z
prawem bożym i z prawem natury. (Oklaski) Jan Paweł II przekroczył próg naszej Izby i tutaj w tej sali
mówił o odpowiedzialności. Dzisiaj w imię tej odpowiedzialności, w imieniu sumień apelujemy do
wszystkich posłów o poparcie zmiany, która gwarantuje ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do
naturalnej śmierci. (Oklaski) Kompromisy w tej sprawie są nie do zawarcia, bo nie ma możliwości zawarcia kompromisu w sprawie ochrony życia człowieka!
To jest niedopuszczalne! Dlatego wydaje się, że skoro
mieliśmy wszyscy w programach ochronę życia, że
wspomnę chociażby zdanie: Upatrując w wartościach
chrześcijańskich fundamentu silnej rodziny, opowiadamy się przeciwko aborcji i eutanazji.
(Poseł Anna Sobecka: Czyj to program?)
Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
(Oklaski) Apelujemy do koleżanek i do kolegów posłów: zrealizujcie ten program! Mówiliście dalej: Prawo i Sprawiedliwość szczególnego partnera i sojusznika w przeciwdziałaniu rozkładowi rodziny upatruje w Kościele katolickim. To przecież Kościół katolicki jasno mówi, mówił Jan Paweł II, mówił niedawno,
miesiąc temu, Benedykt XVI, że trzeba chronić życie.
Użył tych słów: od naturalnej śmie…
(Poseł Anna Sobecka: Od poczęcia.)
…od poczęcia do naturalnej śmierci.
(Głos z sali: A kara śmierci?)
Od poczęcia do naturalnej śmierci. Użył tych
słów…
(Głos z sali: Kara śmierci, przecież oni się…)
…więc co tu się jeszcze zastanawiać? Biskupi polscy jednogłośnie w swoim stanowisku o tym mówią.
To gdzie tutaj szukać ucieczki, jakiegoś światłocienia? Sytuacja jest jasna: kto jest za życiem, głosuje
za art. 38 i za zmianami, które mówią: od… (Oklaski)
…poczęcia do naturalnej śmierci. Kto jest przeciw,
głosuje przeciw. Taka jest logika i z tej logiki, jakkol-

98

49

wiek byście próbowali, nie wyjdziecie. Mówię to i do
Platformy Obywatelskiej, która nie tak dawno ogłaszała Matkę Bożą królową parlamentu…
(Głos z sali: Kto ogłaszał?)
Pani poseł, słyszeliśmy wystąpienie w tej sprawie i
propozycję, a dzisiaj, jak zwykle, Platforma kręci, meandruje. (Oklaski) Prosta sytuacja: tak, tak, nie, nie.
I kończąc, panie marszałku. Pamiętajmy, że nasze
głosowanie będzie obserwowane w całej Europie, na
całym świecie. Jeżeli to zrobimy, będzie ono przykładem realizacji prawa naturalnego. My, Polacy jesteśmy czasem w Unii Europejskiej skazywani na to,
abyśmy milczeli. Jak mówił prezydent Francji, żebyśmy korzystali z okazji do milczenia. Tu nie ma czasu
na milczenie. Nie ma też czasu na to, abyśmy byli papugą. „Pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś
służebnicą cudzą” – tak mówił poeta. (Oklaski) Jeżeli
nie chcemy być służkami cudzych idei i poglądów, chorych antywartości, to musimy mówić swoim własnym
głosem i niczego się nie bać. Jan Paweł mówił o tym
od początku swojego pontyﬁkatu. Mówił, że mamy się
nie lękać. Dzisiaj, gdy widzimy cywilizację europejską,
która właśnie z powodu błędnej ideologii chwieje się i
upada, wprowadza marsze pederastów, w których
uczestniczą 11-letnie dzieci, obowiązkowe nauczanie
o homoseksualizmie w szkołach, aborcję na życzenie
do 9. miesiąca…
(Głos z sali: Kompletny stek bzdur.)
Czy dzisiaj założyciele Unii byliby z niej dumni,
że poszła w tę stronę? Na pewno nie. To Polska broni
dzisiaj prawdziwych korzeni Europy. To Polska broni
dzisiaj cywilizacji życia. (Oklaski)
To głosowanie będzie naszym wielkim świadectwem i odpowiedzią na pytanie, czy Polska będzie
wierna. Czy Polska będzie wierna? To jest dramatyczne pytanie, które pada dzisiaj na tej sali. Przez
lata, przez wieki byliśmy semper ﬁdelis. Byliśmy
wierni temu nauczaniu, które ponad tysiąc lat temu
przyniosło do nas chrześcijaństwo. Czy temu wyzwaniu sprostamy, to jest to pytanie, które skierowane
jest nie do przywódców partii, a do sumień każdego
z państwa tutaj siedzących, bo to w tych sumieniach
rozstrzygnie się ta walka.
Liga Polskich Rodzin poprze zmianę proponowaną
przez wnioskodawców mniejszościowych w art. 38 i
30. Chciałbym jeszcze oświadczyć, że jeżeli przejdą te
zmiany, to nie damy ani jednego głosu, podpisu pod
jakimkolwiek wnioskiem referendalnym. W tych sprawach nie głosuje się w demokracji powszechnej. To są
kwestie, które należy rozstrzygnąć w Zgromadzeniu
Narodowym. Tu zostaliśmy posłani przez wyborców,
przez naród i bądźmy godni tego zaufania, którym nas
obdarzono. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję.
Głos zabierze pan poseł Franciszek Stefaniuk,
który przedstawi stanowisko Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
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38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Każde życie ma
tę samą wartość. Życie człowieka prostego, życie człowieka chorego, życie profesora i życie człowieka niepełnosprawnego.
W trakcie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej marszałek Józef Zych, gdy zabrał głos w
imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako pierwszy zwrócił uwagę na połowiczne znaczenie istoty zmiany art. 38 konstytucji,
mówiącego, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Propozycja
zmian polegała na dodaniu słów: od poczęcia. Marszałek Zych zadał retoryczne pytanie, dlaczego tylko
od poczęcia, a nie od naturalnej śmierci.
(Poseł Maria Teresa Nowak: Do naturalnej.)
W trakcie procedowania na posiedzeniu komisji
autorzy wnieśli autopoprawkę, doprecyzowując akurat ten drugi człon art. 38: od poczęcia do naturalnej
śmierci.
Dyskusja w Klubie Parlamentarnym Polskiego
Stronnictwa Ludowego ma charakter przepojony troską o zabezpieczenie istniejącej ustawy chroniącej
prawo do życia. Intencją ustawodawców, wnioskodawców jest zabezpieczenie konstytucyjne obecnie
obowiązującej ustawy. Według opinii ekspertów
zmiana w konstytucji nie pociągnie za sobą zmian w
ustawodawstwie zwykłym, a więc umocni obowiązujące w tej chwili prawo. Była i jest w dyskusji troska
i zwrócenie uwagi, że wielu ekspertów wypowiada
się, że obecna konstytucja broni życia od poczęcia, a
więc wprowadzenie zapisu do art. 38: od poczęcia,
absolutnie nie kłóci się w takim razie z obowiązującymi zapisami w konstytucji. Natomiast zapis: do
naturalnej śmierci, wyraźnie zabezpiecza okres życia, do którego, niestety, ale wszyscy nieuchronnie
się zbliżamy.
Niepokój w trakcie dyskusji, także w naszym klubie, wyrażono również z powodu następstw, jakie
mogą być spowodowane na przykład uchwaleniem
tych zapisów zmian w konstytucji, i co stałoby się, co
się stanie, jeżeli znalazłaby się w Wysokiej Izbie 1/5
posłów, która zażądałaby referendum. Gdyby zaś doszło do referendum, mógłby zadecydować nieprzewidywalny żywioł społeczny. Oczywiście w naszym
klubie takie opinie również się zdarzają. Niemniej
jednak jesteśmy zdecydowanie za utrzymaniem istniejącej ustawy, która według opinii bardzo dobrze
funkcjonuje i zabezpiecza życie człowieka.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dyskusjach i
społecznych debatach nad istotą życia pojawia się
bardzo często atmosfera jakiejś dziwnej nerwowości.
Warto podkreślić, że przecież dyskutujemy nad
pierwszym prawem człowieka: prawem do życia. Jeżeli więc dyskutujemy nad prawem człowieka i pochylamy się z troską nad istotą życia i funkcjonowania człowieka we wszystkich jego fazach, powinna
temu towarzyszyć atmosfera pełnej troski i wzajem-
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nego szacunku, ponieważ mówimy o człowieku jako
wartości najwyższej. Odwoływano się do różnych ekspertów. Komisja i posłowie mieli okazję zapoznać się
z wieloma opiniami autorytetów. Odwoływano się do
etyków, żeby wyrazili oni swoją opinię dotyczącą
przedmiotu, nad którym dyskutujemy. Chciałbym
tylko przypomnieć dzień 11 czerwca 1999 r., kiedy w
tej Wysokiej Izbie przemawiał największy autorytet
w dziedzinie etyki, ponieważ wcześniej kierownik
Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jan Paweł II, papież, który z tego miejsca przekazał konstytucję postępowania politycznego, który
dał Wysokiej Izbie przesłanie, mówiąc te słowa, cytuję: wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się współpracy wszystkich ludzi
dobrej woli bez względu na opcję polityczną czy wyznawany światopogląd. Przedstawił więc prawo, które ma służyć człowiekowi ponad opcjami politycznymi. A co mówić o prawie, które zabezpiecza życie
człowieka?
Wysoka Izbo! Myślę, że powinniśmy te słowa wziąć
sobie do serca. Szanuję poglądy każdego, bez względu
na to, czy różnią się one od moich poglądów. Poświęciłbym czas i poświęcam swoją wolę, żeby każdy mógł
swobodnie je wypowiadać. Chcę jednak powiedzieć, że
życie człowieka w każdej fazie ma tę samą wartość.
Nie możemy podchodzić do życia człowieka z powodów
ekonomicznych, przemysłowych, społecznych, bo w
pewnej fazie może być ono niewygodne albo nie pasować do czyjejś egzystencji.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejszy „Dziennik” publikuje akurat wywiad z Januszem Świtajem
pt. „Nadzieja umiera ostatnia”, z człowiekiem, który
miesiąc temu, sparaliżowany, złożył wniosek o eutanazję, a dziś chce żyć, pracować i pomagać ludziom.
Dlaczego? Właśnie dlatego, że podano mu rękę, że
dano mu nadzieję na godne życie, bez względu na
stan zdrowotny, w którym się znalazł. Zaświadcza
dziś, że każde życie ma tę samą wartość. Jego życie
ma taką samą wartość jak moje.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziwny wydaje
się jeden fakt, jeśli dokonujemy porównania zachowań ludzkich. Nie chcę, by zabrzmiało to humorystycznie, ale gdy chodziło o dobre samopoczucie żab
i motyli w Dolinie Rospudy, to ludzie przykuwali się
do drzew, pochyliła się nad tym Komisja Europejska,
a gdy chodzi o życie człowieka, jest taka nerwowość.
(Oklaski) Chciałbym więc zadać pytanie: Kto może podać rękę człowiekowi, jeśli nie sam człowiek? Kto zabezpieczy funkcjonowanie ludzkości, jeśli nie ludzkość,
jeśli nie obecne pokolenie? Dlaczego jest taka nerwowość? Powinniśmy się pochylić nad ludźmi potrzebującymi, a nie pokazywać, że oni klepią biedę czy są w złym
stanie zdrowia, i mówić: zróbmy coś z tym.
Wysoka Izbo! Trzeba się nad tym pochylić, trzeba
ciężar dyskusji przenieść z tej kwestii, że ciąża powstała, na tę, jak pomóc kobiecie, która jest w ciąży.
Tak jak powstała wielka wola pomocy człowiekowi
naprawdę potrzebującemu, dzięki czemu wróciła mu
chęć do życia. Przestano płakać nad tym, w jakim on
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jest stanie, tylko pomyślano, jak pomóc. Każde życie
ma tę samą wartość.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sami udowadniamy, że życie ma wartość najwyższą, kiedy mamy jakieś dolegliwości zdrowotne. Wtedy nie poddajemy
się pewnemu trendowi, że skoro jestem chory, to moja
wartość się obniża, tylko zmuszamy się do większego
wysiłku, żeby to życie w jakiś sposób ratować, a jeśli
lekarz podchodzi do tego z małym, według nas, zaangażowaniem, to go oskarżamy. W tym momencie
sami zaświadczamy o tym, że życie ma wartość najwyższą. Nie powołuję się na obecnych hierarchów
Kościoła, ponieważ jeżeli chodzi o człowieka, to nie
tylko tego, który jest wyznania katolickiego, jest
chrześcijaninem, ale o każdego człowieka bez względu na opcję polityczną czy wyznawaną religię.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ojciec Święty Jan
Paweł II mówił – słowa te są przesłaniem encykliki
„Evangelium vitae” – „Szanuj, broń, miłuj życie i
służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu. Tylko na tej
drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą
wolność, pokój i szczęście”. A więc w czym rzecz? Szanuj, miłuj życie, broń życia i służ życiu. Każdemu
życiu – od poczęcia do naturalnej śmierci oczywiście.
(Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Sobecką, która przedstawi stanowisko Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego.

Poseł Anna Sobecka:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawą najwyższej wagi jest zagwarantowanie prawa do życia jako
najwyższej wartości. Prawa podstawowe, fundamentalne muszą mieć gwarancje konstytucyjne. To fundamentalne prawo każdej osoby ludzkiej jest warunkiem istnienia narodu i rozwoju państwa polskiego.
O świętości życia nieustannie przypominał nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Czy wprowadzamy jego
nauczanie w życie? Prawo do życia od poczęcia do
naturalnej śmierci nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale prawem
człowieka – najbardziej podstawowym.
Bóg mówi: nie będziesz zabijał. Przykazanie to
jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji – uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek
do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,
zasługuje na miano barbarzyńskiej. Czas w naszej
ojczyźnie na radykalną i zdrową zmianę naszej na-
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rodowej mentalności w zakresie obrony życia. Wskazywał nam to największy autorytet z rodu Polaków,
Ojciec Święty Jan Paweł II, wołający o obronę życia
ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia do naturalnej
śmierci i ostrzegający: „Naród, który zabija własne
dzieci, staje się narodem bez przyszłości”. Dlatego
trzeba koniecznie uznać konstytucyjnie, że prawa
dziecka przed urodzeniem są również prawami człowieka. Cóż by to była za demokracja, w której równość byłaby tylko dla dorosłych, silnych, zdrowych,
a nie dla bezbronnych, małych i słabych? Dla wartości życia nie ma alternatywy, bo to stwórca życia jest
jego dawcą. Człowiek jest tylko jego użytkownikiem,
a nie właścicielem. Nie może więc dysponować nim
swobodnie według własnych, osobistych intencji.
Państwo nie może wydawać ustaw czy zarządzeń dopuszczających uśmiercanie niewinnych osób, nawet
za zgodą tych osób, na przykład przez eutanazję.
Na obronę życia, tej najwyższej wartości, należy
spojrzeć nie tylko przez pryzmat nienarodzonych, ale
także przez pryzmat eutanazji, która dotyka godności człowieka umierającego. Nie można wprowadzać
do systemu prawnego przepisu pozwalającego lekarzowi zabijać pacjenta. W krajach, w których ten proceder wprowadzono, powstało zjawisko turystyki w
ucieczce przed eutanazją. To jest ucieczka do sąsiednich krajów i osiedlanie się tam, aby zapewnić sobie
życie do naturalnej śmierci. Samo legalizowanie eutanazji nie jest początkiem procesu, lecz jedynie jest
kolejną fazą. Prawdziwym początkiem była natomiast kwestia aborcji, coraz swobodniejszej, właściwie na życzenie. Raz uzasadnianej ogromnym cierpieniem, jakie czuje matka, rodząc dziecko, skazane
na trudne warunki społeczne, potem coraz częściej
– prawem kobiety do wolnego wyboru. Już wówczas
niektórzy przewidywali, że to nie koniec, że od zabijania tych, w których jeszcze nie dostrzega się człowieka, niebawem gładko przejdzie się do zabijania
tych, w których człowieka dostrzegać się już przestało. Legalizacja eutanazji niszczy wartości moralne i
doprowadza do erozji całego systemu wartości. Rodzi
się wówczas pytanie: Kto ten proceder wyniszczenia
i eksterminacji będzie w stanie powstrzymać? Dlatego ze zdumieniem obserwujemy decydentów państwa
– deklarujących przed wyborami służbę narodowi –
którzy uporczywie unikają uregulowania kwestii
konstytucyjnej gwarancji i wzmacniania ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w sposób prosty,
czytelny i precyzyjny, próbując zastępować prawo do
życia niejasnymi propozycjami, które nie oddają istoty sprawy. Czyżby wobec tego deklaracje o przywiązaniu do chrześcijaństwa czy zapewnienia o solidarności społecznej nie były prawdziwe i szczere? Konstytucja żadnego kraju nie zawiera zapisów gwarantujących zabicie dzieci chorych lub z gwałtu, to
świadczyłoby bardziej o barbarzyństwie niż o prawach człowieka. Chrześcijanin ma moralny obowiązek zawsze głosować za prawem, które będzie lepiej
bronić życia niż dotychczasowe rozwiązania prawne,
mamy bowiem zobowiązania wobec przyszłych poko-
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leń. Dlatego papież Benedykt XVI, na wzór Jana
Pawła II, wezwał chrześcijan do mobilizacji sumień
w obliczu ataków, na jakie wystawione jest prawo do
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to sprawa najwyższej wagi, która winna stać się imperatywem moralnym dla wszystkich, bo chodzi tu o fundamentalne, przyrodzone i niezbywalne prawo każdego człowieka. Ten imperatyw ze szczególną odpowiedzialnością winni traktować rządzący. W przeciwnym razie zachodzi pytanie, komu panowie służycie, jeśli nie swojemu narodowi, wszak tu idzie o
polską rację stanu, o być albo nie być narodu. W
obecnej rzeczywistości, kiedy Polska się starzeje i
wymiera, kiedy odnotowujemy wielki exodus młodych, silnych, zdrowych i wykształconych osób, kiedy system emerytalny się załamuje, kiedy przeżywamy głęboki kryzys demograﬁczny, stawiamy pytanie,
komu panowie służycie, bo naród woła o życie od
poczęcia do naturalnej śmierci. Dajcie światu przykład, jaki dawał swoim nauczaniem Jan Paweł II
przez cały pontyﬁkat. Wypełnijcie jego testament,
nie ma bowiem większego eksperta od ochrony życia
od poczęcia do naturalnej śmierci od Jana Pawła II.
Jego życie, nauczanie i śmierć są świadectwem tego,
jak swoim życiem służyć życiu. Dajcie państwo przykład, on tego od nas oczekuje, usłyszcie jego wołanie.
„Bądźcie solidarni z życiem” i dalej „Ja pragnę dla
mojego narodu przyszłości, wspaniałej przyszłości,
bo naród, który zabija własne dzieci, jest narodem
bez przyszłości”.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo posłowie! Oddając swój głos za poprawką mniejszości, za
zmianą art. 38 konstytucji o treści „Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej
śmierci”, potraktujcie to państwo jako hołd oddany
własnej matce i wszystkim kobietom matkom, które
mimo trudów, lęków i obaw dały życie. Od zarania
dziejów kobiety, matki, rodzicielki zawsze były gotowe do heroicznej miłości i poświęceń na rzecz własnej
rodziny i dzieci. Historia uczy, że były gotowe do poświęceń nawet w okrutnych warunkach, rodziły
przecież w obozach, na zesłaniach, chroniły swoje
dzieci pod groźbą śmierci. Co się teraz takiego stało,
że nie potraﬁmy wystarczająco bronić macierzyństwa, czyli tego, co wpisał w naturę kobiety sam Bóg?
Zastanówmy się, jaka cywilizacja jest naszym wytworem, jaki los zgotowaliśmy człowiekowi w tworzonym
przez nas świecie.
W tym miejscu chciałabym podziękować za ogrom
pracy i trud włożony w działania na rzecz obrony życia
od poczęcia do naturalnej śmierci wszystkim obrońcom życia, doktorowi Antoniemu Ziębie, niestrudzonemu orędownikowi życia, „Naszemu Dziennikowi”
w osobie pani Ewy Sołowiej, Radiu Maryja i Telewizji
Trwam w osobie ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka,
wreszcie, wszystkim ludziom dobrej woli za trud, poświęcenie, za manifestacje, za posty, modlitwy i piel-
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grzymki. Jesteście państwo jak te perły, zawsze z
Bogiem, ojczyzną i narodem. Dzięki wam za to. (Oklaski) Na zakończenie powiem tak, trzeba nam przeprowadzić rachunek sumienia – w wymiarze indywidualnym, narodowym i społecznym – i zawsze głosować za
życiem od poczęcia do naturalnej śmierci.
Gdyby pan marszałek jeszcze pozwolił, to przeczytałabym fragment listu człowieka niepełnosprawnego, który pisze tak.

Marszałek:
Proszę, pani poseł, ale proszę zmierzać do końca,
bo czas jest już mocno przekroczony.
(Poseł Teresa Piotrowska: Bardzo mocno.)

Poseł Anna Sobecka:
„Szanowna Pani Poseł! Mam 33 lata i od urodzenia jestem niepełnosprawny. W związku z tym zwracam się z usilną prośbą o przychylność dla praw,
które chroniłyby w mocniejszym stopniu i na bardziej
trwały okres życie każdego człowieka, również chorego i niepełnosprawnego. Bardzo o to proszę, gdyż
to właśnie w moim przypadku ważyły się losy życia.
Żyjąc już w łonie mamy, mogłem po prostu nie dożyć
chwili przyjścia na świat. Dlaczego? Ponieważ dwa
lata wcześniej urodziła się niepełnosprawna siostra
i przed moim porodem, mimo iż wyniki badań wychodziły dobrze, ginekolog, zadał mamie pytanie: To
co robimy, usuwamy?”
W tym duchu jest cały list pana Michała Woty z
Jastrzębia Zdroju, naprawdę bardzo wzruszający.
Chciałam jeszcze podziękować na odpowiedź na apel
pokolenia JPII o pełną ochronę prawną życia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim młodym
ludziom, którzy podpisali się pod apelem, w ciągu 9
dni zebraliśmy 10 504 elektroniczne podpisy. Dziękuję uprzejmie za uwagę. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, pani poseł.
Proszę o zabranie głosu pana posła Czesława Fiedorowicza.

Poseł Czesław Fiedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ważna sprawa
wymaga uczciwych wypowiedzi, o jakie prosili mnie
ludzie, matki, ludzie cierpiący, młodzi. Jestem za
ochroną człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Jestem za ochroną życia, bo to jest zgodne z moim
systemem wartości, tak zostałem wychowany, tak
postępuje moja rodzina. Jednak nie uważam, by proponowana zmiana konstytucji była autentyczną i
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skuteczną drogą do walki z aborcją, z ochroną nienarodzonych, ochroną narodzonych, ochroną godności człowieka aż do naturalnej śmierci. Niestety inicjatorzy tej regulacji, występując ze szlachetnych
pobudek, uwikłali się w propagandową akcję polityczną, której celem jest powiększenie własnego elektoratu. To jest, niestety, niegodziwe. (Oklaski)
(Głos z sali: Człowiecze, nie wiesz, co mówisz.)
Mówię też o systemie, by poczęciem, życiem człowieka, śmiercią człowieka grać o głosy, walczyć o
poprawę notowań politycznych. Mówię te słowa z pełną powagą.
(Głos z sali: Nie masz prawa.)
Żaden zapis w żadnym dokumencie, nawet w konstytucji, nigdy nie będzie skuteczny, bo taka jest niestety ułomna konstrukcja natury człowieka. Konstytucja też jest nieustannie łamana, doświadczamy
tego również na sali sejmowej, po to został powołany
Trybunał Konstytucyjny, który co chwilę orzeka, że
jakiś przepis jest niezgodny z konstytucją. My Polacy,
członkowie Kościoła katolickiego, powinniśmy uczynić wszystko, by Polki i Polacy nie łamali prawa, nie
łamali konstytucji i Dekalogu, który jasno wyznacza
system wartości, którego powinniśmy przestrzegać.
Dajmy dobre przykłady, zachęćmy kobiety do rodzenia dzieci, twórzmy dobre, skuteczne prawo, tak by
narodzone dzieci były szanowanie, by miały równe,
godziwe warunki rozwoju, wychowania, a kobiety,
samotne matki, których jest coraz więcej, oraz ludzie
starsi nie byli pozostawieni sami sobie – a są. Gdy
porównujemy nasz kraj z innymi krajami europejskimi, widzimy, że sytuacja samotnych kobiet, ludzi
starszych w Polsce jest znacznie gorsza. A to jest
okres pomiędzy poczęciem a naturalną śmiercią.
Polska potrzebuje więcej dzieci. Nasze wskaźniki
demograﬁczne są rzeczywiście alarmistyczne. Stwórzmy takie warunki – i tu rzeczywiście Izba już coś zrobiła – by każda matka chciała urodzić zdrowe dziecko
i wychować je godnie. Polska jest częścią świata, a na
świecie każdego dnia – chcę to przypomnieć – umiera
z głodu i braku wody kilka tysięcy dzieci. Gdzie tu
nasza wrażliwość? Kiedy przywołujemy imię Polaka
papieża Jana Pawła II, pamiętajmy, że on tak mocno
apelował do nas, wszystkich Polaków, byśmy troszczyli się o to, by dzieci nie umierały z głodu i braku wody.
Wydaje mi się, że nie zrobiliśmy dużo w tej mierze.
Zrobiliśmy zdecydowanie za mało.
W Polsce wciąż rośnie liczba rozwodów oraz dzieci
urodzonych w związkach niesakramentalnych, nieformalnych. Polska w znacznie mniejszym stopniu niż
inne państwa zapewnia opiekę nad takimi dziećmi. I
to również jest fakt. Polski system znacznie gorzej niż
w innych państwach troszczy się o matki i dzieci po
śmierci ojca. W Niemczech każda matka po śmierci
ojca ma zapewnioną emeryturę do końca życia, w Polsce nie. To jest gwarancja stabilności dla rodziny, dla
matki, która jest opiekunką, często jedyną żywicielką
rodziny. Dzięki wam, kochane matki, żyjemy, rozwi-
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jamy się i coś znaczymy w tym świecie. Dlaczego tego
nie zrobiliśmy? Dlaczego w ten sposób nie zachęciliśmy matek do tego, by one chciały być matkami?
A co z dziećmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi?
Praktycznie po 24. roku życia są one wraz z rodzicami
zostawiane same sobie przez polski system. Nie ma
żadnego systemu wspomagania. Znam wiele takich
rodzin, gdzie mówi się: zróbmy coś, bo ja już nie mogę,
już nie mam sił ﬁzycznych, a muszę się zmagać z moim
38-letnim synem, bo nie ma systemu pomocy. To jest
problem aborcji – chodzi o zachętę, świadomość zachęty do tego, by kobiety chciały rodzić dzieci.
A co z godziwym traktowaniem ludzi? Co z chorobami społecznymi? Ja i moja żona przeżyliśmy nowotwór złośliwy. Tylko 25% Polaków ma szansę przeżyć, my mieliśmy. W Stanach Zjednoczonych 75%
Amerykanów potraﬁ przeżyć z nowotworem. Dlaczego nie zapewniamy równych warunków? Dlaczego się
nie troszczymy o godność człowieka, by w ten sposób
poprawiać warunki życia? Gdzie tu jest troska o godność człowieka? Wydaje mi się, że wciąż jest niedoskonała. (Dzwonek)
A co z godnością starszych ludzi, tych, którymi
dzieci nie chcą się opiekować? Są dziesiątki tysięcy
osób, które nie chcą iść do domu starców albo ich na
to nie stać. Te osoby nie żyją w godnych warunkach.
Te osoby wegetują na naszych oczach, a my mówimy
o godności człowieka. Gdzież ta nasza wrażliwość od
początku do końca? Słowa uznania dla tych wszystkich organizacji i ludzi, którzy potraﬁą się zatroszczyć o innych. Miałem okazję być w takich rodzinach,
widzieć, jak to jest, i mówię o stanie faktycznym.
Myślę, że ta zmiana konstytucji jest skazana na
niepowodzenie, bo jej inicjatorzy nie skierowali równolegle swojej uwagi, koncentracji na projekty, które
by pozwoliły zatroszczyć się o ten okres pomiędzy
poczęciem a naturalną śmiercią. Wydaje mi się, że o
wiele łatwiej byłoby nam wszystkim i większe byłoby
przyzwolenie społeczne, gdybyśmy mówili, że jesteśmy tak samo wiarygodni przez cały okres godnego
życia człowieka.
Tak łatwo w tej debacie o poczęciu, o ochronie
nienarodzonych dzieci wypowiadają się mężczyźni,
którzy nie chcą być ojcami albo nie są do dzisiaj, a na
pewno nie rodzą dzieci. Tak mało słuchamy kobiet.
Na koniec chciałbym zwrócić się do moich kolegów, posłów Ligi Polskich Rodzin. Blisko 1/3 posłów
to kawalerowie, najmłodszy z nich ma 24 lata. Kiedy
ja miałem 24 lata, byłem już żonaty i miałem syna.
Bardzo buńczucznie wypowiadacie się o ochronie
nienarodzonych dzieci.
(Poseł Adam Ołdakowski: Ale mają rodziców.)
Bardzo bym chciał, by w tej trosce o nienarodzone
dzieci, w tej walce o nie uczynić wszystko – i to będzie
wasz wkład, koledzy posłowie – by jak najszybciej
zawrzeć sakramentalne związki, by wasze żony urodziły dużo dzieci, byście je dobrze wychowali. I to
będzie realny wkład was, posłów w ochronę nienarodzonego życia. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
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Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Zygmunta
Wrzodaka.

Poseł Zygmunt Wrzodak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako poseł niezrzeszony chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat
poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
Wysoka Izbo! W okresie wielkiego postu debatujemy w polskim parlamencie o zmianie konstytucji,
która ma chronić życie od poczęcia do naturalnej
śmierci. Przynajmniej ja za taką zmianą się opowiadam, i to zdecydowanie, od kiedy działam w polityce
i od kiedy jestem działaczem społecznym. Wyniosłem
z domu, że należy chronić życie: życie nienarodzonych, życie starców, każdego człowieka. I tak będę
postępował do końca życia i nikt nie może podważyć
mojej intencji, moich przekonań w tej sprawie.
Kiedy kandydowałem do parlamentu, kiedy byłem
działaczem związkowym zawsze na pierwszym miejscu stawiałem ochronę życia, na każdym zebraniu. I
tak z czasem przekonywałem do siebie ludzi, którzy
mieli inne poglądy na ten temat. Bo nie wolno dzielić
ludzi na tych, którzy mają prawo do życia, i na tych,
którzy tego prawa nie mają. Dlaczego ma być dopuszczona kara śmierci na małych, bezbronnych, niewinnych dzieciach, które jeszcze się nie narodziły? Albo
na starcach? Jakie my wszyscy mamy prawo zmieniać prawo naturalne? Właścicielem prawa naturalnego jest nasz stwórca, a nie my wszyscy. Nawet my,
posłowie nie mamy prawa decydować o tym, że ktoś
ma być zabity zgodnie z prawem, nienarodzony czy
starzec. (Oklaski) Jak można w ogóle debatować w
tych kategoriach?
Lewica i po części liberałowie mówią, że to jest
sprawa kobiety, mężczyzny, że to jest sprawa rodziców. Może i tak. Ale muszą wiedzieć, że prawo nie
zezwala na zabijanie, prawo chroni życie od poczęcia
do naturalnej śmierci. I tak powinno być. Jestem
szczęśliwy – i zapewne każdy z posłów katolików jest
szczęśliwy – że debatujemy w parlamencie, w którym
jest krzyż, w którym rozmawia się o Bogu, o rodzinie,
małżeństwie i o życiu. Bo takich parlamentów na
świecie już praktycznie nie ma. Debatuje się na zupełnie inne tematy. (Oklaski)
Niektórzy są za tym, żeby zabijać nienarodzone
dzieci, bo mówią, że ich nie wyżywimy. To jest obłęd,
że takie słowa padają nieraz publicznie, także z tej
trybuny. Przecież nasza ziemia może wyżywić nawet
80 mln Polaków. O tym mówił prymas, nieoceniony
świętej pamięci kardynał Stefan Wyszyński. To są
święte słowa. Tak, nasza ziemia może tylu wyżywić,
w tej części Europy może żyć około 70, 80, a nawet
więcej Polaków. I zapewne byłoby tak, gdyby nie zawieruchy rozbiorów, komunizm, zabijanie dzieci nie-
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narodzonych zgodnie z prawem, w czasach komunistycznych zabito ok. 6–7 mln ludzi, Polaków nienarodzonych, bo komunizm zezwalał zabijać nienarodzone
dziecko, niewinne, bezbronne. Jakim trzeba być tchórzem, żeby rzucić się na nienarodzone dziecko, rzucić
się na starca, powiedzieć: masz, zabij. To tchórze tak
postępują. Człowiek, który jest odważny, który liczy
się z życiem innego, wyciągnie rękę do tego nienarodzonego i do tego starca i pomoże, powie: nie, ty masz
prawo do życia, bo ani ja nie jestem, ani nikt inny nie
jest stwórcą tego życia.
Tak że można apelować, docierać do sumień,
szczególnie lewicy, aby nie szargali życia, jak również
do tych, którzy mówią, że chronią życie, składają
wniosek o to, żeby chronić życie od poczęcia, ale jesteśmy dopiero w połowie drogi. Dwa miesiąca zbierane były podpisy za karą śmierci, a dzisiaj zmienili
zdanie. Może to dzięki Panu Bogu zmienili zdanie,
zmienili podejście do ochrony życia. Każdy dorosły
ma prawo chronić życie, tym bardziej nienarodzone,
i starców.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mówią, że z biedy
trzeba – są to słowa sympatyków zabijania nienarodzonych i ewentualnie starców – uchwalić również
ustawę o eutanazji. Naprawdę proszę to przeanalizować. Kilku panów w Polsce ma majątek warty ok. 150
mld zł. Mówią że w Polsce jest bieda. Po prostu naszą
winą, jako parlamentu, i rządzących, kolejnych rządów, było to, że dystrybucja dochodu narodowego
była fatalna. Nie wzmacniała rodziny, nie wzmacniała dzieci, nie wzmacniała tych, którzy nie mogą na
siebie zarobić i którym trzeba pomóc, wzmacniała
tych kilku panów. Pytamy: jak można się dorobić w
ciągu 10, góra 15 lat, majątku wartego 20 mld zł? W
jaki sposób, niech napiszą instrukcję, to może wszyscy Polacy będą bogaci i za 15 lat będą mieli po 20
mld zł majątku i część funduszu na koncie. Mówią,
że na świecie jest za dużo ludzi. Wysoka Izbo, na zbrojenie świat wydaje rocznie ok. 600–700 mld dolarów,
a na ratowanie życia i pomoc biednym ok. 25 mld
dolarów. Około 50 najbogatszych ludzi na świecie ma
majątek warty ok. 550 mld dolarów, a ludzie w Afryce umierają z głodu, w makabrycznych warunkach.
W jakim kierunku zmierza świat? Do czego zmierza
świat? Odsuwa się od Boga, odsuwa się od dekalogu,
odsuwa się od swojego Stwórcy. To musi się skończyć
klęską, kończy się klęską. Opatrzność nasza, że w
polskim parlamencie można debatować o takich sprawach, bo na pewno już w holenderskim, belgijskim,
teraz nawet we włoskim, hiszpańskim, angielskim o
takich sprawach już nie można debatować, po prostu
uważają, że to jest ciemnogród.
Do czego prowadzi pęd do pieniędzy, okradanie
innych, łapczywość? Prowadzi do bezprzykładnej,
ohydnej wojny, jak to jest w innych częściach świata,
zamiast dialogu, rozmowy, przestrzegania dziesięciu
przykazań, w tym: nie zabijaj. Oczywiście, że byłem,
jestem i zawsze będę za ochroną życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu pana posła Mariana Daszyka.

Poseł Marian Daszyk:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Swoją wypowiedź w tej dramatycznej debacie, w tym
dramatycznym sporze nas, Polaków, w jakim zakresie ma być w Polsce chronione życie człowieka, chcę
rozpocząć dla mnie najpiękniejszym polskim pozdrowieniem, zwracającym się do Boga: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szanowni Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Z
góry przepraszam, jeżeli moją wypowiedzią ktoś poczuje się dotknięty, bo będę mówił bez owijania w
bawełnę, otwarcie i szczerze. W mojej wiosce kilka
lat temu była pani dr Wanda Półtawska, która opowiadała, jak w gronie Polaków rozmawiali z papieżem Janem Pawłem II o tym, co się dzieje w naszej
ojczyźnie. Wówczas nasz papież powiedział: ja już
Polaków nie rozumiem. Czy do obecnej debaty nie
można odnieść tych słów? Jako Polacy sprawialiśmy
Janowi Pawłowi wiele przykrości i przynosiliśmy mu
wstyd za życia. Czy dzisiaj nie rumieni się za nas
tam, w niebie, przed Bogiem? Nasuwa się pytanie, co
się z nami, drodzy rodacy, dzieje? Zawsze byliśmy
narodem rozdyskutowanym, często się spieraliśmy,
ale były sprawy, co do których dyskusji nie było, zarówno dla wierzących, bez względu na wyznanie, jak
i niewierzących. Życie człowieka jako świętość było
jednym z takich fundamentów tego narodu. Ta ziemia dobrze poznała cenę życia. Niemało wsiąkło w
nią polskiej krwi najlepszych córek i synów. To takie
zasady i świętości sprawiły, że ten naród, mimo niewyobrażalnych kataklizmów i wynikających z nich
oﬁar, przetrwał i żyje do dziś. Dawniej tylko wróg te
świętości niszczył, teraz sami to robimy. To jest największy dramat i zagrożenie śmiertelne, bo jak pisał
nasz wieszcz: niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból.
Ból to jest ogromny, gdy są Polki i Polacy, którzy
godzą się na zabijanie istot całkowicie bezbronnych,
które nawet nie mogą krzyczeć, aby prosić o pomoc.
Szczególnie trudno wytłumaczyć i zrozumieć w tej
debacie tych z nas, którzy deklarują się jako osoby
wierzące, a jednocześnie nie popierają zapisów w konstytucji o ochronie życia od poczęcia do naturalnej
śmierci, mając pełną wiedzę, jakie jest w tej sprawie
nauczanie Kościoła, wszystkich biskupów i Episkopatu, papieża Benedykta XVI, a szczególnie oddanego sprawie obrony życia papieża Polaka Jana Pawła
II. Powiem więcej. W ogóle takiej postawy nie można
wytłumaczyć. Osoba wierząca, która w sprawie obrony życia mówi o konieczności kompromisu, jest
śmieszna i się kompromituje. W tej sprawie nie można być za, a nawet przeciw, nie można być letnim, bo
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Bóg użył strasznego słowa, co czeka tak postępujących. Wiemy też, że Bóg w swojej dobroci i ukochaniu
człowieka wybaczy największy upadek i grzech, ale
nie pozwoli z siebie kpić. W mojej ocenie takie lekceważące traktowanie nakazów i przykazań bożych
jest przyczyną dramatycznie złej sytuacji i upadku
Polski. Wielokrotnie ostrzegał nas przed tym Jan
Paweł II. Tak samo, jak dzisiaj duża część parlamentarzystów interpretuje przykazanie „nie zabijaj”,
interpretowało i rozumiało np. nie kradnij czy nie
kłam. Owoce takich rządów są bardzo dobrze widoczne w całej Polsce i za granicą, gdzie na każdym kroku można spotkać liczonych już w miliony wypędzonych z kraju Polaków, niczym po najstraszniejszej
wojnie. Najwyższy czas wyciągnąć wnioski i zmądrzeć. Nie trzeba upodabniać się do innych jak papuga, trzeba być sobą, być wiernym tym zasadom i
wartościom, które nam zostawili nasi ojcowie i dziadowie. Mamy wzorce i w naszych czasach, najpiękniejszy to Jan Paweł II, wierny Bogu do końca i podziwiany przez świat. To z tych wartości czerpała
„Solidarność” roku 1980, niepokonana, niebojąca się
niczego, nawet czołgów, budząca podziw i szacunek
na całym świecie. Ale robotnicy po rozpoczęciu strajku najpierw wieszali krzyże w halach fabrycznych,
prosili o mszę świętą, spowiedź i Jezusa w komunii
świętej. I nie dało się ich złamać, skłócić i pokonać.
Musieli wypowiedzieć im wojnę i wysłać czołgi na
bezbronnych. A jak było w roku 1990? Zupełnie inaczej. Odwołam się tylko do jednego przykładu. Przywódcom „Solidarności” wybranym do Sejmu brakło
odwagi albo zapomnieli o powieszeniu krzyża w tej
sali. Dopiero w 1997 r. zawisł w tej sali krzyż. Ale
dlaczego nie na głównym miejscu, nad godłem, tylko
gdzieś w kącie, nad drzwiami? Dlaczego?
W tej sprawie zabrali ostatnio głos rolnicy,
uczestnicy i sygnatariusze porozumień ustrzycko-rzeszowskich, w 26. rocznicę protestu. Zobowiązali
mnie, abym wystąpił do Sejmu o umieszczenie krzyża na głównym, honorowym miejscu w parlamencie.
Korzystam z dzisiejszej okazji i w imieniu tych rolników do pana marszałka i Wysokiej Izby zwracam się
także w tej sprawie. (Dzwonek)
Panie marszałku, już kończę.
Wracając do sprawy ochrony życia w Polsce, chcę
też powiedzieć, co jeszcze mówił nasz papież w tej
rozmowie z Polakami. Po słowach, że już nas nie rozumie, dodał: to, co przeszedł naród polski, inny by
nie przetrzymał. To dowodzi, że w nas, Polaków, wierzył do końca, znał dobrze swój naród i wierzył, że
się odrodzimy, podniesiemy ze swoich słabości i zadziwimy Europę i świat, jak już nieraz bywało. Ale
musimy być: tak – tak, nie – nie. Dlatego w tej sprawie powiedzmy jasno i głośno: tak. To będzie nasze
polskie zwycięstwo. Tylko takiej Polsce Bóg będzie
błogosławił, da porozumienie, zgodę i mądrość w naprawie państwa. Wierzę, że tak będzie.
Na zakończenie wszystkim, którzy będąc przeciwko temu zapisowi, używają jako argumentu przykładu dziecka poczętego z gwałtu, przedstawiam świa-
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Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Marian Daszyk
dectwo pani Marii Czernickiej z Wróblika na Podkarpaciu i jej rodziny. Taka debata jak dzisiaj w Sejmie
odbywała się kiedyś w tamtejszej szkole na lekcji religii. Klasa podzieliła się na trzy części – za, przeciw
i ci, którzy nie mieli zdania. Głównym argumentem
tych, którzy byli za aborcją, była sprawa dzieci poczętych z gwałtu. I wówczas głos zabrała wnuczka
pani Marii, która stanęła w grupie opowiadających
się za pełną ochroną życia. Poinformowała ona swoją
klasę, że jest dzieckiem poczętym z gwałtu, i to zbiorowego. A była to najlepsza uczennica w klasie, bardzo atrakcyjna dziewczyna, umuzykalniona; później
zresztą ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Po tym
świadectwie w klasie już nie było zwolenników zabijania dzieci poczętych z gwałtu. A czy wiecie, dlaczego matka dziewczynki nie usunęła tej ciąży? Dzięki
stanowczej postawie babci. Ale powinniście wiedzieć,
że takie samo stanowisko jak babcia zajęła też lewicowa gazeta „Przyjaciółka”, gdy matka zwróciła się
do niej o radę. Niech ten przykład i świadectwo sprawią, że i na tej sali wszyscy opowiedzą się za życiem
od poczęcia do naturalnej śmierci, za kulturą życia,
prawdy i miłości. Polsce i Polakom szczęść Boże.
(Oklaski)

Marszałek:
Bardzo dziękuję, panie pośle.
Na tym kończymy debatę, w której zabierali głos
przedstawiciele klubów i kół.
Przystępujemy do pytań.
Dotychczas zgłosiło się 25 posłów. Jeżeli nie będzie więcej zgłoszeń, za chwilę zamknę listę. Jest
jeszcze możliwość zgłaszania się do zadawania pytań.
Jako pierwszą proszę o zadanie pytania panią poseł Joannę Senyszyn.

Poseł Joanna Senyszyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wracam właśnie
z wiecu przeciw zmianom w konstytucji. Tam była
rzeczywiście atmosfera przyjaźni, wzajemnego szacunku i zrozumienia. I przechodziłam, idąc do Sejmu, wśród tzw. obrońców życia. Pytali: Dlaczego pani
nie wyskrobano? Żałowali, że moja mama nie dokonała aborcji. Teraz nawet tu słyszę, z tej sali: Może
słusznie. A więc naprawdę jesteście zwolennikami
aborcji, tylko aborcji wybiórczej; aborcji należy poddawać waszych politycznych wrogów.
(Poseł Andrzej Liss: Pytanie.)
Dlaczego było tutaj tyle demagogii, padło tyle
kłamstw? Dlaczego tzw. obrońcy życia oszukują Polaków? Naprawdę chcą zaostrzenia przepisów, które
już obecnie bardzo ograniczają możliwości przerywania ciąży. Zapis proponowany przez PiS, że ochrona
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życia nie może być mniejsza niż w chwili wejścia w
życie zmian w konstytucji, oznacza oczywiście, że
może być większa. Jest to naturalnie krok do zaostrzenia przepisów, do nakazania kobietom rodzenia
dzieci, nawet jeżeli ciąża jest następstwem gwałtu i
z innych powodów. Ale nie chciałabym mówić o aborcji, tylko o… (Dzwonek)
Panie marszałku, chciałabym zadać dwa pytania
o naturalnej śmierci.

Marszałek:
Proszę pytać, bo czas mija.

Poseł Joanna Senyszyn:
W gruncie rzeczy nie zostało wyraźnie powiedziane, co to znaczy: do naturalnej śmierci. Twierdzenie,
że ludzie nie mogą skracać życia, bo nie wolno ingerować w wyroki boskie, równocześnie oznacza również to, że być może nie wolno przedłużać życia, bo
to także jest ingerencja w wyroki boskie. A zatem
jeżeli taki zapis byłby wprowadzony, to czy będą dopuszczone przeszczepy, operacje, leczenie, czy to
przedłużanie życia nie będzie również sprzeczne z
wyrokami boskimi?
I na zakończenie może jedno zdanie, jeżeli pan
marszałek pozwoli. Święty Tomasz z Akwinu powiedział: Boję się ludzi, którzy czerpią wiedzę z jednej
książki. Ja też się boję, nawet jeżeli jest to Biblia albo
książka Jana Pawła II. Dziękuję.
(Poseł Dariusz Antoni Kłeczek: To było w jej stylu.)

Marszałek:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława
Krajewskiego.

Poseł Mirosław Krajewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyskurs o ochronie życia skłania do postawienia, jak sądzę, wielu
pytań. Pozwólcie państwo, iż zgłoszę niektóre z nich,
nasuwające się w tym momencie.
Po pierwsze, pytanie, jak sądzę, do przedstawiciela rządu. Polska podpisała europejską konwencję
bioetyczną, ale jej nie ratyﬁkowała. Pytam: Czy zamiarem rządu jest jej implementowanie według reguł
zawartych w art. 89–91 konstytucji, tj. ratyﬁkacja tej
konwencji w formie ustawy?
Po drugie, pytanie trochę retoryczne, ale muszę
je zadać. Czy jest możliwe, przy oczekiwanym, przynajmniej ze strony naszego klubu, potwierdzeniu w
konstytucji całkowitej ochrony życia, zawarcie nieformalnego moratorium na nienaruszanie ustawy z

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Poseł Mirosław Krajewski
1993 r. ani też jej zaskarżanie do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o przeciwną stronę?
I wreszcie trzecie pytanie. Czy poprawki zgłoszone dzisiaj, w czasie drugiego czytania, przez klub
Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście umocnią
ochronę życia człowieka? Czy rzeczywiście je ochronią? Bo chcę stwierdzić, że konstytucja weszła w życie przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
dotyczącym ustawy, o której dzisiaj mowa, o której
wszyscy myślimy, z 1993 r. Dziękuję bardzo.

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu pana posła Artura Górskiego… Przepraszam, chyba źle zarejestrowałem.
Najpierw pan poseł Andrzej Kłopotek.
Poseł Górski chwilę poczeka, prawda? Bardzo
pana przepraszam.
Proszę, panie pośle.

Poseł Andrzej Kłopotek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Byłem, jestem i
będę obrońcą życia, od jego początku do naturalnej
śmierci. Miarą dojrzałości narodu do miana cywilizowanego społeczeństwa jest jego stosunek do najcenniejszej wartości ogólnoludzkiej, jaką jest życie.
Dzisiejsza debata w Sejmie właściwie niczego nowego
nie wnosi do dotychczasowych uregulowań prawnych, rozszerza je tylko o te wszystkie istoty ludzkie,
których życie powstało z woli Boga i ich rodziców. Od
chwili poczęcia istoty te nie mają prawa głosu, co
zrozumiałe, ale ich adwokatem jest nie tylko sumienie narodu, ale przede wszystkim tu, w tej Izbie, stanowione przez nas prawo. Ono nie może tych bezbronnych istot skazywać lub dopuszczać do ich
uśmiercania, ponieważ godząc się na to, za chwilę,
jak bywało w niedalekiej przeszłości w różnych systemach politycznych, akceptować będziemy może
prawo do życia wybranych grup społecznych. Ten
relatywizm moralny i prawny może sprawić, że jeżeli zaakceptujemy dziś zabijanie istot nienarodzonych,
będziemy nie cywilizacją życia i rozwoju, lecz cywilizacją śmierci. Jeśli ta Izba byłaby w stanie zdobyć się
na jednomyślność w tej najważniejszej sprawie, by
chronić życie od jego poczęcia, to moim skromnym
zdaniem byłby to dopiero pierwszy krok ku modyﬁkacjom prawnym, jakie za nim musiałyby nastąpić.
Dlatego mam cztery pytania do polskiego rządu.
W jaki sposób zamierza uczynić bardziej skutecznym
dydaktycznie przedmiot nauczania w szkole przygotowanie do życia w rodzinie, tak by wiedza o ochronie
życia od poczęcia i świadomym macierzyństwie oraz
odpowiedzialności za nienarodzone jeszcze dziecko
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zarówno matki, jak i ojca była wiedzą wystarczającą
młodemu pokoleniu do podejmowania tak ważnych
decyzji w ich życiu? Czy rząd ma przygotowane propozycje zmiany przepisów prawnych na rzecz ochrony życia od poczęcia, by przyszła matka miała zapewnione środki materialne na życie ze strony ojca swego dziecka, lub wprowadzenia takich mechanizmów
prawnych, by egzekucja nakazów płacenia alimentów
nie pozostawała tylko na papierze? Kiedy rząd przygotuje propozycję zmian systemowych związanych z
reaktywowaniem banku alimentacyjnego, który wypłacałby środki na poziomie minimum socjalnego,
wystarczające na godziwe utrzymanie dziecka przez
samotnie wychowującą matkę? Czy rząd ma opracowany program objęcia wszystkich kobiet będących w
ciąży opieką prenatalną, także badaniami genetycznymi wykrywającymi wszelkie zmiany zagrażające
życiu nienarodzonego dziecka? Dziękuję za uwagę.
(Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję.
Pan poseł Artur Górski.

Poseł Artur Górski:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Debatujemy
dziś nad kilkoma projektami zmiany Konstytucji RP,
których celem jest zwiększenie ochrony życia poczętego. Te projekty odnoszą się do różnych artykułów
i mają często bardzo różne brzmienie, przez co mogą
być inaczej rozumiane i interpretowane. Wiemy, że
ustawy, także ustawa konstytucyjna, to prawo pozytywne. Prawo pozytywne w obszarze aksjologii powinno odzwierciedlać prawo naturalne, które jest
oparte na prawie Bożym. Wszelkie zmiany w aktach
prawnych dotyczące ochrony najwyższych wartości,
a zatem także życia, mogą iść wyłącznie w kierunku
zbliżenia do rozstrzygnięć prawa naturalnego. Ponieważ każda ze zgłoszonych poprawek przewiduje
wprowadzenie do konstytucji ochrony życia poczętego, w każdym przypadku będzie miało miejsce jakieś
zbliżenie do rozstrzygnięć prawa naturalnego, dlatego każda z tych poprawek jest godna poparcia, gdyby
inne nie przeszły. Jednak rodzi się pytanie, na które
odpowiedź może być istotna dla posłów, którzy chcą
głosować za poprawką najbardziej zgodną z nauką
Kościoła katolickiego stojącego na straży prawa naturalnego. Mam zatem pytanie do posła sprawozdawcy: Która ze zgłoszonych propozycji najpełniej odzwierciedla stanowisko Kościoła katolickiego? Dziękuję. (Oklaski)
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
Sejmu Wojciech Olejniczak)
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Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pani poseł Lucyna Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Lucyna Wiśniewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak to jest, że od
lat wszyscy odwołują się do nauki naszego wielkiego
rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II zarówno z prawej, jak i niejednokrotnie z lewej strony sceny politycznej, a jak przychodzi do konkretnego działania,
to wiele osób ma bardzo duże wątpliwości, czy można, czy trzeba wprowadzać ją w życie. Wiele ocen,
słów padło dzisiaj na tej sali za zwiększeniem ochrony życia, jak i przeciw jej wzmocnieniu. Prawo do
życia jest wartością podstawową, wobec której żaden
naród nie może być obojętny. Nie tylko wiara, ale
racja stanu, racja narodu przemawiają za wzmocnieniem ochrony życia. Czyż nie stać nas na to, żeby
zabezpieczyć przyszłość i byt tych, którzy jeszcze się
nie narodzili, jak i tych, którzy żyją, ale niejednokrotnie są słabi i trzeba im pomagać? Jestem przekonana,
że stać nas na to. Jesteśmy to winni naszemu wielkiemu rodakowi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Jesteśmy to winni narodowi polskiemu i sobie. Czyż
nie powinniśmy dać przykładu Europie? Czy po tym,
co zostało tutaj powiedziane, jest ktoś, kto ma wątpliwości, że życie zaczyna się od poczęcia? Czyż można mieć wątpliwości co do potrzeby zabezpieczenia
przed eutanazją, gdy w wielu krajach świata życie nie
jest wartością najwyższą? Z tymi pytaniami zostawiam państwa i liczę na reﬂeksję tych, którzy jeszcze
nie zdecydowali, jak głosować, bo możemy, bo powinniśmy głosować tylko za życiem – od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Marek Polak:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie
Posłowie! Pomimo że ratyﬁkowana przez Polskę 30
września 1991 r. Konwencja Praw Dziecka deklaruje
jego ochronę prawną zarówno przed urodzeniem, jak
i po urodzeniu, to prawo to w mojej ocenie nie jest
dostatecznie przestrzegane, szczególnie w okresie
prenatalnym. Z uwagi na ograniczony czas nie będę
rozwijał tego wątku, wygłoszę na ten temat stosowne
oświadczenie, ale pozwolę sobie zadać kilka pytań.
Chciałbym zapytać: Dlaczego dzieci niepełnosprawne
po urodzeniu mają pełną ochronę prawną gwarantu-
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jącą ich nietykalność, oczywiście słuszną ochronę, i
prawo do życia, dziecko niepełnosprawne zaś będące
jeszcze w łonie matki może być w majestacie obowiązującego prawa brutalnie zamordowane? Dlaczego
dziecko poczęte w wyniku przestępstwa od momentu
urodzenia może cieszyć się pełną ochroną prawną,
również prawem do życia, zaś przed jego narodzeniem nasze prawo dopuszcza do przerwania jego życia, nie pociągając nikogo do żadnej odpowiedzialności? I chciałbym też wiedzieć, dlaczego na życie człowieka w początkowym stadium jego rozwoju, tam, w
łonie matki, gdzie powinno być szczególnie bezpieczne, w obliczu naszego prawa czyha śmiertelne zagrożenie. A miejsce to jest miejscem rzezi niezliczonej
ilości bezbronnych istnień ludzkich. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pan poseł Artur Zawisza, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Artur Zawisza:
Dziękuję panu marszałkowi, notabene autorowi
ważnych słów, iż: aborcja jest złem, a nawet: aborcja jest
grzechem, publikowanych niedawno na łamach „Gazety Wyborczej”. Za to rzeczywiście serdecznie dziękuję.
Natomiast pytanie moje skierowane zostało…

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Żebyśmy precyzyjnie, panie pośle, się wyrażali –
aborcja jest złem.

Poseł Artur Zawisza:
Wydaje się, że cytat brzmiał: aborcja jest grzechem, ale to będziemy sprawdzać. Nie mówię tego z
ironią, tylko z wdzięcznością.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Podtrzymuję to.

Poseł Artur Zawisza:
Natomiast moje pytania skierowane są do pana
posła sprawozdawcy w związku z interesującym wywodem przedstawicielki Platformy Obywatelskiej
powołującej się na obecne normy konstytucyjne, które, jak mówiła, wskazują, że życie już obecnie jest
dostatecznie chronione konstytucyjnie. Ale przecież
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Poseł Artur Zawisza
nie przeszkodziło to autorom prób, czy to z roku 1996
czy 2004, chcących pogorszyć stan ochrony życia w
Polsce. I dopiero orzeczenie trybunału z roku 1997
położyło kres tym wysiłkom. Stąd moje pytanie: Czy
na tym tle nie wydaje się racjonalne, aby orzeczenie
trybunału z roku 1997 skonstytucjonalizować, czyli
wpisać expressis verbis do konstytucji?
I drugie pytanie związane z tamtym wywodem.
Pani poseł mówiła, że konstytucja chroni życie i nie
pozwala na pogorszenie intensywności tej ochrony.
Ale czy rzeczywiście jest tak, że obecnie konstytucja
absolutnie wyklucza pogorszenie prawnej, ustawowej
ochrony życia, tak jak na przykład wyklucza to pogorszenie obecna propozycja prezydencka, zgłaszana
w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość? I wreszcie pytanie ostatnie: Czy przedmiotem reﬂeksji komisji był taki oto stan rzeczy, że dzisiaj wielu obrońców tak zwanego kompromisu z roku
1993 to przecież ludzie i politycy, którzy w owym czasie sprzeciwiali się wysiłkom na rzecz prawnej ochrony życia? Czy z tego wobec tego nie można wysnuć
wniosku, że nawet niektórzy teraz sprzeciwiający się
tej zmianie konstytucyjnej za lat kilka czy kilkanaście będą obrońcami tej zmiany, która dzisiaj ma
szansę mieć miejsce i która będzie nowym, jak najlepszym kompromisem? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pan poseł Artur Ostrowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Poseł Artur Ostrowski:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Jest dla mnie
osobiście oczywiste, że wprowadzenie do konstytucji
przepisu o ochronie życia od momentu poczęcia oznacza jeszcze bardziej drastyczne ograniczenie praw
człowieka dla kobiet, w tym ich prawa do życia, do
zdrowia i do godności.
Liga Polskich Rodzin domaga się całkowitego zakazu przerywania ciąży, głosząc, że tym chroni życie
ludzkie. Czy nie jest to twierdzenie pełne hipokryzji
i cynizmu? Czy nie jest tak, że Liga Polskich Rodzin
szafuje życiem kobiet, odmawiając im prawa do jego
ochrony, gdy ciąża im zagraża? Czy zaproponowane
zmiany zmuszą do rodzenia kobiety, które padły oﬁarą gwałtu, kiedy płód jest ciężko lub śmiertelnie chory? Ciąży nie będzie można przerwać nawet wtedy,
gdy będzie ona zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety.
Czy proponowane zmiany pozbawiają kobiety praw,
z których korzystają mieszkanki prawie wszystkich
państw Unii Europejskiej? Dlaczego blokuje się w
Polsce wiedzę o antykoncepcji i życiu seksualnym
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człowieka, m.in. w polskich szkołach? Czy proponowane zmiany nie spowodują zwiększenia i tak dużego podziemia aborcyjnego, czy liczby wyjazdów kobiet
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celu usunięcia ciąży? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pan poseł Jan Jarota, Liga Polskich Rodzin.

Poseł Jan Jarota:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Sądzę, że w
kontekście dzisiejszej dyskusji warto wrócić pamięcią
do dnia ślubowania poselskiego, kiedy zgodnie z art.
104 Konstytucji Rzeczypospolitej deklarowaliśmy, iż
będziemy wykonywać sumiennie obowiązki wobec
narodu, strzec suwerenności i interesów państwa,
czynić wszystko dla pomyślności i dobra obywateli, a
bardzo wielu z nas przywoływało wówczas na świadka Boga, mówiąc: Tak mi dopomóż Bóg.
W związku z tym pojawia się szereg pytań, a najważniejsze z nich w kontekście tego ślubowania jest
następujące: Czy dopuszczanie możliwości prawnej
zbijania słabych, niewinnych i bezbronnych ludzi – a
przecież z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku aborcji i eutanazji – jest realizacją obowiązku
działania na rzecz interesu państwa, pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, w tym kobiet, czy też nie?
Wiele zabierających głos przede mną z tej lewej
strony kreowało się na obrońców kobiet, ich praw,
godności, ich wszelkiego dobra, natomiast czy takie
zestawienie wartości, jak to pani posłanka Szymanek-Deresz przedstawiała: czy wolność, czy życie – to
jest jakikolwiek dylemat? Myślę, że tego typu rozważania, jak te, które przed chwilą zaprezentował pan
poseł Ostrowski, wszyscy znamy, one się zawierają w
kręgu rozmaitych guseł, już dawno znanych i które
już dawno powinniśmy wyrzucić z naszego myślenia.
Oczywiście, to jest guślarstwo...
(Poseł Artur Ostrowski: Pan jest chyba przesądny.)
W związku z tym chciałbym zakończyć (Dzwonek), ponieważ czas dobiega końca, taką konkluzją:
mianowicie moim zdaniem i w oparciu o rzetelną
argumentację należałoby zgodzić się z nowelizacją
art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej, ponieważ zgodna jest ona z interesem narodu, państwa i jego obywateli, a także rodzin i kobiet. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Stanisław Papież, Liga Polskich Rodzin.
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Poseł Stanisław Papież:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata
ma charakter doniosły i ważny. Oto debatujemy w tej
Izbie, czy naczelny akt Rzeczypospolitej ma przyznawać bezwarunkowość ochrony życia wszystkim żyjącym istotom. Wartość tego pytania dzisiaj jest szczególna. Myślę, że powinniśmy sobie zadać kilka ważnych pytań w związku z tą debatą.
Ja pierwsze pytanie miałbym do pana prezydenta
i do przedstawicieli tych formacji, które tutaj mnożyły problemy związane z zapisem bezwarunkowości
ochrony życia – zwłaszcza w art. 38 – od poczęcia do
naturalnej śmierci. Często w tych dyskusjach były
przywoływane argumenty pochodzące z natury, ale
także argumenty kategorii religijnej. Ja chciałbym
zapytać, czy ci posłowie – głównie z Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej – pamiętają o
instrukcji watykańskiej o szacunku dla rodzącego się
życia, która mówi, że w momencie, kiedy jakieś prawo
stanowione pozbawia ochrony prawnej pewną kategorię osób, które ze swej natury powinno bronić,
wtedy państwo przez samo to neguje równość wszystkich obywateli wobec prawa?
Chciałbym odpowiedzieć pani posłance Senyszyn,
która była uprzejma powiedzieć (Dzwonek), że broniąc…
(Poseł Artur Ostrowski: To są pytania.)
…życia dzieci nienarodzonych i osób przed eutanazją, czerpiemy wiedzę z jednej księgi. Nie, pani
poseł, nie czerpiemy wiedzy z jednej księgi, tylko
czerpiemy z kilku ksiąg. Pierwszą księgą jest natura,
odczytanie rzeczywistości. Odczytując rzeczywistość,
dostrzegamy bezwarunkowość życia, potem widzimy
człowieka jako objawienie i Boga, i rzeczywistości, i
dopiero później odczytujemy z Pisma Świętego, z objawienia jako dopełnienie tego wszystkiego. Warto,
aby pani poseł przynajmniej w tych kategoriach zdobyła się na pewną uczciwość intelektualną wobec
obrońców życia, którzy nie bronią tego życia ze względów koniunkturalnych, tylko bronią właśnie dla owego odczytania rzeczywistości.
(Poseł Joanna Senyszyn: No ale czytacie i nie rozumiecie, co czytacie.)
Wysoka Izbo…

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Panie pośle, przekroczył pan czas już o 1 minutę.
Tak że…

Poseł Stanisław Papież:
Tak, chciałbym tylko spuentować.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Prosiłbym bardzo.
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Poseł Stanisław Papież:
Największy z rodu Polaków, Jan Paweł II mówił
kiedyś do nas, że głównym starciem w cywilizacji
współczesnej jest właśnie starcie cywilizacji śmierci
z cywilizacją życia. Dziś tą areną walki o życie jest
niewątpliwie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego
chciałbym tutaj z tego miejsca zaapelować do wszystkich pań posłanek i kolegów posłów, abyśmy nie pytali, komu bije dzwon, abyśmy przyjęli, że ten dzwon
bije nam, i abyśmy stanęli wszyscy razem za poparciem art. 38, od poczęcia do naturalnej śmierci, który bezwarunkowo chroni najbardziej bezbronnych z
bezbronnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pan poseł Marian Piłka, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Marian Piłka:
Panie marszałku, mam pytanie do pana posła
sprawozdawcy.
Jak wiadomo prawo europejskie jest ponad prawem krajowym, natomiast konstytucja jest ponad
prawem europejskim. Czy w świetle tych działań,
które podejmuje Unia Europejska, mianowicie takich jak ﬁnansowanie zabijania dzieci nienarodzonych w trzecim świecie, jak ingerowanie w suwerenne decyzje np. Nikaragui, która broni życia, i całego
szeregu innych działań, które zmierzają do upowszechnienia zabijania dzieci nienarodzonych, Polska nie będzie przedmiotem narastającej presji ze
strony różnych agend Unii Europejskiej mającej na
celu doprowadzenia do upowszechnienia zabijania
dzieci nienarodzonych? Czy brak normy konstytucyjnej nie ułatwi tego procesu? Czy zatem wprowadzenie poprawki konstytucyjnej o ochronie życia
nienarodzonych nie będzie skuteczną barierą dla
uzurpacji agend Unii Europejskiej rozszerzających
zabijanie dzieci nienarodzonych?
I drugie pytanie, które chcę tutaj zadać panu
przewodniczącemu: Czy nie uważa pan, że drugą
oﬁarą zabijania dzieci nienarodzonych po dziecku
jest przede wszystkim kobieta? Dlatego że to jest głębokie okaleczenie kobiecości, macierzyństwa i że to
prowadzi do syndromu poaborcyjnego, z którym wiele kobiet nie jest w stanie sobie poradzić.
(Poseł Joanna Senyszyn: Ale wiele sobie radzi.)
Czy tego typu zachowanie nie prowadzi do narastającej agresji, która wyraża się często w zdecydowanych
akcjach na rzecz upowszechniania zabijania dzieci nienarodzonych? Czy ten przejaw ﬁksacji nie jest zagrożeniem dla kobiet? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

38. posiedzenie Sejmu w dniu 28 marca 2007 r.
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Jerzy Gosiewski, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Jerzy Gosiewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poselski projekt
ustawy, który miałem przyjemność poprzeć, proponuje jedynie oczywistą zmianę w konstytucji RP,
gdzie w nowym brzmieniu art. 38 Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia od momentu poczęcia. Tak prosta i
oczywista zmiana wywołuje ogromny sprzeciw w części niektórych grup społecznych. Bo być może wynika to z faktu braku zrozumienia intencji wnioskodawców. Podstawowym przymiotem człowieka jest
jego życie, to jest również życie ludzkie od początków
jego powstania. To chyba nie podlega wątpliwości. W
ratyﬁkowanej przez RP 6 września 1991 r. Konwencji Praw Dziecka w preambule w akapicie 10, nawiązującym do Deklaracji Praw Dziecka, potwierdza się,
że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość ﬁzyczną
oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, a
zwłaszcza ochrony prawnej zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu. Uznanie, iż ochrona życia
przysługuje istocie ludzkiej od chwili poczęcia, znalazło również wyraz w ustawodawstwie zwykłym, na
przykład w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży.
Panie Ministrze! Chciałbym zadać pytanie: czy
proponowana zmiana nie jest wypełnieniem luki
prawnej w ustawie zasadniczej i czy w prawie Unii
Europejskiej są przeciwwskazania do wprowadzenia
proponowanej przez nas zmiany art. 38 gwarantującej ochronę prawną życia ludzkiego od chwili poczęcia? (Dzwonek) Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Stanisław Kalemba, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Poseł Stanisław Kalemba:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie można być
obojętnym na podstawowe prawo człowieka – prawo
do życia. Będę głosował za zapisem w art. 38 konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia od chwili poczęcia
do naturalnej śmierci. Życie ludzkie jest największym
błogosławieństwem świata. Warto przypomnieć atmosferę z 11 czerwca 1999 r. na tej sali, duża część z
nas tu była, wtedy gdy wystąpienie Jana Pawła II,

110

61

od lewej do prawej i w drugą stronę, zostało tak ciepło
przyjęte. Jan Paweł II pozostawił nam testament.
Przytoczę jego wypowiedź jako kardynała jeszcze:
„Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu, jest śmierć ludzi, którzy się
jeszcze nie narodzili: poczętych i nienarodzonych. I
nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie
może minąć bez konsekwencji.” Mamy szansę to
zmienić. Natomiast w encyklice „Evangelium vitae”
pisał: „Jeśli tak wielką uwagę zwraca się na szacunek do każdego życia, nawet do życia przestępcy i
niesprawiedliwego napastnika, to przykazanie »nie
zabijaj« ma wartość absolutną w odniesieniu do osoby niewinnej, i to tym bardziej wówczas (Dzwonek),
gdy jest to człowiek słaby i bezbronny.”
Pod względem prawa do życia każda niewinna
istota ludzka jest absolutnie równa wszystkim innym. Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód,
dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Żadna władza nie ma prawa do
tego zmuszać ani na to przyzwalać.
Pani minister, czy rząd ma zamiar wpłynąć na
zmianę tych przewrotnych przepisów w zakresie
ochrony życia w prawie europejskim? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Andrzej Szlachta:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dzisiejsza debata ma charakter szczególny, ponieważ dotyczy
sprawy fundamentalnej – losu ludzkiego życia. Dotyczy też najważniejszego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – konstytucji. Moje pytanie kieruję do
pana posła sprawozdawcy: czy przedstawiony przez
Komisję Nadzwyczajną projekt ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zamknie ostatecznie, raz na zawsze, formacjom lewicowym, skrajnie liberalnym i ateistycznym drogę do prób liberalizacji ustawodawstwa dotyczącego ochrony prawnej
życia człowieka od chwili poczęcia?
I drugie pytanie, panie pośle. Jak została odebrana przez członków komisji ekspertyza prawna pani
profesor Eleonory Zielińskiej, która stwierdziła, że
płodowi nie przysługują żadne prawa? Dziękuję.

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Pani poseł Joanna Fabisiak, Platforma Obywatelska.
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Poseł Joanna Fabisiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Także pytanie
dotyczące praw dziecka. Otóż bardzo często na tej
szali słyszymy o prawach dziecka, o obronie praw
dziecka – przed tym, przed tamtym, przed czymś innym. Kieruję pytanie do posła sprawozdawcy: jakich
argumentów używano w dyskusji, iż prawa dziecka
poczętego z gwałtu są inne, czy też nie ma ich w
ogóle, są mniejsze, niż prawa dziecka poczętego z miłości? Chciałabym dowiedzieć się, jakie było przedstawiane uzasadnienie, od którego momentu dziecko
poczęte jest dzieckiem? Nie kwestionujemy tego. Siedziałam tu podczas całej dyskusji i nikt nie kwestionował tego, że dziecko poczęte jest dzieckiem. Zatem
jakie było uzasadnienie, dlaczego nie ma praw do
momentu urodzenia, a szczególnie jeśli jest poczęte
z gwałtu? Przecież jest to zdrowe dziecko. Mówimy:
ciężko chore, takie wolno zabić, ale to jest zdrowe.
Dlaczego? Jak to uzasadniano? Dlaczego wolno matce podjąć decyzję o zabiciu zdrowego dziecka, które
chce żyć, które może służyć społeczeństwu?
Drugie pytanie. Czy dobrze rozumiem – proszę
także posła sprawozdawcę o odpowiedź – czy nie jest
tak, że w wypadku choroby ciężarnej kobiety, ciężarnej matki, lekarz ma obowiązek do ostatniej chwili
służyć pomocą medyczną i bronić zarówno życia matki, jak i dziecka, lecząc obydwoje, i matkę, i dziecko,
aż do momentu naturalnej śmierci? Czy tak nie jest?
Czym innym jest sytuacja, kiedy matka dobrowolnie
rezygnuje z leczenia na rzecz dziecka, ale wydaje mi
się, i proszę o odpowiedź, że lekarz (Dzwonek) ma
obowiązek leczyć zarówno matkę, jak i dziecko tak
długo, jak jest to możliwe. To znaczy tym kresem jest
naturalna śmierć jednej z tych osób. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pani poseł Izabela Jaruga-Nowacka, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Poseł Izabela Jaruga-Nowacka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja mam pytania
do posła sprawozdawcy. Chciałabym zapytać, panie
pośle, dlaczego państwo nazywacie się obrońcami
życia, jednocześnie tak łatwo, nonszalancko szafując
życiem kobiet, ich losami, ich zdrowiem? To moje
pierwsze pytanie.
Dlaczego pan mówi o tym, że to jest zabijanie na
życzenie? Panie pośle, czy pan sądzi, że polskie kobiety mają takie życzenia? Czy pan nie zna kraju, w
którym pan jest posłem? – Rzeczypospolitej. Czy naprawdę pan nie widzi tego trudu urodzenia, wychowania, opieki medycznej wielu tysięcy polskich kobiet, które wychowują i wychowywały swoje dzieci
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mimo tych trudnych warunków? Dlaczego pan nas
obraża? Dlaczego pan traktuje kobiety jak niegrzeczne, rozkapryszone i niemądre dziewczynki? Jak pan
tak może postępować? Pytam pana: czy dla was, dla
prawicy, liczy się dziecko tylko od momentu poczęcia
do urodzenia, a później to już nie przysługuje mu
godność? Bo wykreśliliście tu, w tej Izbie zakaz bicia
dzieci. Ten zapis brzmiał: pozbawienie praw, także
godności dziecka.
Panie pośle, wreszcie jak się pan odnosi do wczorajszej wypowiedzi pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że w związku z przyjęciem zapisu „od poczęcia do naturalnej śmierci” być
może Jan Paweł II nie mógłby udać się do Ojca swego
w taki sposób (Dzwonek), w jaki chciał, bo nakazalibyście mu państwo dalsze leczenie? Czy zdajecie sobie
także sprawę z tego, że czyniąc z macierzyństwa nie
wybór, nie przywilej, nie prawo, ale zmuszając do macierzyństwa, zrzucicie z ołtarzy takie postacie jak
Beretta Molla? Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pan poseł Piotr Gadzinowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Poseł Piotr Gadzinowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie marszałku,
dziś w tej Izbie większość mają ci, którzy, jak określił
to wczoraj poseł Wierzejski, najpierw wierzą, a potem
myślą. Mam nadzieję, że w następnej kadencji większość będą mieli ci, którzy myślą. Chciałbym zadać
pytanie panu posłowi sprawozdawcy, który mówił, że
ten projekt – projekt, który znosi prawo do aborcji w
każdej postaci – popiera większość narodu. W takim
razie, panie pośle sprawozdawco, dlaczego nie chcecie
dać naszemu społeczeństwu, narodowi polskiemu,
prawa wypowiedzenia się w referendum? Skoro konstytucja została przyjęta w referendum, czemu zmiany konstytucji nie mogą być zaakceptowane w referendum? Mówicie, że reprezentujecie naród, społeczeństwo, a jednocześnie boicie się tego narodu. Dlaczego boicie się narodu? Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję bardzo.
Pani poseł Anna Pakuła-Sacharczuk, Prawo i
Sprawiedliwość.

Poseł Anna Pakuła-Sacharczuk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak się składa,
że akurat mój głos będzie wiązał się z tym, co przed
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Poseł Anna Pakuła-Sacharczuk
chwilą zostało powiedziane. Żadne głosowanie, żadne
referendum nie jest w stanie zmienić obiektywnie
istniejącej rzeczywistości.
(Poseł Joanna Senyszyn: Przecież mamy nad tym
głosować w Sejmie.)
Dlatego my możemy jedynie odczytać prawdę,
prawdę o człowieku – kiedy się człowiek zaczyna, kiedy się zaczyna jego życie, kiedy się jego życie kończy.
I nie naszą decyzją będzie to, kiedy to się dzieje, lecz
to jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość.
(Poseł Piotr Gadzinowski: To nie jest wiara.)
I to jest bardzo ważne. Kto wierzy, to jest to dla
niego bardzo ważny argument – nauka Kościoła.
Ale żeby to stwierdzić, wystarczy patrzeć na
obiektywnie istniejącą rzeczywistość. Życie ludzkie
jest procesem ciągłym, nieprzerwanym, o ile się go
nie przerwie, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I
właśnie nie potrzeba wierzyć, żeby to można było
stwierdzić, wystarczy używać zwykłego rozumu
ludzkiego. I można być wyznawcą każdego światopoglądu (Oklaski), ale nie gwałcić podstawowych prawideł myślenia i logiki ludzkiego rozumu, chyba że
ktoś jest ukształtowany, wykształcony na dialektyce,
w której jest coś i nie jest.
(Poseł Michał Tober: Ale nie krzycz.)
Mamy takie skażenie i naprawdę problem nasz
polega na tym…
(Poseł Piotr Gadzinowski: To jest problem Kubusia Puchatka.)
…i ten problem związany z referendum, że bardzo
wielu ludziom się wydaje, że coś jest i nie jest, jednocześnie może być i nie być. No to Orwell to opisał
(Oklaski), Orwell to opisał, dwójmyślenie, brak zasady tożsamości. (Oklaski) I jest to skażenie postmarksistowską ﬁlozoﬁą, której byliśmy poddawani, niektórzy od dzieciństwa. I ludzie po prostu mają problem z rozczytaniem podstawowej rzeczy, obiektywnej rzeczywistości. Dziękuję. (Oklaski)
(Poseł Michał Tober: To widać.)

Wicemarszałek Wojciech Olejniczak:
Dziękuję.
Pan poseł Jan Filip Libicki, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy dzisiaj nad sprawą fundamentalnej wagi, nad konstytucyjnym umocnieniem ochrony życia dzieci nienarodzonych. Myślę, że każdy, komu ta sprawa jest droga,
a kto jest dzisiaj parlamentarzystą Rzeczypospolitej,
nie bez wzruszenia myśli o tym, że będzie mógł się
do owego wzmocnienia ochrony życia aktywnie przyczynić. Wypada przy tym podziękować wszystkim, od
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najwyższych władz Rzeczypospolitej po poszczególnych posłów podpisanych pod projektami poselskimi,
którzy w ostatnich dniach nie szczędzili wysiłku, aby
wypracować rozwiązania, które będą mogły realnie
ochronić życie najmniejszych Polaków. W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować marszałkowi
Sejmu Rzeczypospolitej panu Markowi Jurkowi za
niestrudzone budowanie koalicji na rzecz życia w
obecnym parlamencie oraz panu doktorowi Dariuszowi Kłeczkowi, który jako dzisiejszy sprawozdawca
nie szczędził swych sił w ramach prac Komisji Nadzwyczajnej.
Z moich kontaktów i spotkań wynika, że dla wielu środowisk, nie tylko w Polsce, ale i za granicą,
nasze dzisiejsze prace są znakiem nadziei na zmianę
panujących dziś powszechnie tendencji braku poszanowania godności życia ludzkiego. Stąd też i moje
pytanie do dzisiejszego sprawozdawcy pana posła
Kłeczka, od lat aktywnie zaangażowanego na rzecz
obrony życia: Czy w oparciu o swoje doświadczenia
rzeczywiście może potwierdzić, że podejmowane
przez Sejm wysiłki w tym zakresie stanowią realną
inspirację dla wielu środowisk zaangażowanych w tę
sprawę nie tylko w Polsce, ale i za granicą? Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo w obradach obejmuje marszałek
Sejmu Marek Jurek)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu panią poseł Halinę
Olendzką.
Pani poseł chwilowo nie ma. Przełożymy na koniec listy.
W takim razie proszę pana posła Witolda Bałażaka.

Poseł Witold Bałażak:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moje pytanie
kieruję do pana posła sprawozdawcy. Zanim je jednak
zadam, pozwolę sobie na zobrazowanie go cytatami.
Pierwszy cytat pochodzi z komunikatu Konferencji Episkopatu Polski, w którym czytamy, że „życie
ludzkie jest święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci”. To cytat pierwszy.
I cytat drugi, z encykliki papieża Jana Pawła II
„Evangelium vitae”: „Nic i nikt nie może dać prawa
do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion, czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary,
nieuleczalnie chory czy umierający. Żadna władza nie
ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”.
W obliczu powyższych cytatów pytam: Do którego
artykułu, art. 30 czy 38, odnoszą się powyższe cytaty? Czy nie są one jednoznacznym odniesieniem do
art. 38? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zadanie pytania pana posła Mirosława
Pawlaka.

Poseł Mirosław Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Nie mam żadnych wątpliwości, że życie należy chronić od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci,
jednak mam pytania właśnie natury prawnej. W jaki
sposób w sytuacji zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i usankcjonowania zakazu całkowitej
aborcji należy dokonać zmian w ustawie o aktach
stanu cywilnego, tak aby dziecko poczęte w wyniku
aktu kazirodczego miało formalny wpis? Na przykład
ojcem dziecka jest ojciec matki lub ojcem dziecka jest
syn matki dziecka – jak to usankcjonować w aktach
stanu cywilnego?
Czy, abstrahując już od kwestii politycznych, kulturowych oraz światopoglądowych, my, wszyscy
obecni na tej sali, zdajemy sobie sprawę, że dziecko
poczęte z gwałtu kazirodczego obciążone zostanie do
końca życia nieuleczalnymi następstwami tego czynu? Dowodzą tego badania wybitnych naukowców.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zadanie pytania panią poseł Stanisławę
Okularczyk.

Poseł Stanisława Anna Okularczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Zaznaczam na wstępie, że jestem za prawem do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci. Dylemat aborcji
występuje głównie w rodzinach najbiedniejszych.
Wiadomo, że mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, sukces ekonomiczny, ale też ogromne rozwarstwienie. I u nas problem aborcji występuje głównie
w tej grupie zmarginalizowanych ekonomicznie.
W związku z tym mam kilka pytań.
Dlaczego Polska nie ma programu proﬁlaktyki
w odniesieniu do niepożądanych ciąż? Dlaczego nie
mamy skutecznej edukacji dotyczącej świadomego
macierzyństwa? Dlaczego mamy wiele tematów marginalnych w edukacji, a nie podejmujemy tego ważnego, kardynalnego problemu w szkolnictwie, jakim
jest świadome macierzyństwo? Jak się okazuje, jest
to podstawowy problem moralny, etyczny i intelektualny. Dlaczego dochodzi do tego, że ludzie starzy nie
mają na leczenie, na lekarzy i lekarstwa?
Dyskutowaliśmy wczoraj na łamach prasy – nawet pan premier podjął sprawę eutanazji, że jest dys-
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kutowana – za albo przeciw. Otóż, proszę państwa,
czy tam, gdzie starzy ludzie nie mają pieniędzy na
lekarstwa, nie jest to rozciągnięta w czasie eutanazja? Jest to wielkie pytanie. To jest jakaś tajemnica
lekarska, ale jest to dosyć powszechne u nas.
Czy nie przyszła pora na dyskusję poważną w rządzie i Wysokiej Izbie, czy nie czas na poważną dyskusję o tym, jak zapewnić całej populacji godne życie od
poczęcia do naturalnej śmierci? Podkreślam, całej
populacji.
I ostatnia reﬂeksja. Czy głęboko wierzący muszą
mieć zapis w prawie, że nie należy dokonywać aborcji? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Proszę pana posła Adama Ołdakowskiego.

Poseł Adam Ołdakowski:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ja zawsze
starałem się stawać w obronie i pomagałem osobom
słabszym. Tak zostałem wychowany. Zwykle mówię, że zostało to mi przekazane w genach, bo moi
rodzice to ludzie bardzo dobrzy, którzy zawsze pomagali osobom potrzebującym. I oczywiste jest, że
jestem za obroną życia ludzkiego od poczęcia do
naturalnej śmierci. Wielu z nas, z prawej i z lewej
strony, mówiło o naszym papieżu Janie Pawle II:
to największy Polak. Biliśmy brawo, gdy też wołał
do nas o ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia
aż do naturalnej śmierci, jednocześnie ostrzegając:
Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości.
Wielu twierdzi, że obecna konstytucja zabezpiecza
życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Skoro to tak oczywiste, to dlaczego nie chcecie dopisać
w art. 38 konstytucji słów: od chwili poczęcia do naturalnej śmierci? Czego się boicie? Panie pośle, w czym
to przeszkadza, żeby te słowa dopisać do tego artykułu? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Pan poseł jeszcze?
Pan poseł Marek Matuszewski, bardzo proszę.

Poseł Marek Matuszewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska dała Europie Konstytucję 3 maja, która wyprzedzała rozwiązania prawne w innych państwach europejskich.
Dzisiaj, kiedy prawa państw europejskich nie zabezpieczają w pełni ochrony życia, stoi przed nami po-
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nownie rola prekursora. Obliguje nas do takiej postawy nauka Jana Pawła II.
Szanowni Państwo Posłowie! Aby było to możliwe,
polski parlament musi jednoznacznie opowiedzieć się
za życiem, obowiązkiem każdego z nas jest obrona
życia. Przedstawiciele lewicy, będąc u władzy, witali
uprzejmie Jana Pawła II, uważali go za wielki autorytet. Skoro jest dla was autorytetem, to dlaczego wbrew
jego nauce chcecie głosować? Dziękuję. (Oklaski)
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Bo trzeba żyć
według prawa.)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Na tym, jak widzę, wyczerpaliśmy listę posłów, którzy zapisali się do głosu i są oraz byli obecni na sali.
W takim razie proszę o zabranie głosu przedstawiciela rządu panią minister Beatę Kempę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Beata Kempa:
Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zasadzie większość pytań, które zostały przez państwa zadane
w tej debacie, była kierowana do pana posła sprawozdawcy, część tylko z tych pytań była do rządu. Akurat
tak się składa, że na przedstawiciela rządu wyznaczono ministra sprawiedliwości i w jego imieniu będę
odpowiadać na te pytania. Część pytań była do rządu
jako całości albo też do innych ministrów, niemniej
wedle mojej najlepszej wiedzy będę starała się państwu na nie odpowiedzieć.
Część pytań była bardzo szczegółowa. Był nawet
wspomniany taki casus, pan poseł z PSL zadał pytanie, czy w przypadku zmiany konstytucji będziemy
musieli zmieniać Prawo o aktach stanu cywilnego.
To pytanie, myślę, było też trochę przewrotne: wtedy
jakiego ojca wpisać? Sądzę, że jest to casus, nad którym nie sposób się pochylać. Nie ma takiej potrzeby,
żeby zmieniać prawo po to, żeby tylko z sarkazmem
wpisywać pewne dane. Co do tego, panie pośle, nie
zgodzę się i w aktach stanu cywilnego nie będzie takiej potrzeby.
Pan poseł Kalemba zapytał dosyć mocno, jak Polska czy rząd w ogóle, może rząd bardziej, nie Polska,
ma zamiar wpłynąć na zmianę przewrotnych przepisów w prawie europejskim, przy czym nie wyartykułował, o które przepisy chodzi; domyślam się, że
być może chodzi o przepisy, które obowiązują w porządkach prawnych innych państw. Trudno, żeby
rząd polski ingerował w porządki prawne innych
państw. Jeśli dotyczy to rzeczy fundamentalnych
i dobrej, silnej pozycji Polski w krajach Unii Europej-

114

65

skiej i na świecie w ogólności, na pewno już rząd rozpoczął takie działania i ma pierwsze efekty. Natomiast czy rząd polski może ingerować w prawo wewnętrzne, pozostawiam panu posłowi odpowiedź na
to pytanie. Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta.
Były również pytania natury ogólnej, to znaczy
czy nie powinniśmy skupić naszych wysiłków na edukacji, w tym w szczególności edukacji seksualnej czy
też w zakresie przygotowania do życia w rodzinie.
Moja odpowiedź, może też jako posła, kobiety, matki,
będzie bardzo prosta. Ta edukacja powinna zacząć
się od rodziny. Nie można mówić o tym, że którakolwiek ze szkół zastąpi w ogóle tę edukację. Absolutnie
ktoś, kto tak sądzi, jest w błędzie albo ewentualnie
chce przerzucić ten obowiązek na wszystkie inne instytucje, a nie na matkę i ojca, oczywiście razem
wziętych. Myślę, że to jest jasne. Aczkolwiek część tej
edukacji jest. Moje dziecko ma lekcje biologii, sądzę,
że te lekcje ma prowadzone wzorowo i część z tych
informacji uzyskuje również na tych lekcjach. Odpowiadam na to pytanie w ten sposób. Uważam, że
powinniśmy zacząć od rodziny i od tego, że matka
i ojciec są odpowiedzialni również za wychowanie i za
przygotowanie do przyszłego życia. Poza tym dziecko
uczy się zawsze przez przykład, to jest najlepsza nauka. Jak się mu da dobry przykład, to myślę, że będzie również postępować dobrze i bardzo odpowiedzialnie wobec innych, ale też i wobec własnego
zdrowia, własnego życia.
Pan poseł Krajewski był uprzejmy zapytać o ratyﬁkację przez Polskę konwencji bioetycznej. Jest to
bardziej pytanie do ministra zdrowia. To pytanie
było bardzo mocno i emocjonalnie postawione. Przypomnę, że tę konwencję przyjęliśmy w roku 1999
i poprzedni rząd jakoś też nie pochylił się nad tą kwestią. Co nie znaczy, że nad tą kwestią nie trzeba będzie się pochylić. Wrócę może do – w mojej ocenie
bardzo emocjonalnej – wypowiedzi pani poseł, która
prezentowała stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podała ona wręcz jako argument powołanie przez pana ministra sprawiedliwości zespołu do spraw bioetyki. Ta informacja jest informacją,
która nie pochodzi jeszcze ze stron internetowych
ministerstwa. Zawsze jak się tworzy jakiś zespół czy
wychodzi z naszego ministerstwa jakikolwiek akt
prawny w formie projektu do uzgodnień międzyresortowych, to pojawia się to wtedy – to jest pierwszy
podstawowy sygnał – na stronach ministerstwa. Ten
zespół to ma być zespół niezależnych zupełnie ekspertów do tych spraw. Jeśli rozważamy, czy ministrowie sprawiedliwości biorą udział w Komitecie Zarządzającym do Spraw Bioetyki przy Radzie Europy, to
pan minister sprawiedliwości musi mieć wsparcie ekspertów w tym zakresie. To jest jakby podstawowy
i główny cel. Jak państwo wiecie, dyskusja toczy się
już od pewnego czasu, właściwie, by nie powiedzieć,
od lat, więc nie sposób się zgodzić, że stworzone to
zostało akurat na potrzeby naszej dzisiejszej debaty.
Pan poseł Krajewski zadał następnie pytanie, czy
poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość
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rzeczywiście umocnią życie. Ochronę życia, przepraszam, skrótowo to opisałam. Bardzo przepraszam,
jeśli zniekształcę któreś pytanie. One są tak szybko
zadawane, że staram się pisać hasłowo. Ja zupełnie
bez emocji, drodzy państwo, powiem tak: W tej chwili istotnie spór idzie może nie o to, czy życie trzeba
chronić, bo co do tego, co do pewnego momentu,
w Izbie chyba jesteśmy zgodni. Padło tu bardzo dużo
tego typu deklaracji. Była bardzo wyważona wypowiedź przedstawicielki Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Słuchałam z boku, więc mogłam
bardzo spokojnie przyjąć wszystkie wypowiedzi. Myślę, że – tak przynajmniej wywnioskowałam – zgoda
co do ochrony życia jest i chyba też jest, jeśli idzie
o konstytucję. Jesteśmy takim krajem, i to jest bezsporne, że prawo do życia powinno być chronione, bo
to są również nasze korzenie. I myślę, że kwestia jest
w zapisie, gdzie i oczywiście jak mamy przyjąć ten
zapis.
Kolejna poprawka, którą był uprzejmy wnieść pan
prezydent i którą była uprzejma zaprezentować
przedstawicielka Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość, zwraca uwagę na jeszcze jedną
kwestię, nad którą naprawdę warto bardzo głęboko
się zastanowić w komisji. Dotyczy ona w sposób
szczególny – pozytywny oczywiście – samej kobiety,
za co chcę z tego miejsca bardzo podziękować panu
prezydentowi. Mianowicie chodzi o zapis, który będziemy rozważać, mówiący o tym, że władze publiczne podejmą działania mające na celu ochronę życia
poczętego w szczególności poprzez pomoc kobiecie
ciężarnej. Ten zapis ma być zawarty w konstytucji.
Taka jest propozycja. Warto zwrócić na to szczególną
uwagę, zwłaszcza w kontekście pytań wszystkich
państwa posłów, którzy opowiadają się za ochroną
tego życia, a bardzo cieszy, że jest ich tak wielu.
Pan poseł Kłopotek zapytał o lekcje przygotowania do życia w rodzinie. Po części na to pytanie odpowiedziałam.
Pan poseł zapytał także, czy rząd ma i jakie ma
propozycje dotyczące kwestii alimentów, skuteczniejszej egzekucji alimentów, jak zrozumiałam, bo tego
głównie dotyczyło pytanie. Otóż myślę, panie pośle,
że służy temu program, który jest realizowany. Jeśli
będzie pan uprzejmy prześledzić, chociażby w Internecie, historię ustaw, które ta Izba przyjęła, to już
uzyska pan pewną odpowiedź na pytanie, co takiego
uczyniliśmy. Wynika to chociażby z katalogu przyjętych ustaw.
Jeżeli będziemy śledzić pozycję dotyczącą ustaw
wniesionych przez rząd, to proponuję skupić się na
lekturze noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Po raz pierwszy po 40 latach została przygotowana
tak duża, obszerna nowela, bo 9 poprzednich noweli
było bardzo krótkich, epizodycznych. Znajdzie pan
tam doskonałe zapisy, które w szczególności odpowiadają naszym tradycjom, nawiązują do naszym korze-
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ni. Uwzględnione są także wszystkie zawiłe kazusy,
z którymi mieli do czynienia polscy sędziowie, a które pojawiły się podczas transformacji.
Poruszona jest również kwestia alimentów. Jutro
będziemy głosować nad nowelizacją ustawy o komornikach. Są w niej zawarte takie rozwiązania, które
w szczególności mają spowodować lepszą egzekucję,
w tym również alimentów, czyli skuteczniejsze dochodzenie roszczeń, w tym również – a śmiem twierdzić, że przede wszystkim – roszczeń bardzo ważnych
dla samotnych matek. To jest oczywiście tylko wycinek spraw. Myślę, że ta lektura jest bogata. To nie są
tylko kwestie dotyczące programu, ale to jest sprawa
realizacji tego programu. Można również poczytać
o programach, które są artykułowane przez pana
ministra zdrowia.
Pan poseł Ostrowski zapytał o kwestię edukacji,
jak również o sprawę podziemia aborcyjnego. Pamiętam, że bodajże podczas poprzedniej debaty, w trakcie pierwszego czytania, podawałam część statystyk
w tym zakresie, a więc można skorzystać ze stenogramu i przeczytać dane prokuratury w tym zakresie. Przepraszam bardzo, że dzisiaj nie mam tych
danych, myślę jednak, że bardzo łatwo można sięgnąć do stenogramu.
Pan poseł Papież zapytał o to – i raczej zwrócił się
z tym pytaniem do pana prezydenta – czy nie mnoży
się problemów związanych z wpisaniem ochrony życia do konstytucji. Szanowni państwo, myślę, przysłuchując się z boku tej debacie, że wszyscy się nad
tym pochylamy jednakowo i na pewno nam wszystkim chodzi o jedno: o ochronę życia. Być może każdy
z nas dochodzi do tego inną drogą, ale cel mamy jeden i wspaniały, więc warto, żebyśmy osiągnęli konsensus w tej materii.
Pan poseł Gosiewski zapytał, czy w prawie unijnym nie ma przeszkód do wprowadzenia zapisu o ochronie życia. Do państwa dyspozycji jest kompendium
wiedzy w postaci opinii ekspertów. Zostały one zebrane w jedną całość. Każdego odsyłam przed podjęciem decyzji do lektury tychże opinii. Po zapoznaniu
się z tymi opiniami – a także myśląc na gorąco, jak
w tym zakresie pomóc – uważam, że nie ma w prawie
unijnym – mogę to stwierdzić – takiej przeszkody,
która uniemożliwiałaby wpisanie ochrony życia w taki
akt jak konstytucja.
Wreszcie, szanowni państwo, pani poseł Okularczyk stwierdziła, że problem aborcji dotyczy tylko
tych sfer, w których występuje patologia. Niejednokrotnie mówiłam już o tym, również z tej mównicy,
że moje doświadczenie zawodowe, w szczególności 15-letnie, wskazuje, że ten problem dotyczy nie tylko
tych środowisk. Dlatego być może warto pochylić się
nad konstytucją. To nie jest jednak tylko kwestia
tych środowisk, w których występują patologie. To
jest bardzo poważny problem.
Pani poseł zapytała, dlaczego nie ma edukacji, jeśli
chodzi o macierzyństwo. Odpowiedziałam na to pytanie. Edukacja jest przede wszystkim w rodzinie.
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Pani poseł pytała też o problem eutanazji i o to,
dlaczego w ogóle mówimy o kwestii zakazu eutanazji,
skoro osoby samotne czy emeryci nie mają środków
na zakupienie lekarstw. W mojej ocenie – chociaż bardzo szanuję panią poseł – to jest zbyt daleko idący
wywód i nie sposób się z tym zgodzić. Zawsze istnieje jakiś system pomocy – nie tylko państwa, ale i pomocy wzajemnej – w tym zakresie. Często również
wielu z nas z tym się boryka i nigdy nie można powiedzieć, że tylko dlatego, że ktoś nie ma pieniędzy
na leczenie, po prostu można zabić. To jest zbyt daleko idący wywód i naprawdę nikt nie jest w stanie
z tym się zgodzić. (Poruszenie na sali)
Można z tej wypowiedzi tak wywodzić. Absolutnie
nie chcę, pani poseł, wchodzić w spory, jestem od tego
daleka. Na pewno zwraca pani poseł uwagę na problem związany z zabezpieczeniem emerytalnym. Już
dzisiaj pani minister Kalata – po części oczywiście
broniąc tutaj swojego zdania, i słusznie – powiedziała
o programie, który jest wprowadzany. Dyskutowaliśmy nad tym bardzo gorąco kilka tygodni temu, mówiąc o podwyżkach rent i emerytur, skupiając się nad
dobrą ustawą. Nie nad ustawą, powiedzmy, na dzisiaj
i na jutro czy nie nad taką ustawą, jaką zaproponował
poprzedni rząd, dotyczącą po prostu głodowych, a właściwie można powiedzieć: żadnych, podwyżek emerytur, i to następujących co kilka lat. Bardzo wnikliwie
nad tym się zastanawialiśmy. Myślę, że to jest problem, nad którym rząd polski się pochyla, ale na pewno nie można mówić o tym, żeby w tych kategoriach
rozpatrywać w ogóle kwestię tego, czy zakazać eutanazji, czy nie. To jest spór bardziej ogólny.
Szanowni państwo, zdążyłam zapisać tyle pytań
do rządu. Powiem tylko tak: istotnie nie powinno być
tak, żeby problem ochrony życia był wykorzystywany
politycznie. Prawdą jest, że dzisiaj po raz pierwszy
jest taki moment w państwie polskim, w naszej rzeczywistości, kiedy można osiągnąć w tej sprawie konsensus, dobry konsensus, i kiedy można również
wypełnić wolę i testament – tak często tutaj dzisiaj
przywoływanego w oktawie rocznicy śmierci – naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział
wszystko i skierował piękne, ładne przesłanie do
wszystkich, ale też dał jeszcze jedną bardzo ważną
wskazówkę, o której chyba wiele osób zapomniało,
mianowicie bardzo często mówił o dialogu, mówił
o spokojnej rozmowie, o spokojnym dialogu. Myślę
naprawdę, że jeszcze te słowa powinniśmy sobie przypomnieć i wtedy osiągniemy dobry, należyty, godny
państwa polskiego i wszystkich Polaków cel. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, pani minister.
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
pana posła Dariusza Kłeczka.
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Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
Dziękuję pani minister za wystąpienie. Na część pytań, które były kierowane również do mnie, pani
minister już odpowiedziała. Mam nadzieję, że wiele
wątpliwości już zostało rozwianych. Postaram się
ustosunkować do wszystkich pytań, które pojawiły
się zarówno w wystąpieniach klubowych, jak i w wystąpieniach indywidualnych.
Pani poseł Szymanek-Deresz w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na pewien brak informacji związanej z ekspertyzami i zarzuciła mi, że cytowałem
wybiórczo pewne fragmenty z uzasadnień, natomiast
inne fragmenty potraktowałem jako niewygodne
i zrezygnowałem z powoływania się na nie. Otóż
chciałbym pani poseł oraz wszystkim państwu powiedzieć, że wystąpiłem z wnioskiem do pana marszałka o to, aby wyraził on zgodę na to, by wszystkie
ekspertyzy, które zostały zamówione na potrzeby
prac Komisji Nadzwyczajnej, zostały przez Biuro
Analiz Sejmowych wydane i dostarczone wszystkim
posłom. W związku z tym wszystkie ekspertyzy w całości, bez żadnych słów komentarza, są do dyspozycji.
Na te ekspertyzy powoływała się komisja, również ja
powoływałem się na te ekspertyzy. Wybrałem pewne
fragmenty, nie mogłem cytować wszystkich, ale to
jest sytuacja o tyle zrozumiała, że te ekspertyzy zawierały bardzo dużo zagadnień, a i tak próbowałem
wiele z tych ekspertyz pogrupować.
W pytaniach o kompromis, który ewentualnie
chcemy burzyć, pani Szymanek-Deresz, chciałem
zwrócić uwagę na to, że ten kompromis w 1993 r. nie
był zawarty między obrońcami życia i przeciwnikami
obrony życia czy też, mówiąc innym językiem, między zwolennikami aborcji a przeciwnikami tzw. aborcji. To był kompromis między obrońcami życia i obrońcami życia. Wielu obrońców życia głosowało tutaj
przeciw tej ustawie tylko dlatego, że nie było w ustawie pełnej ochrony życia poczętego, paradoksalnie
więc głosowali za pozostawieniem ustawy z 1956 r.
Sytuacja jest taka, że ten kompromis, gdyby wtedy
był zawarty, nie byłby burzony w 1996 r., nie musielibyśmy liczyć na Trybunał Konstytucyjny, który –
całe szczęście – tę zbrodniczą ustawę uznał za niezgodną z konstytucją. Gdyby to był kompromis, to
akurat koledzy klubowi pani poseł Szymanek-Deresz
nie złożyliby w poprzedniej kadencji w 2004 r. projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie.
I taki zarzut, że przecież konstytucja chroni życie,
po co więc zmieniamy konstytucję.
(Głos z sali: Bo tak jest.)
Tak właśnie jest. I cieszy mnie bardzo, że stwierdzenie to padło kilkakrotnie ze strony posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak, odpowiadam pani
poseł Szymanek-Deresz, tak, odpowiadam pani poseł
Jarudze-Nowackiej, konstytucja chroni życie. Tyle
tylko, że koleżanki i koledzy pani poseł Jarugi-Nowackiej, pani poseł Szymanek-Deresz nie chcą tego
zauważyć. W związku z tym dwie próby: jedna prze-
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prowadzona skutecznie, druga przeprowadzona nieskutecznie.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: I tak powinno
być, teraz też tak będzie.)
Jest to pewien sposób, pewien rodzaj impregnowania na wiedzę. Oto wiemy, że konstytucja chroni
życia, a i tak próbujemy konstytucję zmienić, to znaczy chcemy zmienić ustawę. Było to zapowiadane
z tej trybuny, było to zapowiadane na posiedzeniu
komisji, było to zapowiadane w mediach, nie jest to
żadna uwaga krytyczna, SLD się z tym nie kryje.
(Głos z sali: Ale to nie SLD, takie są ekspertyzy.)
Powrót do ustawy zafundowanej kiedyś Polsce
pierwotnie przez Adolfa Hitlera, później przez Józefa
Stalina. Całe szczęście, że te ugrupowania feministyczne, które są pewnym zapleczem dla Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, które się dzisiaj zebrały na
manifestacji, stanowią zastraszająco małą liczebnie
grupę, całe szczęście.
Gdybyście państwo zapomnieli o tym, jak wyglądał wasz projekt o świadomym rodzicielstwie, to służę egzemplarzem. Może się pani poseł zapoznać.
(Głos z sali: My mówimy o…)
Pani poseł Szymanek-Deresz…

Marszałek:
Panie pośle, przepraszam. Pani poseł, prosiłbym
bardzo, żeby jednak pani nie przeszkadzała.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Ale pan poseł
jest wnioskodawcą, musi obiektywnie przyznać, że
nie feministki, tylko konstytucjonaliści...)

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Odpowiadam na pytania.
(Głos z sali: Ale nie mówi pan o tym.)

Marszałek:
Pani poseł, nie ma takiego trybu zabierania głosu.
Proszę usiąść. Zwracam uwagę, że przeszkadza pani
w prowadzeniu obrad.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: A ja zwracam uwagę na to, że poseł wnioskodawca jest nierzetelny.)
Zwracam uwagę, że przeszkadza pani w prowadzeniu obrad. Pani poseł Skowrońska też niestety
tego nie ułatwia. Ostatnio nawet na posiedzeniu Prezydium Sejmu stwierdziliśmy, że pewne zachowania
niestety wykraczają poza granice regulaminowe. Tak
więc prosiłbym bardzo o spokój.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: W ogóle wam
przeszkadzamy.)
Panią poseł Jarugę-Nowacką też po raz drugi
proszę o spokój.
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(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Ja pana marszałka proszę, żeby panu kobiety w Sejmie nie przeszkadzały.)

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Czy można, panie marszałku?

Marszałek:
Mam nadzieję, że pani klub zwróci pani uwagę na
to zachowanie, bo jednak niezależnie od tego, że oboje jesteśmy posłami, to regulamin stanowi o tym, że
ktoś ma obowiązek prowadzić obrady tej Izby, nawet
konstytucja, którą – jak sądzę – pani szanuje.
Bardzo proszę.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W sprawozdaniu wyraźnie zaznaczyłem, wymieniając nazwiska ekspertów, którzy uznali, że
konstytucja chroni życie...
(Głos z sali: Tak jest.)
…chroni w sposób niewystarczający, niewystarczający. Obóz polityczny, który pani poseł reprezentuje –
przepraszam za tę wycieczkę prawie personalną – nie
chce tego zrozumieć. Zmiana konstytucji uniemożliwi zmianę ustawy, a więc wtedy nie będzie potrzebne
zrozumienie pewnych oczywistych faktów.
Pani poseł Szymanek-Deresz wspomniała o niepotrzebnej wojnie, o wojnie aborcyjnej, która tworzy
podziały w społeczeństwie. Tak naprawdę to ta prawdziwa wojna cały czas trwa, cały czas giną na niej
ludzie. Podziały już istnieją: na tych, których życie
jest chronione w polskim ustawodawstwie, bo się urodzili, i na tych, którzy się jeszcze nie urodzili, są chorzy i takiego prawa nie mają.
Pani poseł Szymanek-Deresz łaskawie, co jest
dość charakterystyczne w tej dyskusji, powołała się
na autorytet świętego Kościoła katolickiego, przywołała wypowiedzi arcybiskupa Gocłowskiego, arcybiskupa Życińskiego. Mogła się jeszcze powołać na inne
wypowiedzi, które akurat mógłbym też zacytować,
ale to jest o tyle charakterystyczne, że ci, którzy
z tak wielką niechęcią odnoszą się do Kościoła, to,
o dziwo, w tej sprawie, podczas tej debaty sejmowej
powołują się na opinie Kościoła, który rzekomo akceptuje ten kompromis. Tymczasem ostatnia oﬁcjalna wypowiedź polskich biskupów na ten temat jest
jasna. Pozwolę sobie ją zacytować: Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność wszystkim, którzy z wielką konsekwencją modlą się i podejmują
starania o skuteczną ochronę prawną życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Biskupi jednoznacznie popierają działania mające na
celu konstytucyjne zagwarantowanie tej ochrony.
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Poseł Dariusz Antoni Kłeczek
Godność i nienaruszalność życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci wynika
z prawa naturalnego, co było zawsze przedmiotem
nauczania Kościoła i o czym wielokrotnie przypominał Sługa Boży Jan Paweł II. Ważnych spraw
moralnych dotyczących nienaruszalności życia
ludzkiego nie wolno rozstrzygać na drodze referendum. To jest przy okazji też odpowiedź na dwa pytania, które dotyczyły referendum. O takie rozumienie tej fundamentalnej kwestii biskupi zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli, do katolików,
wszystkich chrześcijan i wyznawców innych religii,
a także do niewierzących. Episkopat Polski jest
świadom potrzeby szerokiej edukacji dotyczącej
poszanowania życia na każdym etapie jego rozwoju. Przy tej okazji biskupi przypominają, że Kościół
w Polsce pomaga matkom i dzieciom między innymi przez prowadzenie domów samotnej matki
i ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych. W związku
z tym, jeżeli powołujemy się na stanowisko Kościoła, powołujmy się na stanowisko aktualne. Ja w swoim wystąpieniu starałem się unikać odnoszenia do
stanowiska Kościoła, jednak przy tak postawionej
kwestii czuję się usprawiedliwiony, że przytaczam
tę wypowiedź.
To jest też charakterystyczne, że w czasie, kiedy
przewodniczący Episkopatu Polski w liście do pana
marszałka Sejmu jednoznacznie wypowiedział się,
były głosy, że jest to wypowiedź tylko jednego z hierarchów Kościoła. Po wydaniu komunikatu z 339.
zebrania plenarnego, konferencji Episkopatu Polski
ci sami posłowie stwierdzili, że biskupi nie mogą postąpić inaczej, a tłumacząc swoje odmienne stanowisko, stwierdzili, że nie są duchownymi, lecz politykami. Bądźmy poważni. Jeżeli ktoś nie uznaje nauki
Kościoła, niech się na nią nie powołuje, jeżeli uznaje,
niech pozytywnie odpowie na apel biskupów.
W tym momencie chciałbym jeszcze powołać się
na autorytet „Solidarności”. To Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, delegaci
z regionu rzeszowskiego na II krajowym zjeździe podjęli inicjatywę, aby uchwałą zjazdu opowiedzieć się
za prawną ochroną życia ludzkiego od momentu poczęcia. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi
Rzeszowskiej przypomniał to parlamentarzystom
podkarpackim w liście z 27 marca 2007 r. Dziękuję
za to stanowisko.
Wypowiedź pana posła Fiedorowicza. Mógłbym
odpowiedzieć w ten sposób, że nawet jeżeli ktoś nie
przestrzega dekalogu i nie przestrzega prawa konstytucyjnego, nie przestrzega prawa zwykłego, też nie
ma prawa, żeby mnie zabić albo żeby zabić pana posła. Był taki adres, że przecież mamy dekalog, mamy
prawo, jest dobrze, ale są tacy, którzy nie chcą tego
przestrzegać, nie chcą respektować. Na to też musimy reagować i się bronić.
Wywód pana posła dotyczący pomocy czy braku
pomocy niepełnosprawnym po 24. roku życia, mam
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nadzieję, nie jest wołaniem o aborcję po 24. roku życia dla osób niepełnosprawnych ani o eutanazję. Jeżeli bowiem w ten sposób próbujemy grać nieszczęściem, tragedią, jaka dotknęła rodziny, bo mają osoby niepełnosprawne, to jest to bardzo poważne nadużycie.
Pan poseł wspomniał również o życiu małżeńskim
posłów, o rodzinach. Otóż, panie pośle, ja żyję 25 lat
w sakramentalnym związku małżeńskim i wspólnie
z żoną mamy 3 córki. Towarzyszyłem żonie i swoim
dzieciom od chwili poczęcia. W 18. dniu od poczęcia,
kiedy wiadomo było, że oto mamy dziecko, to była dla
nas wielka radość, ogromna radość i byliśmy razem
z dziećmi do dnia porodu, a więc nie jest tak, że posłowie, że mężczyźni, że Prawo i Sprawiedliwość czy
inne osoby tak na dobrą sprawę pewne rzeczy bardzo
odpychają od siebie czy wręcz lekceważą. Zdaję sobie
sprawę z tego, że wykonując mandat posła, zaniedbuję część swoich obowiązków męża i ojca, ale tym bardziej jestem wdzięczny mojej żonie za to, że wykonuje te obowiązki za siebie i za mnie. Każdy może przeżyć to samo. Wystarczy tylko odrobinę pochylić się,
zastanowić nad sobą i nie ma żadnego problemu, aby
wiedza o początkach ludzkiego życia, która nie jest
wiedzą tajemną, była dostępna dla nas wszystkich.
Pani poseł Senyszyn pytała, dlaczego tak zwani
obrońcy życia są za zaostrzeniem prawa do tak zwanej aborcji. Ustawa o planowaniu rodziny jest ustawą, która broni życia. To nie jest ustawa antyaborcyjna, to nie jest ustawa przeciwko kobietom, to nie
jest ustawa przeciwko życiu. To jest ustawa broniąca
życia, to jest ustawa, która daje kobiecie, matce przed
urodzeniem dziecka opiekę państwa. Jeżeli pani poseł do dzisiaj, mimo że bardzo często jako jedna
z nielicznych uczestniczyła w posiedzeniach Komisji
Nadzwyczajnej, nie zauważyła, że debatujemy nad
zmianą konstytucji, to chciałbym oznajmić, że dzisiaj
dyskutujemy nad nowelizacją konstytucji, pracujemy
nad zmianą konstytucji zawartą w druku nr 993, nie
debatujemy dzisiaj nad zmianą ustawy o planowaniu
rodziny. W konstytucji na pewno nie będziemy zaostrzać żadnego prawa, będziemy tylko próbowali
ustrzec kobiety matki przed urodzeniem dziecka,
żeby nie zafundowano im ustawy, która jest podobna
do ustawy o świadomym rodzicielstwie.
Czy zapis o naturalnej śmierci nie zabroni leczenia, operacji, przeszczepów? Nie, nie zabroni leczenia, nie zabroni operacji, nie zabroni przeszczepów.
Święty Tomasz – kolejny epizod powoływania się
na świętego Tomasza przez panią poseł Senyszyn.
W pierwszym czytaniu pani poseł powoływała się na
świętego Tomasza z Akwinu, na posiedzeniu komisji
pani poseł Senyszyn powoływała się, teraz też. A więc
chciałbym z całą mocą powiedzieć, że święty Tomasz
polegał na ówczesnym, średniowiecznym stanie wiedzy medycznej, a obecnie nauka już wie, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: On mówił, że
kiedy dusza wstępuje.)
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Mam nadzieję, pani poseł Jaruga-Nowacka i pani
poseł Senyszyn, że posłowie SLD nie chcą cofnąć ani
nas, ani naszego społeczeństwa do średniowiecza.
Mimo toczącej się w średniowieczu dyskusji teologów
o momencie ożywienia i wstąpienia duszy do ciała
rozwijającego się w łonie matki dziecka Kościół, od
kiedy tylko powstał, głosił, że aborcja, czyli spędzenie
płodu, jest zbrodnią – to już taki dodatek do tego
pytania, pani poseł – i tak twierdzi do dzisiaj.
Jeżeli posłowie SLD chcą poznać nauczanie kościoła, odsyłam panie i panów posłów do encykliki „Evangelium vitae” Jana Pawła II oraz do Katechizmu Kościoła Katolickiego, szczególnie do art. 2270–2275.
(Głos z sali: Implementować to.)
Pan poseł Kłopotek miał pytania do polskiego
rządu, na te pytania uzyskał odpowiedź.
Ponieważ w swojej wypowiedzi pan poseł Kłopotek zwracał się, co prawda do rządu, aby nauka w szkole przybliżała macierzyństwo i pozytywnie odnosiła
się do macierzyństwa, jedna uwaga, jedna ogromna
prośba, z tym że ogromna prośba już do wszystkich
pań i panów posłów, nie tylko do pana Kłopotka. Pan
poseł użył zwrotu „przyszła matka”. Wyjątkowo niefortunne stwierdzenie. Kobieta będąca w ciąży, oczekująca na urodzenie dziecka jest matką, matką oczekującą na urodziny dziecka, nie przyszłą matką.
Przyszłą matką to jest moja najstarsza córka, która
15 września w tym roku planuje wyjść za mąż i planuje mieć dzieci. To jest przyszła matka, ale jak już
wyjdzie za mąż i jak już będzie w ciąży, od momentu
poczęcia będzie matką. Na pewno taki język i takie
słownictwo, również w Wysokiej Izbie, również
w mediach, również oczywiście w podręcznikach
szkolnych, pozwoli na pozytywne odnoszenie się do
macierzyństwa.
Poseł Artur Górski pyta, która ze zgłoszonych
poprawek najpełniej odzwierciedla stanowisko Kościoła katolickiego. W przytoczonej opinii, w przytoczonym fragmencie komunikatu z 339. zebrania
Konferencji Episkopatu Polski jednoznacznie Episkopat wyraża stanowisko: każda zmiana, która lepiej
będzie chroniła życie od poczęcia, jest dobrą zmianą.
Natomiast stanowisko z 338. zebrania Konferencji
Episkopatu Polski w sposób jednoznaczny popiera
poprawkę o ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci w art. 38.
Pani poseł Lucyna Wiśniewska pyta, czy nie powinniśmy dać przykładu Europie. Zdecydowanie tak.
Europa już dawno się zagubiła.
(Głos z sali: To nie przekłada się...)
Europa potrzebuje przykładu. Obrońcy życia w
Europie są nam niezmiernie wdzięczni. Obrońcy życia w Europie biorą z nas przykład, obrońcy życia na
całym świecie biorą z nas przykład. W związku z tym
ten przykład, który możemy dać Europie, damy również światu.
Pan poseł Polak dostał już odpowiedź od pani minister.
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Pan poseł Artur Zawisza pyta, czy obecne normy
konstytucyjne sugerują, że życie jest dostatecznie
chronione. Jest wystarczająco dobrze chronione, ale
niektórzy tego nie rozumieją. Będzie lepiej chronione.
Nawet ci, co nie zrozumieją, będą musieli się do tego
zastosować. Takie jest moje zdanie. Trzeba doprecyzować pewne zapisy, aby już nigdy nie było żadnych
wątpliwości.
Pan poseł Ostrowski. Tu jest problem, bo faktycznie trudno mi odczytać to, co pan poseł napisał.
W każdym razie, jeżeli starania o to, aby życie przed
urodzeniem było chronione w konstytucji, możemy
zderzyć z fragmentem wypowiedzi pana posła, to absolutnie nie zgadzam się z tym, aby prawo do możliwości zabicia dziecka przed urodzeniem było w ogóle
prawem. Mówiąc: prawo, proszę wziąć to w cudzysłów, chodzi o tak zwane prawo kobiety do autentycznego, już nie tak zwanego, zabicia dziecka przed
urodzeniem.
W związku z tym nawet jeżeli padają zarzuty o hipokryzję, cynizm, szantażowanie, o życie kobiet, to
panie pośle, w przytoczonej przeze mnie opinii w wystąpieniu wstępnym kontratyp życie za życie nigdy nie
był podważany. Liga Polskich Rodzin, święty Kościół
katolicki takiego kontratypu nigdy nie kwestionowały.
Problem jest taki, że możemy, broniąc się przed napastnikiem, pozbawić go życia, jeżeli on nas chce pozbawić
życia. To troszeczkę wiąże się z pytaniem pani poseł
o problem rozpoczęcia ratowania życia jednego i drugiego. Zawsze przystępujemy do leczenia, zawsze przystępujemy do ratowania życia matki i życia jej dziecka,
które jeszcze nie urodziło się.
Pracowałem wiele lat na oddziale intensywnej
terapii, były stany bezpośredniego zagrożenia życia,
w tym również bezpośredniego zagrożenia życia kobiety matki będącej w ciąży i nigdy nie było takiej
sytuacji, żeby ktoś chciał zmusić kobietę, żeby oddała swoje życie za życie dziecka. Poza tym takie przypadki w medycynie nie są znane, że zabijając dziecko,
wyleczymy matkę, możemy jej oczywiście ułatwić
leczenie. Taką decyzję kobieta ma prawo podjąć. Tutaj ani Liga nie szantażuje kobiet, ani 155 posłów,
którzy podpisali się pod wnioskiem nie szantażują
kobiet, ani wszyscy ci, którzy zdecydowali się na kontynuowanie prac przez Sejm nie posługują się takim
szantażem.
Nie zmuszają również do tego, o co pan pyta, o to,
czy proponowana zmiana zmusza do rodzenia kobiety, które padły oﬁarą gwałtu. Nie, zmieniamy konstytucję, nie dotykając w tej chwili w żadnym zakresie ani art. 38, ani art. 30 nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny. Troszkę inaczej natomiast brzmi
pytanie, czy dziecko poczęte w wyniku czynu przestępczego to jest inne dziecko, niż poczęte w szczęśliwym łożu małżeńskim. Pani poseł Fabisiak o to pytała. Otóż nie, to jest takie samo życie. Pytanie więc
jest takie: Dlaczego w tym pytaniu sugeruje pan poseł, że można dziecko poczęte w wyniku czynu przestępczego zabić? Kobiecie trzeba pomóc, trzeba naprawdę pomóc. Ta kobieta jest bardzo sponiewierana,
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ta kobieta jest poddana największej traumie, jaką
można sobie wyobrazić. W sytuacji, gdy zdecyduje się
w wyniku jednej tragedii dokonać aborcji dzisiaj dozwolonej prawem, to na pewnym etapie swojego życia
zada sobie pytanie: zostałam sponiewierana i jeszcze
zabiłam swoje dziecko? Z tym że materia nowelizowanej konstytucji tego problemu nie dotyczy, acz
wyjaśniam, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Czy nie będzie można przerwać nawet wtedy, gdy
będzie zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety? Eksperci odpowiedzieli na to jednoznacznie: życie zagrożone
jest wystarczającym argumentem do tego, żeby nie
sprzeczać się. Życie za życie – nie ma żadnego problemu. Eksperci stwierdzili natomiast, że pojęcie zdrowia jest zbyt szeroko zapisane w ustawie, chodzi
o pojęcie zdrowia w tej ustawie związanej z obecnie
obowiązującą konstytucją. W związku z tym sytuacja
może być taka, że kobieta, której kontynuowanie ciąży zagraża życiu, może dokonać aborcji. Należałoby
się natomiast zapytać, jaki uszczerbek na zdrowiu
kobieta poniesie, jeżeli ciąża będzie kontynuowana,
jeżeli zagraża to tylko jej zdrowiu. Jeśeli chodzi o dwie
dioptrie mniej, jedynie o wadę wzroku, to jest to tragiczne nieporozumienie. Tragiczne nieporozumienie.
Nawiązując do tego pytania, czy Europie nie jest potrzebna wskazówka – jest potrzebna.
Czy proponowane zmiany pozbawią kobiety praw,
z których korzystają mieszkanki prawie wszystkich
państw Unii Europejskiej? Proponowane zmiany
w konstytucji nie pozbawią kobiet żadnych praw,
z których korzystają mieszkanki prawie wszystkich
krajów europejskich, natomiast na pewno zagwarantują polskim kobietom lepszą opiekę prawa, w tym
konstytucyjnego. Na pewno zabezpieczą polskie kobiety przed takimi zmianami w prawie europejskim,
o które pytał pan poseł Piłka, ponieważ zmiany
w konstytucji będą gwarantować zachowanie polskiego prawodawstwa, które bez umocowania w konstytucji będzie musiało być zmienione pod wpływem
ustawodawstwa Unii Europejskiej.
Dlaczego blokuje się w Polsce wiedzę o antykoncepcji i życiu seksualnym człowieka? W SLD się blokuje? Nie słyszałem o blokowaniu tego w Polsce.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: W szkołach, panie pośle.)
W szkołach jest pewien system, który został wprowadzony pod nazwą „Wiedza o życiu człowieka”.
Z tego programu korzysta w tej chwili 60% państwowych szkół w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szkoła może sięgnąć tylko wtedy po dotacje
z budżetu państwa w Ameryce, jeżeli prowadzi bardzo podobny, wręcz identyczny program ściągnięty
z Polski. W związku z tym jest to jeden z najlepszych
programów, jaki można sobie wyobrazić. Realizacja
tego w poszczególnych szkołach – z tym natomiast
bywa różnie. Bywają osoby, które o pewnych rzeczach
związanych z płciowością i płodnością nie mówią, nie
chcą mówić, boją się mówić, wstydzą się mówić.
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(Głos z sali: Przestańmy lamentować.)
Bardzo często bywam w szkołach podstawowych,
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych i taką
wiedzę przekazuję.
(Głos z sali: Jakie to są rzeczy?)
Słucham?
(Głos z sali: Jakie to są rzeczy?)
Zapraszam w najbliższą niedzielę, będę miał 2,5-godzinny wykład. Zapraszam panią poseł. Miejsce
podam po swoim wystąpieniu.
Czy proponowane zmiany nie zwiększą podziemia
aborcyjnego? Nie, nie zwiększą. Nie dotykamy materii ustawowej. Ustawa będzie obowiązywała w takiej
samej formie jak obecnie. To nie ustawa wpływa na
podziemie i wielkość podziemia aborcyjnego. Z tego
miejsca na pewno ukłon w stronę pani minister, aby
Ministerstwo Sprawiedliwości baczniej przyjrzało się
problemowi podziemia aborcyjnego.
Pan poseł Ostrowski. Mogę tylko stwierdzić, że
pan poseł nie przeczytał żadnej z dostarczonych ekspertyz, nie słuchał żadnego wystąpienia, w związku
z tym nie będę się silił na tłumaczenie. Najpierw lektura ekspertyz, lektura stenogramu, później wypowiedzi, ponieważ zostały już udzielone wszystkie
odpowiedzi na te pytania.
(Głos z sali: Czytał, czy nie czytał?)
Pan poseł Jan Jarota pyta, czy aborcja jest zgodna
z interesem narodu, społeczeństwa? Nie, nie była, nie
jest i nie będzie zgodna z interesem społeczeństwa,
narodu polskiego.
Pan poseł Piłka już dostał odpowiedź. Aha, jeszcze drugie pytanie: Czy drugą oﬁarą jest kobieta?
Tak, drugą oﬁarą jest kobieta, następnymi oﬁarami
są wszyscy członkowie rodziny. Zespół poaborcyjny
nie dotyczy tylko kobiety, zespół poaborcyjny dotyczy również mężczyzny. Zespół poaborcyjny dotyczy
również dziecka. W medycynie nazywa się to: zespół
ocaleńca. Natomiast bywa tak, że pewne osoby, aby
odreagować swoje wcześniejsze postępowanie, walczą o prawo kobiet do zabijania dzieci przed urodzeniem, aby w pewien sposób usprawiedliwić swoje
postępowanie, zamiast szukać porad w poradniach
specjalistycznych. W Warszawie taką poradę można
otrzymać w instytucie psychiatrii. To nie chodzi
o to, żeby kogoś urazić i obrazić, instytut psychiatrii
świadczy najlepsze w Polsce usługi dla kobiet zranionych aborcją.
Panu posłowi Libickiemu dziękuję za miłe słowa.
Z doświadczenia mogę potwierdzić, że jest to duża inspiracja w dziele obrony życia i w Polsce, i za granicą.
Pani poseł Anna Pakuła-Sacharczuk mimo że nie
pytała, to mogę potwierdzić, że dialektyka marksistowsko-leninowska w wielu umysłach, acz nielicznych, całe szczęście, została i chyba zostanie do naturalnej śmierci, mam nadzieję.
(Głos z sali: Nie, no gdzie.)
Pan poseł Piotr Gadzinowski. Tak, początku nie
komentuję, uważam ten początek za zwykłe, chamskie wystąpienie niegodne posła. Natomiast referendum, dlaczego nie? To przecież konstytucja pozwala
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na zorganizowanie referendum. Nikt nie zabrania
Sojuszowi Lewicy Demokratycznej wystąpić z wnioskiem o referendum.
(Głos z sali: No, chwała Bogu!)
Stanowisko Episkopatu Polski co do referendum
w tym fragmencie, który adresowałem do pań posłanek z SLD, było zawarte. Całe szczęście 55 podpisów
posłów SLD do przeprowadzenia referendum nie wystarczy. Narodu nie boimy się, bo było pytanie, dlaczego boimy się narodu.
Pani poseł Jaruga-Nowacka. Dlaczego będąc
obrońcami życia, coś tam.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Jak to: coś tam?)
Nie, przepraszam, nie dopisałem.
(Głos z sali: Faktycznie, to niech pan przeprosi.)
Przepraszam za tak rozpoczęte pytanie.
(Głos z sali: Sam pan coś tam.)
Jeżeli pan marszałek pozwoli, to poproszę, żeby
to pierwsze pytanie doprecyzować.
Polskie kobiety nie mają chęci do zabijania, z tym
się zgadzam, a SLD cały czas próbuje takie prawo,
znaczy, prawo, tak zwane prawo kobietom dać i wtłoczyć, że jest to dzisiaj prawo bardzo ważne nie tylko
w Polsce, ważne w Unii Europejskiej. Tutaj już przywoływany wcześniej poseł powoływał się na to, że
Unia Europejska takie prawo daje, a my nie dajemy,
że nasze kobiety są biedne.
(Głos z sali: Są biedne.)
Znaczy, do wypowiedzi premiera nie odniosę się
z prostej przyczyny, bo tej wypowiedzi nie słyszałem…
(Głos z sali: Skasować ją.)
…natomiast każde działanie, które zwiększa obronę
życia w konstytucji, jest dobrym działaniem, natomiast godność człowieka przysługuje człowiekowi nie
tylko przed urodzeniem, ale również po urodzeniu,
godność człowieka przysługuje człowiekowi nie tylko
do naturalnej śmierci, ale również trwa po jego śmierci, stąd chociażby obrona dobrego imienia i szacunek
dla zwłok.
Pani poseł Joanna Fabisiak w części już dostała
odpowiedź na jedno pytanie. Nie ma różnicy między
dzieckiem poczętym w wyniku czynu przestępczego,
nie ma różnicy między dzieckiem, które zostało poczęte w szczęśliwym łożu małżeńskim. Natomiast
jeżeli chodzi o chorobę matki, która oczekuje na urodzenie dziecka, czy lekarz ma obowiązek leczyć oboje? Oczywiście, że tak. Lekarz ma obowiązek leczyć
matkę oczekującą na urodzenie dziecka i, jeżeli jest
taka potrzeba, również leczyć dziecko przed urodzeniem. Medycyna rozwija się w sposób dynamiczny.
Możliwości, o których na studiach nawet nie słyszałem, dzisiaj są faktem. Dzisiaj dzieci przed urodzeniem są operowane, a rodzą się parę miesięcy po
operacji. W związku z tym jak długo jest to możliwe,
lekarz musi leczyć dwoje pacjentów, jeżeli ma do czynienia z dwojgiem pacjentów. Natomiast jeżeli wysiłki lekarza, który ratuje dwoje pacjentów, spełzną na
niczym, czasami oboje pacjenci umrą, czasami umrze
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matka, czasami umrze dziecko. Znaczy, zawsze obciąża to w pewien sposób sumienie lekarza. Zadaje
on sobie pytanie, czy zrobił wszystko, natomiast jest
to sytuacja podobna do sytuacji ratownika, który
skacze po jedno dziecko, które się topi, i nie jest
w stanie skoczyć po drugie dziecko, bo ono już zdążyło się utopić.
Pan poseł Andrzej Szlachta. Tak, ta zmiana w konstytucji zabezpieczy ostatecznie przed zakusami lewicy i liberalnych ugrupowań dotyczącymi zmiany
ustawy. Jak została odebrana ekspertyza profesor
Zielińskiej? Z całym szacunkiem, tak jak wszystkie
ekspertyzy. Mimo że komisja nie podzieliła zdania
pani profesor, ta ekspertyza została przytoczona. Na
tym posiedzeniu była pani poseł Szymanek-Deresz.
Mam nadzieję, że będzie to mogła potwierdzić.
Wszystkie ekspertyzy, które otrzymaliśmy, nawet nie
zgadzając się z nimi, przyjmowaliśmy z należytym
szacunkiem. Każdy z posłów, każdy z klubów miał
prawo wystąpić o swoje ekspertyzy. Każda ekspertyza została zamówiona. Jedna z ekspertyz, która jest
w druku, w tym wydaniu Biura Analiz Sejmowych z
5 marca, wpłynęła po zakończeniu prac komisji. Ona
już jest. I jeszcze jedna ekspertyza wpłynęła już po
wydaniu tego druku, i na pewno będzie omówiona na
posiedzeniu komisji, ponieważ po drugim czytaniu
są zgłoszone poprawki i komisja będzie pochylała się
nad tymi poprawkami i nad wszystkimi innymi ekspertyzami, które będą jeszcze zamówione.
Pan Witold Bałażak, podając piękne cytaty, pyta
się, do którego artykułu odnoszą się te cytaty. Moim
zdaniem odnoszą się i do 30, i do 38 artykułu, ale na
pewno odnoszą się do każdej takiej formuły konstytucyjnej ochrony życia, aby ta ochrona życia była
pełniejsza.
Pan poseł Pawlak musi dostać taką samą odpowiedź jak już jeden z posłów. Nie pracujemy nad
zmianą ustawy, pracujemy nad zmianą konstytucji.
Pan poseł pytał o zmianę ustawy.
Pani poseł Okularczyk. Ciąże bywają nieplanowane, to fakt, ale żeby były ciąże niepożądane? Ciąża
to jest stan ﬁzjologiczny organizmu matki na poczęte życie, w związku z tym nie można nie chcieć być
w ciąży, jak w łonie matki rozwija się życie dziecka.
Jest to niezależne od woli kobiety, jest to niezależne
od paru innych woli. Program przygotowania do życia w rodzinie mamy bardzo dobry, już o tym wspominałem, natomiast paradoks jest taki, że w pewnym
momencie używamy pojęcia „przerwanie ciąży”. To,
przyznałem, osobiście słyszałem na studiach. Pan
prof. Włodzimierz Fijałkowski mówił, że niejednokrotnie musiał przerwać ciążę, dokonując cięcia cesarskiego, żeby i dziecko miało, i mama żeby miała
szansę na życie. W związku z tym ciążę można przerwać tylko w pewien określony sposób, żeby nie zrobić krzywdy dziecku, czyli poczekać, aż się urodzi
samo. Poród ﬁzjologiczny też jest przerwaniem ciąży.
Ten czas nazywa się połogiem. Cesarskie cięcie też
jest przerwaniem ciąży. Ciążę można przerwać tylko
wtedy, kiedy dziecko zostanie wyjęte z łona matki
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bardziej lub mniej delikatnie, czasami wyrwane, rozkawałkowane. Wtedy ciąża ustępuje. Ciąża nie zależy od naszej woli, od naszych chęci.
Pani poseł Okularczyk, eutanazją nie jest brak
pieniędzy na zakup leków. Eutanazja jest to świadome i celowe działanie drugiego człowieka, niestety
najczęściej lekarza i pielęgniarki, aby życie skrócić.
Od najbardziej brutalnych metod znanych z obozów
koncentracyjnych, poprzez najbardziej wysublimowane techniki zabijania dzisiaj. Jest to podanie środka, który kończy życie. Nieważne, czy to jest fenol,
powietrze czy morﬁna. Chcę zapewnić panią poseł
Okularczyk, że niewierzących też nie można i nie
należy zabijać, bo były takie uwagi pod adresem osób
niewierzących.
Pan poseł Ołdakowski pytał, dlaczego nie chcemy
dopisać. Chcemy dopisać: od poczęcia do naturalnej
śmierci. Chcemy dopisać każdą inną zmianę, która
poprawi standardy ochrony życia. Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie ochronę życia od
poczęcia, ma ją w uchwałach kongresu założycielskiego i od tej zasady nie odstąpi. Dziękuję bardzo.
Jeżeli pan marszałek pozwoli, to na zakończenie powiem jeszcze parę słów już jako poseł wnioskodawca.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Jako kto?)
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
Każde z rozwiązań, które poprawia konstytucyjną
ochronę życia, może rozwiać wątpliwości tych, którzy wbrew oczywistym dowodom naukowym zaprzeczają, że poczęcie jest początkiem ludzkiego życia.
Pozwoli to w przyszłości uniknąć zamachów na życie człowieka przed urodzeniem, proponowanych
z uporem maniaka przez skrajne feministyczne i lewicowe ugrupowania. Pozwoli oprzeć się naciskom
międzynarodowym. W tym głosowaniu, które będzie nas czekało w trzecim czytaniu, możemy opowiedzieć się tylko za lub przeciw. Wstrzymanie się
od głosu jest głosem przeciw nowelizacji. Każde
z zaproponowanych rozwiązań wprowadza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pojęcie: człowiek
od poczęcia. Ma to bardzo duże, ogromne znaczenie
dla zwiększenia szacunku dla życia człowieka w prenatalnej fazie rozwoju.
Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi
Markowi Jurkowi za wszystko, co zrobił, aby prace
komisji mogły dobiec szczęśliwie do drugiego czytania.
Dzięki panu marszałkowi i jego osobistemu zaangażowaniu wszystkie kryzysy, które były związane z pracami nad zmianą konstytucji, zostały szczęśliwie zażegnane. Serdecznie dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję wszystkim tym, którzy w intencji zmiany konstytucji podjęli modlitwę, post. Dziękuję za
listy do pana marszałka, do pana prezydenta, do
pana premiera, do przewodniczących klubów, do nas.
Dziękuję za wszystkie e-maile, odwiedziny, telefony.
Proszę, aby ta modlitwa i rozmowy z posłami trwały
nadal. Mamy dwa tygodnie do trzeciego czytania. To
są dwa tygodnie na to, aby utwierdzić w przekonaniu
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już przekonanych i ewentualnie wpłynąć na tych,
którzy się zastanawiają, jak zagłosować. Jestem przekonany, że nie możemy obawiać się wzmocnienia
ochrony życia w konstytucji. Ochrona, która jest,
przynosi dobre owoce. Ochrona, którą wprowadzimy,
większa ochrona, też będzie przynosiła bardzo dobre
owoce. Mamy szansę być pierwszym krajem w Europie, nawet w świecie, który za wartość konstytucyjną
uzna życie człowieka od momentu poczęcia. Nie waham się stwierdzić, że byłoby to osiągnięcie na miarę
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Byłoby to ważne
świadectwo wobec Europy i świata. Miałoby to również bardzo mocne znaczenie moralne. Jestem przekonany, że za 10, 20 czy 30 lat zabijanie dzieci w łonach matek zostanie ocenione przez historię jako
jeden z okresów barbarzyństwa, tak jak dziś oceniamy okres niewolnictwa czy faszyzmu i komunizmu.
Polska stanęłaby w szeregu państw najbardziej postępowych. Paradoksalnie, prawdziwy postęp idzie
właśnie w tym kierunku.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Proszę pozwolić, że na zakończenie zacytuję słowa Ireny
Sendler ratującej dzieci przed zagładą, skierowane
w dniu 14 marca br. do uczestników uroczystości
podjęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
uchwały w sprawie uhonorowania działalności Ireny
Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom „Żegota”: „Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o miłość, tolerancję i pokój. Nie tylko w czasach wojny, ale także w czasach pokoju, na co dzień pomagajmy sobie bezinteresownie, z myślą, że po to się urodziliśmy. Budujmy
cywilizację dobra, cywilizację życia, a nie śmierci.
Otaczajmy miłością biedny, poraniony los innych,
albowiem wszyscy są ważni i każde życie trzeba chronić za wszelką cenę”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że w czasie drugiego czytania
zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej, w celu przedstawienia sprawozdania.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Czy mogę zgłosić
wniosek formalny?)
Wniosek formalny?
Bardzo proszę, pani poseł.

Poseł Izabela Jaruga-Nowacka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym
zwrócić się z prośbą do pana marszałka, żeby Sejm
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nie stawał się dalej fasadą demokracji i żeby pan na
Konwencie Seniorów zechciał przypomnieć posłom
sprawozdawcom, jaki jest ich obowiązek. Pan poseł
Kłeczek wystąpił w roli bardzo żarliwego zwolennika
jednej strony. Zrobił to znakomicie. Natomiast posłowie, którzy byli wprawdzie w mniejszości, ale którzy
także używali innego języka i innych argumentów,
czują się niestety absolutnie nieusatysfakcjonowani
panem posłem w roli sprawozdawcy. Prośba moja jest
więc taka, żeby pan marszałek zechciał przypomnieć
wszystkim komisjom i wszystkim klubom, jaki jest
obowiązek i rola posła sprawozdawcy.

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Chcę tylko zwrócić uwagę, że każda komisja
jest wolna i może wyznaczyć swojego sprawozdawcę i jemu…
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Ale jest jakaś
rola, czy nie?)
…powierza zadanie prezentowania efektów swoich
prac.
(Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Poseł sprawozdawca ma swoje obowiązki.)
Pani poseł, pozwoli pani, że dokończę.
Ta komisja przygotowała sprawozdanie, a także
dwa wnioski idące w tym samym kierunku, co sprawozdanie, tylko że według powszechnej opinii dalej
od sprawozdania, niereprezentujące przeciwnego
punktu widzenia. To jest całe sprawozdanie komisji.
Tak to rozumiem, ale chętnie przekażę to, o czym
pani poseł mówiła.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących oﬁarami represji wojennych i okresu powojennego (druki nr 1308 i 1482).
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
panią poseł Małgorzatę Gosiewską.

Poseł Sprawozdawca
Małgorzata Gosiewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia Wysokiej Izbie
sprawozdania z prac Komisji Polityki Społecznej nad
rządowym projektem ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących oﬁarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 1308). Sprawozdanie to zostało przedstawione Wysokiej Izbie
w druku nr 1482.
Omawiany dziś projekt ustawy jest efektem zmian
ustawy o ﬁnansach publicznych. Zgodnie z art. 29
ust. 3 pkt 2 wspomnianej ustawy do funduszy celo-

123

wych nie zalicza się funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku
bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu państwa.
Przedłożona przez rząd nowelizacja ma na celu likwidację Państwowego Funduszu Kombatantów, który nie
spełnia warunków, aby być funduszem celowym, ponieważ jego jedynym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa oraz darowizny.
Proponuje się, aby dotychczasowa pomoc pieniężna dla kombatantów, wydatki na upamiętnianie
i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a także wydatki na ﬁnansowanie kosztów
zadań administracyjnych i opiekuńczych, wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, zlecanych organizacjom pozarządowym przez Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, były
realizowane z budżetu państwa.
Jednocześnie, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która zalicza prowadzenie i rozwój domów pomocy społecznej do zadań
własnych powiatu, proponuje się wyłączenie z ﬁnansowania z budżetu państwa wydatków na modernizację bazy domów pomocy społecznej, zakładów leczniczych, a także kosztów utrzymania ośrodków wczasowo-rehabilitacyjnych przeznaczonych dla kombatantów i innych osób uprawnionych. Te domy dalej będą
przeznaczone dla kombatantów, natomiast ﬁnansowanie i prowadzenie należeć będzie do powiatów.
Kolejna propozycja zmierza do zmiany w systemie
przyznawania pomocy dla kombatantów i innych
uprawnionych. Obecnie pomoc w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest udzielana przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie wniosków przesyłanych
przez osoby uprawnione. Ze względu na odległość
dzielącą urząd w Warszawie od osób ubiegających się
o pomoc, rzetelna i obiektywna ocena sytuacji materialnej wnioskodawcy jest utrudniona. Mając na uwadze powyższe, a także niewielką ilość posiadanych
środków oraz konieczność zapobieżenia możliwości
pobierania kilkakrotnie z tego samego tytułu świadczeń ﬁnansowanych ze środków publicznych, proponuje się, aby środki przyznawał kierownik Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po
uzyskaniu stanowiska kierownika ośrodka pomocy
społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Stanowisko kierownika ośrodka pomocy społecznej nie będzie wymagane w przypadku, gdy osoba uprawniona zamieszkuje
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie prac nad ustawą rozważano też możliwość przyznawania pomocy socjalnej kombatantom
bezpośrednio przez organizacje kombatanckie. Jednak uwagi, które zostały zgłoszone Ministerstwu
Pracy i Polityki Społecznej podczas konsultacji,
wskazują na to, że nie wszystkie organizacje posiadają możliwości, aby badać i przyjmować wnioski od
osób, które ubiegają się o pomoc. Pozostawiono więc
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Poseł Wojciech Piotr Szarama
gdzie również można się zastanowić nad brzmieniem
poszczególnych przepisów.
Pan poseł Henryk Siedlaczek pytał, czy istnieje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państwa.
To jest pytanie na posiedzenie sejmowej Komisji do
Spraw Służb Specjalnych, wtedy kiedy szefowie tych
służb złożyliby informację. Trudno powiedzieć, czy
któryś z tych agentów, którego nazwisko zostało
ujawnione, zajmuje tak ważną pozycję, że mogłoby to
doprowadzić na przykład do pogorszenia stosunków
między poszczególnymi państwami. Ja sądzę, że na
tak zadane pytanie można odpowiedzieć, że takiego
bezpośredniego zagrożenia nie ma, natomiast istnieje zagrożenie, że na dłuższą metę bylibyśmy pozbawieni szeregu informacji istotnych dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
Pan Mirosław Krajewski pytał – zresztą nie tylko
on – dlaczego te oświadczenia mają traﬁć do Instytutu Pamięci Narodowej. No, jest to jedyna służba, jedyna instytucja, która może dokonać sprawdzenia,
czy oświadczenie lustracyjne zostało złożone zgodnie
z prawdą. Tego sprawdzenia jednak chcemy dokonać,
bo o ludziach, którzy pracują w polskich służbach
specjalnych, którzy są odpowiedzialni w jakimś sensie za nasze bezpieczeństwo, chcemy wiedzieć jak
najwięcej, a nawet powiem, że chyba w tym przypadku chcielibyśmy wiedzieć wszystko. Na pewno życzą
sobie tego również szefowie poszczególnych służb.
Było również drugie pytanie pana posła Krajewskiego, w którym on wymienił pewną liczbę. Panie
pośle, uważam, że tego wątku nie powinniśmy tutaj
rozszerzać, przy czym chciałbym się zwrócić do pana
marszałka Sejmu, bo nie wiem, czy to nie jest sprawa,
którą powinna się zająć sejmowa Komisja do Spraw
Służb Specjalnych. Nie wiem, kto to panu powiedział,
ale w każdym razie ta osoba postąpiła w sposób nieroztropny, a pan nie powinien powtarzać tego rodzaju plotek. Bo ja to traktuję jednak w kategoriach
plotki. Jeśli bowiem tak nie jest, to powinno być
sprawdzone, kto i w jakim celu to powiedział.
Pan Tadeusz Iwiński nawiązuje do szkód związanych z listą Wildsteina. To pytanie traktuję jako retoryczne, bo to jest pana ocena tej działalności; część
posłów ma inną ocenę, ja również mam inną ocenę
podjętych tutaj działań.
Było pytanie, dlaczego jest okres dwóch lat. Zostało to skonsultowane z projektodawcami i z szefami służb. Ten okres 2 lat jest w zamyśle szefów
służb okresem, w którym nastąpi uporządkowanie
spraw osobowych w służbach. Jest to okres instrukcyjny, umowny. Wskazuje to, że działania lustracyjne w służbach nie będą trwały w sposób permanentny, lecz zostaną zamknięte. Polskie służby będą
działały w sposób absolutnie profesjonalny, tak jak
teraz, zgodnie z interesem państwa polskiego.
Jeśli chodzi o pytania pana posła Zbyszka Zaborowskiego dotyczące spraw wojska, to ja bym się do

tego odniósł, ale nie chcę, bo jestem sprawozdawcą
komisji i nie chcę wyrażać swoich poglądów. Poprawkę tę zgłosił w dniu dzisiejszym pan poseł Jędrych
i nie była ona omawiana na posiedzeniu komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu dzisiejszym,
ponieważ zostały zgłoszone poprawki, i tam ten temat będzie można poruszyć o wiele szerzej. Poseł,
który złożył tę poprawkę, uzasadni ją, a także będzie
można zadać mu szczegółowe pytania.
Pan poseł Zygmunt Wrzodak złożył oświadczenie,
w którym postawione zostały pewne pytania. Panie
pośle, polskie służby specjalne, tak jak chyba służby
każdego kraju w tej chwili, zupełnie samodzielnie już
raczej nie funkcjonują. W moim odczuciu współpraca
służb specjalnych, na przykład w zwalczaniu terroryzmu, jest konieczna i nieodzowna. Musimy z kimś
współpracować. Sądzę, że to, iż współpracujemy ze
służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych, nie
jest najgorszym wyjściem. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Janusz Dobrosz:
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Zamykam dyskusję.
W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzuceniu projektu ustawy, który zostanie poddany pod głosowanie
w bloku głosowań.
W związku z tym, że w czasie drugiego czytania
zgłoszono poprawki do przedłożonego projektu ustawy, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Komisji Obrony Narodowej w celu przedstawienia sprawozdania.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
Chciałbym zakomunikować, że wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Komisji Obrony Narodowej odbędzie się w dniu
dzisiejszym o godz. 15 w sali nr 24 w budynku G.
Ogłaszam przerwę do godz. 13.45. Dziękuję
bardzo.
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 13 min 35
do godz. 14 min 05)

Marszałek:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17.
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji
Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(druki nr 993, 1472 i 1472-A) – trzecie czytanie.
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
pana posła Dariusza Kłeczka.
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Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam
zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie z
prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mającego na celu podniesienie
do rangi wartości chronionej konstytucyjnie życia
człowieka od momentu poczęcia.
Komisja na swych posiedzeniach zapoznała się ze
zgłoszonymi przez Klub Parlamentarny Prawo i
Sprawiedliwość poprawkami, zleciła wykonanie szeregu opinii prawnych do zgłoszonych poprawek, zapoznała się z tymi ekspertyzami i przeprowadziła
dyskusję.
Komisja zamówiła opinie prawne u prof. Dariusza
Dudka, prof. Włodzimierza Wróbla, prof. Andrzeja
Zolla, prof. Mirosława Granata, dr. Leszka Boska i
dr. Piotra Radziewicza. Opinie przygotowali prof.
Dariusz Dudek, prof. Włodzimierz Wróbel, dr Leszek
Bosek i dr Piotr Radziewicz. Ze względu na krótki
termin i wypadające w czasie przygotowywania ekspertyz święta wielkanocne odmówili przygotowania
opinii prof. Andrzej Zoll i Mirosław Granat.
Po wysłuchaniu opinii prawnych i dyskusji komisja zdecydowała o udzieleniu negatywnej rekomendacji obu zgłoszonym podczas drugiego czytania
poprawkom.
Wszystkie opinie prawne przygotowane na potrzeby komisji, zaproponowane przez posłów i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, które oceniały
te poprawki, zgadzają się z uznaniem ich intencji
ochrony życia człowieka od poczęcia i zagwarantowania niemożności zlikwidowania instrumentów
ochrony życia dziecka poczętego, które dzisiaj istnieją w polskim prawie. Jednocześnie wszyscy eksperci
wskazywali na złe opracowanie tych poprawek, na
niebezpieczne, dwuznaczne sformułowania, które
mogą stać się podstawą ich bardzo niekorzystnej interpretacji.
Jak jednomyślnie wskazali eksperci komisji, w
tym prof. Włodzimierz Wróbel, stały ekspert komisji,
prof. Dariusz Dudek z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, dr Leszek Bosek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Piotr Radziewicz i dr Michał Królikowski z Uniwersytetu Warszawskiego, lektura
zmian zaproponowanych w pierwszej poprawce nasuwa szereg wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w kontekście aktualnego konstytucyjnego standardu ochrony życia człowieka w fazie prenatalnej.
Projektodawcy przewidują bowiem wprowadzenie do
art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obok
dotychczasowej regulacji gwarantującej każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia, nowego przepisu
deklarującego, iż życie od chwili poczęcia podlega
ochronie prawnej przewidzianej w konstytucji. Pojawia się zatem pytanie o powód wyodrębnienia konstytucyjnych gwarancji ochrony życia w fazie prenatalnej w osobnej jednostce redakcyjnej tekstu. Pyta-
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nie to jest tym bardziej uzasadnione, że w kolejnych
przepisach projektodawcy posługują się jeszcze innym terminem: życie poczęte.
Ostatecznie więc w projekcie równolegle funkcjonują trzy zwroty: życie człowieka w ust. 1, życie od
chwili poczęcia w ust. 2 oraz życie poczęte w ust. 3 i 4.
Otwiera się w ten sposób możliwość różnicowania podmiotowości prawnej i ochrony prawnej życia istoty
ludzkiej w zależności od fazy jej życia. Z tego wniosek,
iż konstytucja dopuszczałaby inny, niedookreślony
reżim czy standard ochrony prawnej człowieka urodzonego niż nieurodzonego, określonego pozakonstytucyjnym mianem embrionu, płodu czy nasciturusa.
Nie można wykluczyć dalej idącej interpretacji, a
mianowicie że pominięcie w art. 38 ust. 2 wyrazu
„człowiek” nie jest przypadkowe. Uznając, że pominięcie to jest celowe, można rozumować, że życie w
okresie prenatalnym nie jest atrybutem człowieka.
Konsekwencją wejścia w życie art. 38 ust. 2 konstytucji może być więc ocena, że ustawodawca nie uznaje
istoty ludzkiej w okresie prenatalnym za człowieka, a
w konsekwencji za podmiot prawa konstytucyjnego.
Wskazana interpretacja, mająca oparcie nie tylko
w wykładni systemowej, ale i gramatycznej, podważałaby zatem linię orzeczniczą polskiego Trybunału
Konstytucyjnego, który stoi na stanowisku, że życie
człowieka, także w okresie prenatalnym, podlega
ochronie prawnej jako pierwsze z praw osobistych.
Trybunał Konstytucyjny uznaje, iż skoro prawo do
życia jest prawem wobec państwa pierwotnym i w
zasadzie nienaruszalnym, to wszelkie wątpliwości co
do ochrony życia ludzkiego, także co do chwili, od
której można mówić o człowieku, powinny być rozstrzygnięte na rzecz tej ochrony. Obie poprawki zdają się bowiem wskazywać, że projektodawca posłużył
się tzw. przedmiotową konstrukcją ochrony życia w
okresie prenatalnym. Poprawki nie rozstrzygają zatem wyraźnie, że nasciturus jest podmiotem prawa,
w tym prawa do życia i innych konstytucyjnych praw
i wolności.
Zasadniczą wadą proponowanego rozwiązania
jest więc zlekceważenie wizji godności człowieka,
która w polskim systemie konstytucyjnym ma treść
ugruntowaną w swej istocie przez polską kulturę.
Oznacza to, jak się wydaje, że na gruncie polskiego
porządku konstytucyjnego życie istoty ludzkiej w
okresie prenatalnym z racji człowieczeństwa, jaka jej
przynależy, winno być chronione za pomocą formuły
podmiotowej.
Sposób zredagowania art. 38 ust. 3 konstytucji w
wersji poprawki również dopuszcza różne możliwości
interpretacyjne. Uwagę zwraca przede wszystkim
brak dokładnego określenia, co jest punktem odniesienia dla ustalenia konstytucyjnego poziomu ochrony życia poczętego. Najbardziej prawdopodobnym
sposobem odczytania art. 38 ust. 3 jest rozumowanie
opierające się na założeniu, że akty normatywne nie
mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej
niż istniejące w systemie prawa. Stworzony w ten
sposób standard minimalny ochrony życia poczętego
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oznacza, że ochrona nie może być mniejsza niż ta,
która obowiązuje w systemie prawa w momencie wejścia w życie ustawy o zmianie konstytucji. Poprawka
statuuje więc rozproszony standard konstytucyjny,
który można wyznaczyć jedynie przez analizę poszczególnych przepisów prawnych odnoszących się do
problematyki ochrony życia poczętego. Jeśli chodzi o
tekst tak zbudowanego art. 38 ust. 3, to powinna być
przede wszystkim oceniana jego precyzyjność oraz
skuteczność przypisanej mu funkcji gwarancyjnej,
między innymi ograniczenie swobody prawodawcy.
Gdyby bowiem miało się okazać, że przepis ten jest
na tyle niejednoznaczny, że pozwala na interpretacje
inne lub wręcz odwrotne od zamierzeń projektodawcy, wówczas zasadnym stałoby się pytanie o racjonalność, sensowność uchwalenia nowelizacji ustawy
zasadniczej w takim kształcie.
Trudności z ustaleniem zakresu normowania art.
38 ust. 3, co automatycznie przekłada się na nieostrość
granic standardu konstytucyjnego, wynikającego z
tego przepisu, związane są z kilkoma elementami.
Po pierwsze, wyrażenie: ochrona życia poczętego,
nie rozstrzyga dość dokładnie, czy ochrona ta odnosi
się do wszystkich prawnych aspektów życia, które
można powiązać z sytuacją faktyczną dziecka nienarodzonego, czy chodzi raczej tylko o zabezpieczenie
go przed utratą życia.
Po drugie, w art. 38 ust. 3 posłużono się wyrażeniem języka potocznego: ochronie mniejszej niż. Dla
wykładni prawnej takie sformułowanie może okazać
się nad wyraz kontrowersyjne. Czy na przykład zmiana przepisów proceduralnych, upraszczająca dostęp
do wykonania zabiegu aborcji przy jednoczesnym
utrzymaniu materialnych kryteriów dopuszczających
przerywanie ciąży, a nawet ich zaostrzenie, będzie
zmniejszeniem, czy zwiększeniem ochrony życia poczętego, zwłaszcza jeżeli w praktyce okaże się, że liczba legalnie wykonywanych aborcji wzrośnie w stosunku do stanu poprzedniego i w sposób niezbity będzie
można wykazać związek przyczynowy między owym
wzrostem a zmianą normatywną w procedurze.
Po trzecie, w zakresie, w jakim art. 38 ust. 3 zawiera normę prawa materialnego, będzie podlegał ogólnym zasadom wykładni ustawy zasadniczej. Wynika
z tego między innymi, że prawna ochrona życia poczętego, o którym mowa w art. 38 ust. 3, będzie mogła
być wprowadzana na podstawie art. 31 ust. 3 konstytucji, z uwagi na konieczność zabezpieczenia innych
wartości konstytucyjnych, takich jak na przykład bezpieczeństwo lub porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczna, wolności i prawa innych osób.
Biorąc powyższe pod uwagę, a zwłaszcza nieostrość kryteriów określających granice ochrony życia poczętego oraz możliwość ograniczenia zakresu
zastosowania opiniowanego przepisu przez inne normy konstytucyjne, zamiar projektodawcy zmierzający do spetryﬁkowania aktualnego stanu prawnego
regulującego warunki przerywania ciąży za pośred-
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nictwem art. 38 ust. 3 w praktyce może okazać się
nieskuteczny i całkowicie iluzoryczny. Art. 38 ust. 3
może być traktowany jako próba wyłączenia właściwości rzeczowej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie odnoszącym się do badania zgodności wymienionych tam aktów normatywnych z konstytucją w
wersji obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy
o zmianie konstytucji. Skoro wspomniane akty normatywne stanowią element standardu konstytucyjnego, to dopuszczenie do ich kontroli przed Trybunałem byłoby równoznaczne z akceptacją poglądu, że
sąd konstytucyjny może oceniać i ewentualnie derogować elementy normy konstytucyjnej, która jest
punktem odniesienia w jego działalności orzeczniczej. Oznacza to jednocześnie uznanie za całkowicie
akceptowalny standard konstytucyjny – braku w Kodeksie karnym regulacji chroniących formy życia
ludzkiego powstającego poza ustrojem matki przed
uszkodzeniem, jakimikolwiek eksperymentami czy
w końcu uśmierceniem.
Art. 38 ust. 4 wyznacza kierunki działania władz
publicznych w związku z ustanowieniem zasady
ochrony życia poczętego. Art. 38 ust. 2 i 3 – przepis
ten sam w sobie nie może być bezpośrednią podstawą
aktów stosowania prawa lub czynności administracyjnych podejmowanych przez organy państwa. Jego
ogólny charakter musi zostać sprecyzowany, rozpisany na konkretne obowiązki władz publicznych w
przepisach ustawowych i w aktach wykonawczych.
Art. 38 ust. 4 w wersji projektu częściowo powtarza
obowiązujące już unormowanie konstytucyjne art.
37 ust. 2, a częściowo jest deklaracją programową
adresowaną do władz publicznych, co implicite wynika z przepisów konstytucji. Z prawnego punktu
widzenia art. 38 ust. 4 jest regulacją zbędną.
Propozycja przeniesienia art. 38 ust. 2 i 4 do przepisów końcowych konstytucji i oznaczenie ich jako
artykuł 236a zawiera poważne wady formalne. Eksperci uznali zabieg przesunięcia regulacji ochrony
życia do przepisów przejściowych za jawne i niezawoalowane deprecjonowanie podmiotu i przedmiotu regulacji. Systematyką ustawy zasadniczej ustrojodawca wiąże istotne skutki prawne. W stosunku do niektórych części konstytucji ustanowił nawet odmienną
procedurę zmiany – mówi o tym art. 235 ust. 5 i 6
konstytucji – w tym obowiązek przeprowadzenia referendum wobec zmian w zakresie przepisów między
innymi dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela. Eksperci zdecydowanie potwierdzili, że z faktu, iż takie regulacje znajdą się poza rozdziałem drugim konstytucji nie wynika, że odpadnie w ten sposób
możliwość przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Wynika to z art. 236 ust. 6 konstytucji.
Biorąc pod uwagę te wszystkie względy, komisja
uznała, że istnieje bardzo duży rozrzut między deklarowaną intencją a formą, w jakiej zostały opracowane te przepisy. Negatywna opinia komisji wynika
w moim przekonaniu, a stwierdzam to na podstawie
przeprowadzonej w komisji dyskusji, nie z przekonania, że przyjęcie tych poprawek oznaczałoby aproba-
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Poseł Sprawozdawca Dariusz Antoni Kłeczek
tę dla możliwości negatywnych interpretacji, ale z
tego, że poprawki te, przyjęte przez Sejm w związku
z intencją wzmocnienia ochrony życia dziecka przed
urodzeniem, nie realizowałyby skutecznie tego celu,
a nawet tworzyłyby zagrożenie dopuszczenia działań
w celach sprzecznych.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Komisja Nadzwyczajna zaopiniowała negatywnie poprawki
zgłoszone w drugim czytaniu: poprawkę wprowadzającą nowy art. 236a – 1 głosem za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się, a nowelizację art. 38 – 1 głosem za i 7
przeciw. Wobec powyższego komisja rekomenduje
popartą poprzednio nowelizację art. 30, przedstawiając równocześnie dwa wnioski mniejszości.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W
imieniu całej komisji dziękuję bardzo serdecznie
panu profesorowi Włodzimierzowi Wróblowi i wszystkim ekspertom, którzy przygotowywali opinie prawne na potrzeby komisji. Dziękuję panu dyrektorowi
Michałowi Królikowskiemu i wszystkim pracownikom Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
Dziękuję pracownikom Biura Legislacyjnego, pracownikom sekretariatu komisji, organizacjom pozarządowym, wszystkim osobom zaangażowanym w
obronę życia każdego człowieka i dziennikarzom
życzliwie komentującym prace Komisji Nadzwyczajnej. Dziękuję bardzo. (Burzliwe oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Klub Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowany
przez pana przewodniczącego Jurgiela, zgłosił wniosek o 15-minutową przerwę. (Poruszenie na sali )
Czy są inne wnioski o podobnym charakterze?
(Głos z sali: Po co?)
Chodzi o 15 minut, panie przewodniczący, tak?
(Poseł Krzysztof Jurgiel: Tak.)
Ogłaszam więc przerwę do 14.35.
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 14 min 24
do godz. 15 min 36)

Marszałek:
Wznawiam obrady.
Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 17. porządku
dziennego.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu...
(Poseł Tadeusz Iwiński: W sprawie formalnej.)
Dobrze, tylko dokończę czytać i zaraz udzielę
panu głosu.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 1472 i przedsta-
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wia również wnioski mniejszości oraz poprawki, nad
którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.
Przypominam, że zgodnie z art. 49a regulaminu
Sejmu przyjęcie poprawki albo wniosku mniejszości
do projektu ustawy o zmianie konstytucji następuje
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Przypominam również, że zgodnie z art. 235 ust.
4 konstytucji ustawę o zmianie konstytucji uchwala
Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Wysoka Izbo! Przyjęcie którejkolwiek propozycji
oznaczać będzie uchwalenie zmiany konstytucji, a
więc spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji.
Pan poseł Iwiński?
Bardzo proszę.

Poseł Tadeusz Iwiński:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałem wystąpić z wnioskiem formalnym, który, jak rozumiem,
pan marszałek częściowo już uwzględnił, żeby przejść
do głosowania, ponieważ nie może być tak, że...

Marszałek:
Uwzględniłem to już...

Poseł Tadeusz Iwiński:
Właśnie, ale już zmierzam do końca.
Nie może być tak, że bez uzgodnienia zmienia się
kolejne terminy rozpoczęcia głosowania nad kluczowymi sprawami dotyczącymi nowelizacji konstytucji.
Izba nie może padać oﬁarą wewnętrznych napięć koalicyjnych czy też w obrębie Prawa i Sprawiedliwości,
pomiędzy ludźmi z dawnego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego czy Porozumienia Centrum. To
są zbyt poważne rzeczy, żeby zachowywać się jak na
targowisku. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję. Myślę, że wystąpienie pana posła osiągnęło zamierzony cel, tak więc nie wymaga...
(Poseł Tadeusz Iwiński: Ja to zrobiłem koncyliacyjnie.)
Rozumiem. (Wesołość na sali)
W każdym razie uzyskał pan możliwość powiedzenia tego, co pan chciał powiedzieć.
W 1. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują, aby art. 30 konstytucji stanowił, że źródłem
wolności praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność, przysługująca człowiekowi
od chwili poczęcia – jest ona nienaruszalna, a jej po-
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Marszałek
szanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych – a także aby art. 38 konstytucji stanowił,
że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od chwili poczęcia do
naturalnej śmierci.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1.
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 413 posłów. Większość bezwzględna
wynosi 276. Za padło 165 głosów, przeciw – 137 głosów, było 111 głosów wstrzymujących się.
Stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej
większości kwaliﬁkowanej Sejm wniosek mniejszości
odrzucił.
Pan przewodniczący Orzechowski, bardzo proszę.

Poseł Mirosław Orzechowski:
Panie marszałku, proszę w imieniu klubu Ligi
Polskich Rodzin o 45 minut przerwy. (Poruszenie na
sali)

Marszałek:
Proszę państwa, po pierwsze, uzusy są nieprzekraczalne, po drugie, od klubów, które nie wnioskowały do tej pory o przerwę, słyszałem zapowiedzi, że
być może przerwy w takim głosowaniu będą potrzebne. Proponuję potraktować to jako element debaty
przygotowującej i odnieść się ze spokojem do tych
wniosków. Po prostu pracujemy i każdy, kto przejdzie
się po Sejmie, widzi, że pracujemy zarówno na sali
obrad, jak i w wielu innych miejscach.
Zarządzam przerwę do godz. 16.20.
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 15 min 40
do godz. 16 min 29)

Marszałek:
Wznawiam obrady.
Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 17. porządku dziennego.
Pan poseł w sprawie formalnej, tak?
(Poseł Bogusław Sobczak: Pytanie.)
Pytanie to prawo każdego posła; prawo, z którego
opozycja korzysta częściej, co jest poniekąd zrozumiałe, ale prawo każdego posła. (Gwar na sali)
W 2. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują, aby art. 38 konstytucji stanowił, że Rzeczpospolita
zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia
od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
Bardzo proszę, panie pośle.
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Poseł Bogusław Sobczak:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam pytanie
do posła sprawozdawcy. Głosujemy dzisiaj nad kilkoma poprawkami. Czy którakolwiek z poprawek
poza tą, nad którą będziemy głosować w tej chwili,
odnosi się również do kwestii ochrony życia człowieka, jeśli chodzi o eutanazję? Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę.
Czy pan poseł sprawozdawca będzie zabierał głos?
Pan poseł sprawozdawca już idzie.

Poseł Dariusz Antoni Kłeczek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Odpowiadając na pytanie pana posła Sobczaka, chciałbym zaznaczyć, że konstytucja w obecnym kształcie
nie zezwala na eutanazję, a żadna inna poprawka nie
odnosi się do końca życia, czyli do naturalnej śmierci,
w związku z czym przyjęcie każdej innej poprawki
również doprowadza do sytuacji, że eutanazja w Polsce będzie niemożliwa. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2.
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 418 posłów. Większość 2/3 wynosi 279.
Za oddano 173 głosy, przeciw – 135, było 110 głosów
wstrzymujących się.
Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił
wobec braku wymaganej kwaliﬁkowanej większości.
W 1. poprawce wnioskodawcy proponują, aby dodawany art. 236a konstytucji stanowił, że życie od
chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej w konstytucji, że ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej nie mogą stanowić ochrony życia poczętego
mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a także że władze publiczne podejmują działania, mając na celu ochronę życia poczętego,
w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Pan poseł, tak?
Bardzo proszę, panie pośle.
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Poseł Edward Ciągło:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do
posła sprawozdawcy. Czy poseł sprawozdawca wie, że
w ekspertyzie dr. hab. Dariusza Dudka, profesora
KUL-u, jest zawarty taki komentarz do poprawki PiS
dotyczącej art. 38: „Zarówno taką konstrukcję prawną omawianego przepisu, jak i wyprowadzany z niej
wniosek uważamy za nieprawidłowe, gdyż prowadzić
one mogą w efekcie do odmowy ochrony życia ludzkiego w każdej jego fazie rozwoju, a także w fazie
prenatalnej”? Dziękuję bardzo.

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Panie i panowie posłowie pozyskują karty czy zapisują się do głosu?
(Głos z sali: Karty, karty.)
Pozyskują karty.
Więcej pytań nie ma?
(Głos z sali: Głosujemy...)
Więcej pytań nie ma.
Czy pan poseł sprawozdawca uważa, że pytanie
wykracza poza prezentację wstępną? Będzie udzielał
odpowiedzi? Nie?
(Poseł Dariusz Antoni Kłeczek: Nie.)
To w takim razie przystępujemy do głosowania.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 443 posłów. Większość 2/3 głosów wynosi 296. Za oddano 171 głosów, przeciw – 206, było
66 głosów wstrzymujących się.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
W 2. poprawce wnioskodawcy proponują, aby art.
38 konstytucji stanowił, że:
— Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia,
— życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej w konstytucji,
— ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej nie mogą
ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu,
— a także że władze publiczne podejmują działania, mając na celu ochronę życia poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 443 posłów. Większość 2/3 głosów wynosi 296. Za oddano 170 głosów, przeciw – 204, było
69 głosów wstrzymujących się.
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Stwierdzam, że Sejm propozycję poprawki odrzucił.
Pan przewodniczący, pan poseł Orzechowski, bardzo proszę.

Poseł Mirosław Orzechowski:
Panie marszałku, proszę o 10 minut przerwy. (Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Nie...)

Marszałek:
To się akurat zbiega... Ja będę musiał prosić pana
posła Orzechowskiego o pomoc w tym momencie, dlatego że ja też chciałem zarządzić 10-minutową przerwę, bo chciałbym prosić o zebranie się Konwentu
Seniorów w saloniku na zapleczu.
Czy to ze strony klubu przedłuża, czy nie?
(Poseł Wacław Martyniuk: Ten sam klub dwa
razy?)
(Głos z sali: Nie.)
Nie.
To zarządzam przerwę do godz. 16.45.
Proszę o zebranie się Konwentu Seniorów w saloniku na zapleczu i proszę o udział pana przewodniczącego nadzwyczajnej komisji konstytucyjnej.
Przerwa do 16.45.
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 16 min 36
do godz. 16 min 50)

Marszałek:
Wysoka Izbo! Wznawiam obrady.
Na mój wniosek zebrał się Konwent Seniorów, w
czasie którego, kierując się potrzebą zapewnienia
dobrej informacji Izbie, a jednocześnie reagując na
zgłaszane wnioski przez panie i panów kolegów posłów, zadałem zaproszonemu na Konwent panu przewodniczącemu nadzwyczajnej komisji konstytucyjnej
marszałkowi Franciszkowi Stefaniukowi, a także
reprezentantom klubów w Konwencie, pytanie, w
kwestii zarówno wiedzy komisji, jak i opinii klubów,
na temat konsekwencji prawnych przyjmowanej
zmiany konstytucyjnej, konkretnie, czy ewentualnie
przyjęta przez Sejm zmiana w art. 30 powoduje konieczność zmian w obecnie obowiązującej ustawie
gwarantującej ochronę życia poczętego.
Pan przewodniczący Stefaniuk wyjaśnił, że eksperci, z którymi pracowała komisja i których opinia
stanowiła podstawę decyzji komisji, wyrażali przekonanie, że zmiana w tym artykule nie powoduje takiej
konieczności zmian.
Spośród przedstawicieli klubów zapytanych o opinię w tej kwestii reprezentanci dwóch klubów wyrazili przekonanie, że nie są w stanie zająć stanowiska
w tej sprawie, że nie mogą przewidzieć skutków ustawowych. Mowa o przedstawicielach klubów Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
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Marszałek
Pozostali reprezentanci klubów w Konwencie podzielili przekonanie o tym, że zmiana, nad którą będziemy
głosować, w wypadku przyjęcia, nie powoduje konieczności dokonywania zmian w obecnie obowiązującej
ustawie chroniącej życie przed urodzeniem. Tak że to
wyjaśnienie chcę przekazać Wysokiej Izbie.
Wiem, że pan premier chciałby zabrać głos.
Bardzo proszę, panie premierze. (Oklaski)
(Poseł Mirosław Michał Drzewiecki: Jeszcze nic
nie powiedział.)

Prezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo.
Ja nie chciałem ze względu na pełnioną funkcję zabierać głosu w tej dyskusji, chwilami gorącej, nawet
dramatycznej, ale nie ukrywam, że jedną z przyczyn,
nie jedyną, ale jedną z przyczyn, było to, iż sądziłem,
że nie ma tutaj dwóch trzecich dla uzyskania w tej
bardzo ważnej, moralnie, narodowo, sprawie postępu. Otóż dzisiaj wiem, bo jak każdy obserwowałem
tablicę, że taka szansa jest i że to jest szansa naprawdę bardzo duża. I dlatego chciałbym zaapelować do
tych wszystkich, którym naprawdę zależy na ochronie życia, żeby poparli w głosowaniu tę zmianę, która jest przedkładana przez komisję. Dziękuję bardzo.
(Długotrwałe oklaski)

Marszałek:
Dziękuję, panie premierze.
(Wiceprezes Rady Ministrów Minister Edukacji
Narodowej Roman Giertych: Można?)
Pan premier Giertych?
Bardzo proszę. (Oklaski)

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Edukacji Narodowej
Roman Giertych:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ponieważ Liga
Polskich Rodzin proponowała dwie poprawki we
wniosku mniejszości, które uzyskały wprawdzie
większość głosów na tej sali, ale niestety nie uzyskały 2/3, chciałbym powiedzieć w imieniu mojego klubu
parlamentarnego, że również popieramy zmianę zaproponowaną przez komisję.
Chciałbym również powiedzieć tym wszystkim,
którzy mieli wątpliwości co do możliwości, co do sposobności załatwienia tej sprawy, że gdyby wszyscy
posłowie koalicji zagłosowali w pierwszym głosowaniu za, mielibyśmy 280 głosów za – wymagana większość 2/3 to 276 – i ochrona życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci stałaby się faktem. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)
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Marszałek:
Przystępujemy do głosowania.
Głosujemy nad całością projektu ustawy w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w
całości projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną, zechce podnieść
rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 443 posłów. Większość 2/3 wynosi 296.
Za oddano 269 głosów, przeciw – 121 głosów, były 53
głosy wstrzymujące się.
Stwierdzam, że Sejm odrzucił propozycję zmiany
konstytucji.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego…
Pan przewodniczący?
Bardzo proszę.

Poseł Janusz Maksymiuk:
Panie marszałku, w imieniu Klubu Parlamentarnego Samoobrona proszę o krótką przerwę, 5-minutową, i zebranie się Konwentu Seniorów.

Marszałek:
5 minut przerwy, tak? I…?
(Poseł Janusz Maksymiuk: I Konwent Seniorów.)
Bardzo proszę o zebranie się Konwentu w saloniku na zapleczu. Przerwa do godz. 17.
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 16 min 56
do godz. 17 min 03)

Marszałek:
Wysoka Izbo! Wznawiam obrady.
Obradował Konwent Seniorów. Kluby koalicyjne
zgłosiły wniosek, wobec którego nie zgłoszono sprzeciwu ze strony żadnego z klubów, o zdjęcie z porządku obrad punktu: wybór członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Do tego wniosku się przychyliłem. Tym samym na tym zakończyliśmy drugą
turę głosowań.
Teraz przystąpimy do rozpatrzenia punktów 24.
i 25. porządku dziennego, a po nich przeprowadzimy
ostatnią turę głosowań, przypomnę, której przedmiotem będzie nowelizacja ustawy lustracyjnej. Będzie
to jednak nie wcześniej niż o godz. 19. O godzinie
głosowań kluby zostaną zawiadomione bezpośrednio,
zapewne będzie ona też podana na tablicach informacyjnych w sali obrad.

Posiedzenia komisji i podkomisji nad projektem z druku nr 993
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V kadencja

Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
993)
(druk nr
Rozpatrywanie na posiedzeniach komisji i podkomisji
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Posiedzenie
komisji
17-11-2006
(NKON)
07-12-2006
(NKON)
14-12-2006
(NKON)
11-01-2007
(NKON)

23-01-2007
(NKON)

28-02-2007
(NKON)
01-03-2007
(NKON)

02-03-2007
(NKON)
29-03-2007
(NKON)
11-04-2007
(NKON)

12-04-2007
(NKON)

Posiedzenie
podkomisji

Stan rozpatrzenia
ukonstytuowanie się komisji

Rozpatrywany
druk sejmowy
993

sprawy organizacyjne

j.w.

dyskusja ogólna

j.w.

wysłuchano opinii ekspertów

j.w.

dyskusja ogólna

j.w.

wysłuchano opinii ekspertów

j.w.

dyskusja ogólna

j.w.

dyskusja ogólna, wysłuchano opinii ekspertów

j.w.

wysłuchano opinii ekspertów

j.w.

dyskusja ogólna

j.w.

zmiany w prezydium Komisji

j.w.

przyjęto projekt z poprawkami i wnioskami mniejszości

j.w.

dyskusja nad poprawkami

1472
(sprawozdanie)

wysłuchano opinii ekspertów

j.w.

dyskusja nad poprawkami

j.w.

odrzucono poprawki zgłoszone w II czytaniu w całości

j.w.

2007-04-26 13:32

132

7(.67%(=$8725<=$&-,

1U9NDG

.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJR
SURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM
3ROVNLHM QU
OLVWRSDGDU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM REUDGXMąFD SRG SU]HZRGQLFWZHP PDU
V]DáND6HMPX0DUND-XUNDGRNRQDáD
±Z\ERUXSUH]\GLXP.RPLVML
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
:]ZLÈ]NX]DUWXVWUHJXODPLQX6HMPXNWöU\VWDQRZLĝHSLHUZV]HSRVLHG]HQLH
.RPLVML]ZRïXMHLSURZDG]LPDUV]DïHN6HMPXRWZLHUDPSRVLHG]HQLH.RPLVML1DG]Z\
F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]SRVSR
OLWHM3ROVNLHM1DSRGVWDZLHOLVW\REHFQRĂFLF]ïRQNöZ.RPLVMLVWZLHUG]DPNZRUXP
3U]\SRPLQDP ĝH ]JRGQLH ]DUW XVW UHJXODPLQX XFKZDï\ .RPLVML ]DSDGDMÈ
ZLÚNV]RĂFLÈJïRVöZZREHFQRĂFLFRQDMPQLHMMHGQHMWU]HFLHMOLF]E\F]ïRQNöZNRPLVML3R
U]ÈGHNG]LVLHMV]HJRSRVLHG]HQLDSU]HZLGXMHZ\EöUSUH]\GLXPNRPLVMLDZLÚFSU]HZRG
QLF]ÈFHJRRUD]]DVWÚSFöZSU]HZRGQLF]ÈFHJR
3U]\SRPLQDPĝH]JRGQLH]DUWXVWUHJXODPLQX6HMPXNRPLVMDSRZRïXMHLRG
ZRïXMHSU]HZRGQLF]ÈFHJRRUD]F]ïRQNöZSUH]\GLXPZJïRVRZDQLXMDZQ\PZLÚNV]RĂFLÈ
JïRVöZ *ïRVRZDQLH MDZQH QD SRVLHG]HQLX NRPLVML RGE\ZD VLÚ SU]H] SRGQLHVLHQLH UÚNL
LREOLF]HQLH JïRVöZ SU]H] SUDFRZQLNöZ VHNUHWDULDWX NRPLVML :SU]\SDGNX ]JïRV]HQLD
ZLÚNV]HMOLF]E\NDQG\GDWöZQDVWDQRZLVNRSU]HZRGQLF]ÈFHJROXEZLÚNV]HMQLĝXVWDORQ\
SU]H] NRPLVMÚ OLPLW QD VWDQRZLVNR ]DVWÚSF\ SU]HZRGQLF]ÈFHJR PRĝQD SU]HSURZDG]LÊ
W]ZJïRVRZDQHSR]\W\ZQH2]QDF]DWRĝHNDĝG\F]ïRQHNNRPLVMLG\VSRQXMHW\ONRWDNÈ
OLF]EÈJïRVöZMDNLMHVWOLPLWVWDQRZLVNLJïRVXMHW\OHUD]\]D&]\SRZ\ĝV]H]DVDG\JïRVR
ZDQLDVÈMDVQHGODF]ïRQNöZ.RPLVML"6ÈMDVQH
3U]\VWÚSXMHP\ ]DWHP GR Z\ERUX SU]HZRGQLF]ÈFHJR .RPLVML 3URV]Ú R]JïDV]DQLH
NDQG\GDWXU
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
:LPLHQLXNOXEX3UDZDL6SUDZLHGOLZRĂFL]JïDV]DPSDQLÈSRVHï-DGZLJÚ:LĂQLHZVNÈ
3RVHï$QQD6REHFND 5/1 
1LHZLHPF]\NRQLHF]QHMHVW]JïDV]DQLHNDQG\GDWXUSU]H].OXEDOHMD]JïDV]DPSRVïD
'DULXV]D.ïHF]NÚ-HVWZLFHSU]HZRGQLF]ÈF\P.RPLVML5RG]LQ\L3UDZ.RELHWDSRQLH
ZDĝSDWURQDWQDGSRVHOVNÈLQLFMDW\ZÈPDZïDĂQLHWD.RPLVMDWRXZDĝDPĝHSRVHï'D
ULXV].ïHF]HNSRZLQLHQ]RVWDÊSU]HZRGQLF]ÈF\P
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
&]\VÈMHV]F]HMDNLHĂNDQG\GDWXU\:LÚFHM]JïRV]HñQLHVï\V]Ú=DS\WDPZLÚFF]\SDQL
SRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVNDZ\UDĝD]JRGÚQDNDQG\GRZDQLH"
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
7DNZ\UDĝDP]JRGÚ
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
&]\SDQSRVHï'DULXV].ïHF]HNZ\UDĝD]JRGÚQDNDQG\GRZDQLH"
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3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
']LÚNXMÚEDUG]R]DWRZ\UöĝQLHQLH%H]Z]JOÚGXQDWRMDNEÚGÈVLÚWRF]\ï\SUDFH.RPL
VMLEÚGÚDNW\ZQ\PF]ïRQNLHP.RPLVML1DWRPLDVWZWHMFKZLOLEDUG]RWUXGQRZ\UD]LÊ
PL]JRGÚSDQLSRVHï
3RVHï$QQD6REHFND 5/1 
'ODF]HJR"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
2ERZLÈ]XMHPQLHGHF\]MD.OXEX$E\MÈ]PLHQLÊPXVLDïE\PWHUD]SRSURVLÊRSU]HUZÚ
QDNRQVXOWDFMHNOXERZH,QDF]HM]PLDQDGHF\]MLQLHMHVWPRĝOLZD
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
5R]XPLHPĝHSDQSRVHïQLHZ\UDĝD]JRG\
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
7DNQLHZ\UDĝDP]JRG\
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
3U]HFKRG]LP\GRJïRVRZDQLD'\VSRQXMHP\MHGQÈNDQG\GDWXUÈLZWHMV\WXDFMLJïRVXMH
P\]DSU]HFLZLNWRZVWU]\PDïVLÚRGJïRVX
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLD.WRMHVW]DSRZRïDQLHPQDVWDQRZLVNRSU]HZRGQLF]È
FHJR.RPLVML1DG]Z\F]DMQHMSDQLSRVHï-DGZLJL:LĂQLHZVNLHM"
6WZLHUG]DP ĝH SDQL SRVHï -DGZLJD :LĂQLHZVND ]RVWDïD MHGQRJïRĂQLH SRZRïDQD QD
VWDQRZLVNRSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML1DG]Z\F]DMQHM
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
']LÚNXMÚEDUG]R
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
*UDWXOXMÚSDQLSRVHïLSURV]ÚSDQLÈSU]HZRGQLF]ÈFÈGRVWRïXSUH]\GLDOQHJR.RQW\QX
XMHP\SURFHGXUÚZ\ERUF]È3U]\VWÚSXMHP\GRRNUHĂOHQLDOLF]E\]DVWÚSFöZSU]HZRGQL
F]ÈFHJR.RPLVML.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\
R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMOLF]\RVöE-DNLHVÈSURSR]\FMHFRGR
OLF]E\ZLFHSU]HZRGQLF]ÈF\FK
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
0RĝHZ\VWDUF]ÈWU]\RVRE\
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
7U]\RVRE\&]\VÈLQQHSURSR]\FMH",QQ\FKSURSR]\FMLQLHVï\V]Ú:WDNLPUD]LHSURV]Ú
R]JïDV]DQLHNDQG\GDWXU
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
=JïDV]DPNDQG\GDWXUÚSDQLSRVHï(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMSRVïDQNLNOXEX3ODWIRUPD
2E\ZDWHOVNDQDVWDQRZLVNRZLFHSU]HZRGQLF]ÈFHM.RPLVML
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
1D VWDQRZLVNR ZLFHSU]HZRGQLF]ÈFHJR .RPLVML ]JïDV]DP NDQG\GDWXUÚ SRVïD $QGU]HMD
0DñNL
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
&]\VÈMHV]F]HLQQHNDQG\GDWXU\"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
=JïDV]DPVZRMÈNDQG\GDWXUÚ
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
&]\VÈLQQHNDQG\GDWXU\"=UR]XPLDïHPĝHSURSR]\FMDGRW\F]\ïDWU]HFKZLFHSU]HZRGQL
F]ÈF\FK$MDNDE\ïDSURSR]\FMD"
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
=DSURSRQRZDïHPDE\E\ïRWU]HFKZLFHSU]HZRGQLF]ÈF\FK=JïDV]DPNDQG\GDWXUÚSRVïD
)UDQFLV]ND6WHIDQLXND
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0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
&]\VÈNROHMQHNDQG\GDWXU\"1LHVï\V]Ú:WDNLPUD]LH]DS\WDP]JïDV]DQ\FKNDQG\GD
WöZR]JRGÚ-HGQDNDQG\GDWXUDMHVW]JïRV]HQLHPZïDVQ\PZLÚFQLHZ\PDJD]JRG\
&]\SDQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDZ\UDĝD]JRGÚQDNDQG\GRZDQLH"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
7DNZ\UDĝDP]JRGÚ
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
&]\SRVHï$QGU]HM0DñNDZ\UDĝD]JRGÚQDNDQG\GRZDQLH"
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
7DNZ\UDĝDP]JRGÚ
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
.DQG\GDWXUDSDQLSRVHï-RODQW\6]\PDQHN'HUHV]MHVW]JïRV]HQLHPZïDVQ\PF]\OLWX
]JRGDQDVWÚSXMH]QDWXU\U]HF]\3RVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXNUöZQLHĝZ\UDĝD]JRGÚQD
NDQG\GRZDQLH
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
1LHSDPLÚWDPELRJUDPöZZV]\VWNLFKSRVïöZ&KFÚZLÚFVS\WDÊF]\ZJURQLHNDQG\GD
WöZGRSUH]\GLXP.RPLVMLRSUöF]PQLHPDNWRĂMHV]F]HZ\NV]WDïFHQLHSUDZQLF]H"
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
3DGïRS\WDQLHRZ\NV]WDïFHQLH&]\ZĂUöG]JïRV]RQ\FKNDQG\GDWöZQDVWDQRZLVNDZLFH
SU]HZRGQLF]ÈF\FKMHVWRVRED]Z\NV]WDïFHQLHPSUDZQLF]\P"1LHPD
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3DQLSU]HZRGQLF]ÈFDWHĝQLHMHVWSUDZQLNLHP"
0DUV]DïHN6HMPX0DUHN-XUHN
1LNWVLÚQLH]JïRVLïZLÚFWHĝQLHMHVW3U]HFKRG]LP\GRJïRVRZDQLD:W\PJïRVRZDQLX
NDĝG\]F]ïRQNöZ.RPLVMLG\VSRQXMHWU]HPDJïRVDPL
3U]\VWÚSXMHP\ GR JïRVRZDQLD .WR MHVW ]D SRZRïDQLHP SDQL SRVHï (OĝELHW\ 5DG]L
V]HZVNLHMQDVWDQRZLVNRZLFHSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝHSDQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDRWU]\PDïDJïRVöZ
.WRMHVW]DSRZRïDQLHPSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNLQDVWDQRZLVNRZLFHSU]HZRGQL
F]ÈFHJR.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝHSRVHï$QGU]HM0DñNDRWU]\PDïJïRVöZ
.WR MHVW ]D SRZRïDQLHP SDQL SRVHï -RODQW\ 6]\PDQHN'HUHV] QD VWDQRZLVNR ZLFH
SU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝHSDQLSRVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV]RWU]\PDïDJïRV
.WRMHVW]DSRZRïDQLHPSRVïD)UDQFLV]ND6WHIDQLXNDQDVWDQRZLVNRZLFHSU]HZRGQL
F]ÈFHJR.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝHSRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXNRWU]\PDïJïRVöZ
1DVWDQRZLVND]DVWÚSFöZSU]HZRGQLF]ÈFHJR]RVWDOLZ\EUDQLSRVïRZLH(OĝELHWD5D
G]LV]HZVND$QGU]HM0DñNDL)UDQFLV]HN6WHIDQLXN*UDWXOXMÚSDñVWZXZLFHSU]HZRG
QLF]ÈF\P
3U]HND]XMÚSURZDG]HQLHREUDGSDQLSU]HZRGQLF]ÈFHM-DGZLG]H:LĂQLHZVNLHM
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&HOHPQDV]HJRVSRWNDQLDE\ïZ\EöUSUH]\GLXP.RPLVML.RPLVMDSRGSU]HZRGQLFWZHP
SDQD PDUV]DïND GRNRQDïD WHJR :\F]HUSDOLĂP\ SRU]ÈGHN G]LHQQ\ G]LVLHMV]\FK REUDG
ļ]DP\NDPSRVLHG]HQLH.RPLVML
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.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJR
SURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM
3ROVNLHM QU
JUXGQLDU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMREUDGXMąFDSRGSU]HZRGQLFWZHPSRVáDQ
NL-DGZLJL:LĞQLHZVNLHM 3L6 UR]SDWU\ZDáD
±VSUDZ\RUJDQL]DF\MQH±LQIRUPDFMĊZVSUDZLHVWDáHJRGRUDG]WZD.RPLVML
:SRVLHG]HQLXZ]LÈïXG]LDï'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2WZLHUDP SRVLHG]HQLH .RPLVML 1DG]Z\F]DMQHM GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX
XVWDZ\ R]PLDQLH .RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM :LWDP SRVïöZ LSU]\E\ï\FK
JRĂFL 3URSRQRZDQ\ SRU]ÈGHN G]LVLHMV]HJR SRVLHG]HQLD ]RVWDï GRUÚF]RQ\ SDñVWZX QD
SLĂPLH-HĝHOLQLHXVï\V]ÚJïRVXVSU]HFLZXEÚGÚXZDĝDïĝH]RVWDïRQSU]\MÚW\:REHF
EUDNXVSU]HFLZXVWZLHUG]DPĝHSRU]ÈGHNSRVLHG]HQLD]RVWDï]DDNFHSWRZDQ\
3U]HFKRG]LP\ GR UR]SDWU]HQLD SXQNWX SLHUZV]HJR SRU]ÈGNX G]LHQQHJR ZNWöU\P
]DMPLHP\VLÚVSUDZDPLRUJDQL]DF\MQ\PLļLQIRUPDFMÈZVSUDZLHVWDïHJRGRUDG]WZD.R
PLVML1DSRF]ÈWNXSUDJQÚSRLQIRUPRZDÊĝHZ]ZLÈ]NX]Z\JDĂQLÚFLHPPDQGDWXSRVïD
0DUND .RWOLQRZVNLHJR GR GDOV]HJR UHSUH]HQWRZDQLD ZQLRVNRGDZFöZ ZSUDFDFK QDG
SURMHNWHPXVWDZ\]RVWDïXSRZDĝQLRQ\SRVHï'DULXV].ïHF]HN
3LHUZV]HF]\WDQLHSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSR
OLWHM3ROVNLHM]GUXNXQURGE\ïRVLÚQDSRVLHG]HQLX6HMPXZGQLXSDěG]LHUQLND
URNXDQDVWÚSQLHSURMHNW]RVWDïVNLHURZDQ\GRSUDFZ.RPLVMLZFHOXSU]\JRWRZD
QLDVSUDZR]GDQLD5HDOL]XMÈFWHQFHO.RPLVMDPXVLGRNRQDÊPLQZ\ERUXHNVSHUWöZ
]JRGQLH]XFKZDïÈQU3UH]\GLXP6HMPX]GQLDNZLHWQLDURNXZVSUDZLH]D
VDGRUJDQL]RZDQLDGRUDG]WZDQDXNRZHJRQDU]HF]6HMPXLMHJRRUJDQöZSRZRï\ZDQLD
GRUDGFöZ6HMPRZ\FKRUD]NRU]\VWDQLD]HNVSHUW\]LRSLQLL3DUWHMXFKZDï\VWDQRZL
ķ.RPLVMDVHMPRZDPRĝHPLHÊW\ONRMHGQHJRVWDïHJRGRUDGFÚ6WDïHJRGRUDGFÚSRZRïXMH
NRPLVMDZGURG]HXFKZDï\SRXSU]HGQLPX]JRGQLHQLXGDQHMNDQG\GDWXU\SU]H]SUH]\
GLXPNRPLVML]3UH]\GLXP6HMPXĵ
&]\VÈSURSR]\FMHNDQG\GDWXUQDVWDQRZLVNRHNVSHUWöZ.RPLVML"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
1LHMHVWHPF]ïRQNLHP.RPLVMLDOHRVREDG]LĂQLHREHFQDDOHUHSUH]HQWXMÈFDZ.RPLVML
.OXE3DUODPHQWDUQ\6RMXV]X/HZLF\'HPRNUDW\F]QHM]JïRVLïDQDSLĂPLHNDQG\GDWXUÚ
HNVSHUWD.RPLVML3RWZLHUG]DPWR]JïRV]HQLHL]ZUDFDPVLÚGRSUH]\GLXPRSU]HGVWD
ZLHQLH]JïRV]RQHMSURSR]\FML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:LPLHQLX.OXEX3DUODPHQWDUQHJR6RMXV]X/HZLF\'HPRNUDW\F]QHMSDQLSRVHï-RODQWD
6]\PDQHN'HUHV]]JïRVLïDNDQG\GDWXUÚQDHNVSHUWöZ.RPLVMLSURI(OHRQRU\=LHOLñVNLHM
]Z\G]LDïX 3UDZD L$GPLQLVWUDFML 8QLZHUV\WHWX :DUV]DZVNLHJR RUD] :DQG\ 1RZLF
NLHM 3U]HZRGQLF]ÈFHM )HGHUDFML QD U]HF] NRELHW LSODQRZDQLD URG]LQ\ :X]DVDGQLHQLX
VWZLHUG]DVLÚĝHSURI(OHRQRUD=LHOLñVNDPD]QDF]ÈF\GRUREHNQDXNRZ\LFLHV]\VLÚDX
WRU\WHWHP]DUöZQRZĂUöGSURIHVMRQDOLVWöZMDNLV]HURNLHMRSLQLLSXEOLF]QHMDSU]HGPLRW
SUDF.RPLVMLOHĝ\ZVIHU]HMHM]DLQWHUHVRZDñQDXNRZ\FK
3DQL:DQGD1RZLFNDMHVWSRVWDFLÈSRZV]HFKQLH]QDQÈ]DUöZQRZNUDMXMDNL]DJUD
QLFÈ]HVZHJR]DDQJDĝRZDQLDZG]LDïDOQRĂÊQDU]HF]NRELHWLURG]LQ\3HïQLÈFIXQNFMH
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SU]HZRGQLF]ÈFHMQDMZLÚNV]HMSROVNLHMRUJDQL]DFML]DMPXMÈFHMVLÚWÈSUREOHPDW\NÈG\V
SRQXMHZLHG]ÈLGRĂZLDGF]HQLDPLNWöUHPRJÈE\ÊEDUG]RSU]\GDWQHZSUDFDFKQDV]HM
.RPLVML
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&]\HNVSHUW.RPLVMLPRĝHE\ÊW\ONRMHGHQ"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
7DN
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
-HĝHOLZQLRVNRGDZF\].OXEX3DUODPHQWDUQHJR6RMXV]X/HZLF\'HPRNUDW\F]QHMPXV]È
GRNRQDÊZ\ERUXSRPLÚG]\]JïRV]RQ\PLNDQG\GDWDPLWRZ\ELHUDMÈSURI(OHRQRUÚ=LH
OLñVNÈ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
.DQG\GDWXUDSURI(OHRQRU\=LHOLñVNLHM]RVWDQLHRGQRWRZDQD=HVZRMHMVWURQ\SUDJQÚ
]DSURSRQRZDÊNDQG\GDWXUÚGUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEODNWöU\MHVWZ\NïDGRZFÈZ.DWH
GU]H3UDZD.DUQHJR8QLZHUV\WHWX-DJLHOORñVNLHJR=DZRGRZR]DMPXMHVLÚ]DJDGQLHQLDPL
SUDZDNDUQHJRRUD]NRQVW\WXF\MQ\FKSRGVWDZRGSRZLHG]LDOQRĂFLNDUQHMZW\PEXGRZ\
QRUP\SUDZQRNDUQHM'UKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHORSXEOLNRZDïSRQDGSUDFQDXNR
Z\FK]]DNUHVXSUDZDNDUQHJRPDWHULDOQHJRRUD]SUDZDNRQVW\WXF\MQHJR-HVWZVSöïDX
WRUHPNRPHQWDU]DGR.RGHNVXNDUQHJRSRGUHGDNFMÈSURI$QGU]HMD=ROODRUD]IXQGDPHQ
WDOQHMPRQRJUDğL SW ķ=PLDQ\ QRUPDW\ZQH L ]DVDG\ LQWHUWHPSRUDOQH Z SUDZLH NDUQ\Pĵ
%\ïVW\SHQG\VWÈZLHOXIXQGDFMLLSRVLDGDEDUG]R]QDF]Q\GRUREHNQDXNRZ\
&]\VÈLQQHSURSR]\FMHNDQG\GDWXUQDHNVSHUWD.RPLVML"
-HV]F]HUD]SRGNUHĂODPĝHGRNRQXMHP\Z\ERUXVWDïHJRHNVSHUWD.RPLVML3R]RVWD
ï\FKHNVSHUWöZ.RPLVMDPRĝH]DSUDV]DÊGRUDěQLH]JRGQLH]SRWU]HEDPL
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
0DPS\WDQLHGRW\F]ÈFHNDQG\GDWXU\GUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD2LOHZLHPNDQG\
GDWMHVWNDUQLVWÈDQLHNRQVW\WXFMRQDOLVWÈ"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=DSURSRQRZDQ\NDQG\GDWMHVWNDUQLVWÈLNRQVW\WXFMRQDOLVWÈ
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
=]DSUH]HQWRZDQHJR GRURENX NDQG\GDWD MHGQR]QDF]QLH Z\QLND ĝH MHVW RQ MHGQDN
NDUQLVWÈ
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
'UKDE :ïRG]LPLHU] :UöEHO MHVW ]QDQ\P SROVNLP SUDZQLNLHP DZVZRLP GRURENX
QDXNRZ\PPD]DUöZQRRSUDFRZDQLDRFKDUDNWHU]HSUDZQRNDUQ\PMDNLNRQVW\WXF\M
Q\P1DOHĝ\MHGQDNSDPLÚWDÊĝHSURI(OHRQRUD=LHOLñVNDWDNĝHMHVWNDUQLVWNÈ:REHF
SRZ\ĝV]HJRSRGQRV]RQH]DU]XW\QLHVÈX]DVDGQLRQH
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
=ZUDFDP VLÚ GR SUH]\GLXP .RPLVML ]SURĂEÈ DE\ HNVSHUFL QLH RFHQLDOL Z\SRZLHG]L
SRVïöZ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈLQQHSURSR]\FMHNDQG\GDWXU"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
:REHFSRZ\ĝV]HJRSURSRQXMÚSU]HMĂÊGRUR]VWU]\JQLÚFLDZVSUDZLH]JïRV]RQ\FKNDQ
G\GDWXU *ïRVRZDQLD QDG NDQG\GDWDPL SURSRQXMÚ SU]HSURZDG]LÊ ZNROHMQRĂFL DOIDEH
W\F]QHM
&]\MHVWVSU]HFLZZREHFSU]\MÚFLDWDNLHMSURFHGXU\JïRVRZDQLD"1LHZLG]ÚVSU]HFLZX
1DVDOLSU]HE\ZDREHFQLHF]ïRQNöZ.RPLVMLDZV]\VWNLFKMHVW
3U]HFKRG]LP\GRJïRVRZDQLD
.WR]F]ïRQNöZ.RPLVMLMHVW]DSRSDUFLHPNDQG\GDWXU\GUKDE:ïRG]LPLHU]D:Uö
EODQDIXQNFMÚVWDïHJRHNVSHUWD.RPLVML"
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=DSRSDUFLHPNDQG\GDWXU\GUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEODRSRZLHG]LDïRVLÚSRVïöZ
ĝDGHQSRVHïQLHE\ïSU]HFLZQ\DQLQLHZVWU]\PDïVLÚRGJïRVX
*ïRVRZDOL ZV]\VF\ F]ïRQNRZLH .RPLVML ZREHF SRZ\ĝV]HJR JïRVRZDQLH QDG GUXJÈ
NDQG\GDWXUÈMHVWEH]SU]HGPLRWRZH
6WZLHUG]DP ĝH QD VWDïHJR HNVSHUWD .RPLVML ]RVWDï Z\EUDQ\ GUKDE :ïRG]LPLHU]
:UöEHO
6WDï\PGRUDG]WZHPSUDZQ\PEÚG]LHQDPWDNĝHVïXĝ\Ê%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FK.6
=HZ]JOÚGXQDUDQJÚWHPDWXNWöU\P]DMPXMHVLÚ.RPLVMD]UDPLHQLD%LXUDZVSRPRĝH
QDV '\UHNWRU %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK GU0LFKDï .UöOLNRZVNL :LWDMÈF LSU]HGVWDZLD
MÈF.RPLVMLSDQDG\UHNWRUDZ\UDĝÚQDG]LHMÚĝHEÚG]LHP\]DV]F]\FHQLMHJRREHFQRĂFLÈ
QDNDĝG\PQDV]\PVSRWNDQLX'U0LFKDï.UöOLNRZVNLMHVWSUDZQLNLHPSUDFRZQLNLHP
LZ\NïDGRZFÈZ.DWHGU]H3UDZD.DUQHJR3RUöZQDZF]HJRQD:\G]LDOH3UDZDL$GPL
QLVWUDFML8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR
.ROHMQ\ SUREOHP MDNL FKFLDïDE\P RPöZLÊ GRW\F]\ QDVWÚSQHJR SRVLHG]HQLD .RPL
VML3URSRQXMÚDE\ĂP\NROHMQ\UD]VSRWNDOLVLÚZWUDNFLHQDVWÚSQHJRSRVLHG]HQLD6HM
PXZSU]\V]ï\PW\JRGQLX%\ïRE\EDUG]RGREU]HDE\SRVLHG]HQLH.RPLVMLRGE\ïRVLÚ
ZSU]\V]ïÈĂURGÚRJRG]'RFKRG]ÈPQLHJïRV\ĝHEÚG]LHWRJUXGQLDLPRJÈVLÚ
RGE\ZDÊ MDNLHĂ XURF]\VWRĂFL ]ZLÈ]DQH ] URF]QLFÈ ZSURZDG]HQLD VWDQX ZRMHQQHJR
FRPRĝHNROLGRZDÊ]QDV]\PLSODQDPL'RGDWNRZRZSU]\V]ï\PW\JRGQLXPDRGE\ÊVLÚ
SRVLHG]HQLH.RPLVMLGR6SUDZ5RG]LQ\QDNWöU\PZSRU]ÈGNXG]LHQQ\PMHVW]DSODQR
ZDQH UR]SDWU]HQLH ]DJDGQLHñ ]ELHĝQ\FK ]SU]HGPLRWHP SUDF .RPLVML NRQVW\WXF\MQHM
%\ïRE\ZLÚFGREU]HDE\F]ïRQNRZLHQDV]HM.RPLVMLXF]HVWQLF]\OLZSRVLHG]HQLX.RPLVML
GR6SUDZ5RG]LQ\QDNWöUHVHUGHF]QLH]DSUDV]DP%\ÊPRĝHXGDVLÚQDP]RUJDQL]RZDÊ
SRVLHG]HQLHZVSöOQHREXNRPLVML"
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
'HF\]MDRZVSöOQ\PSRVLHG]HQLXMHVWE\ÊPRĝHGREU\PSRP\VïHP-HGQDNQDOHĝ\Z]LÈÊ
SRGXZDJÚĝHQDG]LDïDQLDQDV]HM.RPLVMLQLHSRZLQQ\ZSï\ZDÊGHF\]MHSRGHMPRZDQH
SU]H]LQQH.RPLVMH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3RG]LHODP]GDQLHSU]HGPöZF\&]\VÈLQQHSURSR]\FMH"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
3ODQXMÈFSRVLHG]HQLHZSU]\V]ï\PW\JRGQLXSURV]ÚZ]LÈÊSRGXZDJÚĝHRVWDWQLPLF]DV\
ZGRĂÊQLHSU]HZLG]LDQ\JRG]LQDFKRGE\ZDMÈVLÚJïRVRZDQLDZ6HMPLH7\PVDP\PE\
ïRE\QDMOHSLHMJG\E\ĂP\]DSODQRZDOLWHUPLQSRVLHG]HQLDWXĝSU]HGMHJRSRVLHG]HQLHP
FKRÊE\G]LHñZF]HĂQLHM1DG]LHñJUXGQLDMHVW]DSODQRZDQHSRVLHG]HQLH3UH]\GLXP
6HMPXNWöUH]GHF\GXMHZMDNLFKGQLDFKLJRG]LQDFKVÈ]DSODQRZDQHJïRVRZDQLD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
5HDVXPXMÈFELRUÈFSRGXZDJÚOLF]QHSODQRZDQHZ\GDU]HQLDNWöUHPRJÈZSï\QÈÊQD
WHUPLQ QDV]HJR SRVLHG]HQLD SUH]\GLXP .RPLVML SRGHMPLH ZSU]\V]ï\P W\JRGQLX VWR
VRZQÈGHF\]MÚZWHMVSUDZLH
.ROHMQ\P]DJDGQLHQLHPNWöUHSRZLQQLĂP\RPöZLÊZGQLXG]LVLHMV]\PMHVWSUREOHP
HNVSHUW\]1D]DPöZLHQLHSUH]\GLXP.RPLVML]RVWDïRVSRU]ÈG]RQ\FKMXĝNLONDHNVSHU
W\] SRĂZLÚFRQ\FK WHPDWRZL QDV]HM SUDF\ =D FKZLOÚ WH HNVSHUW\]\ ]RVWDQÈ GRUÚF]RQH
SRVïRP
3LHUZV]D HNVSHUW\]D VSRU]ÈG]RQD ]RVWDïD SU]H] SURI(OHRQRUÚ =LHOLñVNÈ LGRW\F]\
RSLQLLQDWHPDWSURSR]\FML]PLDQ\DUW.RQVW\WXFML53'UXJDHNVSHUW\]DMHVWDXWRU
VWZDSURI7DGHXV]D6P\F]\ñVNLHJRQDWRPLDVWWU]HFLDGUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD
=HVZRMHMVWURQ\SR]ZROLïDPVRELHQD]DPöZLHQLHHNVSHUW\]RGSRZLDGDMÈF\FKQDS\
WDQLH F]\ SU]HSLV SURSRQRZDQ\ ZSRVHOVNLP SURMHNFLH XVWDZ\ R]PLDQLH .RQVW\WXFML
53 ]GUXNX QU GDMH PRĝOLZRĂÊ SR]RVWDZLHQLD EH] ]PLDQ SU]HSLVX XVWDZ\ ]GQLD
 VW\F]QLD  RSODQRZDQLX URG]LQ\ RFKURQLH SïRGX OXG]NLHJR RUD] ZDUXQNDFK GR
SXV]F]DOQRĂFL SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\ RUD] F]\ ]DEH]SLHF]D SU]HG PRĝOLZRĂFLÈ JïÚEV]HM OL
EHUDOL]DFML"7HPDWHPGUXJLHM]DPöZLRQHMHNVSHUW\]\MHVWF]\WDNLSU]HSLV]JRGQ\EÚ
G]LH]GRW\FKF]DVRERZLÈ]XMÈFÈXVWDZÈRSODQRZDQLXURG]LQ\RFKURQLHSïRGXOXG]NLHJR
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LZDUXQNDFK GRSXV]F]DOQRĂFL SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\" 7U]HFL WHPDW EÚG]LH GRW\F]\ï RGSR
ZLHG]LQDS\WDQLHF]\MHĝHOLWU]HEDEÚG]LHGRSUHF\]RZDÊSU]HSLV\WRZMDNLVSRVöEMH
VIRUPXïRZDÊĝHE\GRRNUHĂOLÊFREÚG]LHZXVWDZLH".ROHMQ\SUREOHPGRSU]HDQDOL]RZD
QLDGRW\F]\WHJRF]\]PLDQDNRQVW\WXFMLZSï\QLHQD]PLDQÚEU]PLHQLDXVWDZ\RSOD
QRZDQLXURG]LQ\F]\ZZ\QLNX]PLDQ\NRQVW\WXFMLQLHVWDQLHVLÚRQD]QLÈVSU]HF]QD"
.ROHMQ\SUREOHPNWöU\WU]HEDUR]VWU]\JQÈÊGRW\F]\WHJRF]\PRĝOLZDMHVWLQNRUSRUDFMD
DUWDXVWXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\RFKURQLHSïRGXOXG]NLHJRLZDUXQNDFKGR
SXV]F]DOQRĂFLSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\GRDUWXVWDZ\]DVDGQLF]HM"3RV]öVWHWU]HEDWDNĝH
GRZLHG]LHÊVLÚF]\LVWQLHMÈNUDMHZNWöU\FKRERZLÈ]XMHFDïNRZLW\]DND]DERUFML".DĝG\
]F]ïRQNöZ.RPLVMLPRĝHVIRUPXïRZDÊWHPDWVZRMHMHNVSHUW\]\L]OHFLÊMHMSU]\JRWRZD
QLH%LXUX$QDOL]6HMPRZ\FK
&]\VÈMDNLHĂS\WDQLDOXE]DVWU]HĝHQLD"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&]\SUDZR]OHFDQLDHNVSHUW\]GRW\F]\Z\ïÈF]QLHF]ïRQNöZ.RPLVML"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
.DĝG\SRVHïPRĝH]DPöZLÊVZRMÈHNVSHUW\]ÚZ%LXU]H$QDOL]6HMPRZ\FK
&]\VÈMDNLHĂLQQHS\WDQLDOXE]DVWU]HĝHQLD"
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
1D SRVLHG]HQLX SUH]\GLXP .RPLVML ]JïDV]DïHP VZRMÈ SURĂEÚ DOH MHV]F]H UD] G]LĂ SR
ZWöU]Ú:QRV]ÚRVSRU]ÈG]HQLHHNVSHUW\]\GRW\F]ÈFHMSUREOHPXNLHG\UR]SRF]\QDVLÚ
OXG]NLHĝ\FLH"&LHV]\ïE\PVLÚJG\E\DXWRUDPLWHMHNVSHUW\]E\OLZ\ELWQLSURIHVRURZLH
+D]DQL5RV]NRZVNL
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
3URSR]\FMDSRVïD$QGU]HMD0DñNL]PXV]DPQLHGR]JïRV]HQLDZQLRVNXRVSRU]ÈG]HQLH
WDNLHMVDPHMHNVSHUW\]\MHGQDNĝHSU]H]DXWRUöZ]DSHZQLDMÈF\FKRELHNW\ZQHSRGHMĂFLH
GRWHPDWX
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
3URSR]\FMHSDQLSRVHï-RDQQ\6HQ\V]\QRUD]RLVïD$QGU]HMD0DñNL]PXV]DMÈPQLHGR
]DSURSRQRZDQLD UR]ZLÈ]DQLD NRPSURPLVRZHJR -HĝHOL NDĝGH ]XJUXSRZDñ SDUODPHQ
WDUQ\FK FKFH SRZRï\ZDÊ VLÚ QD VZRLFK HNVSHUWöZ WR E\ïRE\ GREU]H DE\ NDĝG\ NOXE
ZVND]DïSRMHGQ\PVZRLPHNVSHUFLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
.DĝGH]XJUXSRZDñPDSUDZR]DPDZLDÊZïDVQHHNVSHUW\]\1LNWQLHEÚG]LHRJUDQLF]Dï
.OXERPWHJRSUDZD
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
3UDFXMÈFZ.RPLVML$GPLQLVWUDFMLL6SUDZ:HZQÚWU]Q\FKEDUG]RF]ÚVWRSU]\MPRZDOL
ĂP\WDNLHUR]ZLÈ]DQLHĝHNDĝG\NOXEPLDïSUDZRZVND]DQLDDXWRU\WHWX]NWöUHJRSR
JOÈGDPLLGHQW\ğNRZDïD VLÚ MHJR SDUWLD 2F]\ZLĂFLH VSRU]ÈG]DQLH WDNLFK HNVSHUW\] E\ïR
RSïDFDQH]HĂURGNöZ.DQFHODULL6HMPX
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
3DQLSRVHï-RDQQD6HQ\V]\Q]JöU\SU]\MÚïDĝHHNVSHUFLZVND]DQLSU]H]HPQLHQLHVÈ
RELHNW\ZQL:VND]\ZDQLHNVSHUFLVÈSURIHVRUDPL]GXĝ\PGRĂZLDGF]HQLHPLGRURENLHP
QDXNRZ\P:REHFSRZ\ĝV]HJRQLHPDSRGVWDZDE\SU]\MPRZDÊ]DïRĝHQLHĝHOXG]LFL
EÚGÈQLHRELHNW\ZQL7DNLH]DU]XW\PRĝQDIRUPXïRZDÊDOHGRSLHURSRSU]HF]\WDQLXVSR
U]ÈG]RQHMHNVSHUW\]\DQLHWHUD]OLF\WRZDÊVLÚEH]RFHQ\SUDF\MHMDXWRUöZ-HVWHĂP\QD
SRF]ÈWNXSUDF\.RPLVMLGODWHJRQLHNLHUXMP\VLÚSHZQ\PLVWHUHRW\SDPL
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
%DUG]R G]LZL PQLH SRP\Vï SRZRï\ZDQLD HNVSHUWöZ NWöU]\ PLHOLE\ RNUHĂOLÊ PRPHQW
SRF]ÈWNXĝ\FLDOXG]NLHJR(QF\NORSHGLHGODG]LHFLRUD]SRGUÚF]QLNLELRORJLLEDUG]RGR
NïDGQLH LQIRUPXMÈ QD WHQ WHPDW :REHF SRZ\ĝV]HJR VSRU]ÈG]HQLH WHJR W\SX HNVSHU
W\]\RUD]SRV]XNLZDQLHHNVSHUWDNWöU\Z\GDRFHQÚLSRGGDZZÈWSOLZRĂÊRELHNW\ZQÈ
SUDZGÚEÚG]LHQLHODGDV]WXNÈ8ZDĝDPĝHNDĝG\HNVSHUWNWöU\PDFRNROZLHNZVSöO
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QHJR ]PHG\F\QÈ OXE QDXNDPL ELRORJLF]Q\PL MHVW DXWRU\WHWHP :LHG]Ú PHG\F]QÈ OXE
ELRORJLF]QÈEDUG]RWUXGQRNZHVWLRQRZDÊJG\ĝRSLHUDVLÚQDIDNWDFK5HDVXPXMÈFVDP
MHVWHP FLHNDZ FR ]WHJR Z\QLNQLH &]\ HNVSHUW\]D PRĝH ]DSU]HF]\Ê QLHSRGZDĝDOQ\P
IDNWRP
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
:GXĝHM PLHU]H ]JDG]DP VLÚ ]SRVïHP $QWRQLP .ïHF]NLHP -HGQDN MHĂOL NWRĂ ]DGDMH
WHQGHQF\MQHS\WDQLDWRPXVLRF]HNLZDÊRGSRZLHG]LNWöUDWDNĝHEÚG]LHVIRUPXïRZDQD
ZWDNL VDP VSRVöE 1D S\WDQLH NLHG\ ]DF]\QD VLÚ ĝ\FLH EDUG]R WUXGQR MHGQR]QDF]QLH
RGSRZLHG]LHÊ1LH]DSRPLQDMP\WDNĝHĝHĝ\FLHPMHVWWDNĝHĝ\FLHSOHPQLNDRUD]MDMHF]ND
NRELHFHJR7ZRU]ÈFUR]ZLÈ]DQLDSUDZQHNWöUHPDMÈVLÚ]QDOHěÊZXVWDZLH]DVDGQLF]HM
QLHSRZLQQLĂP\SU]\MPRZDÊUHJXODFMLUR]VWU]\JDMÈF\FKR]DJDGQLHQLDFKELRORJLF]Q\FK
RUD]HW\F]Q\FK.RQVW\WXFMDZDUWSRZLQQDUR]VWU]\JDÊRGNLHG\RERZLÈ]XMHRFKUR
QDSUDZQDĝ\FLDOXG]NLHJRRUD]MDNLMHVWMHM]DNUHV"1LNW]QDVQLHEÚG]LHUR]VÈG]DïRG
NLHG\ ĝ\MH ]\JRWD DQL SïöG" %\ïRE\ EDUG]R ěOH JG\E\ĂP\ FKFLHOL SRZRïDÊ HNVSHUWöZ
NWöU]\RGSRZLHG]ÈQDPDXWRU\WDW\ZQLHQDWDNSRVWDZLRQHS\WDQLH*G\E\QLHLVWQLDïR
ĝ\FLH]\JRW\DOERSïRGXWRSUREOHPSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\E\ïE\SU]HFLHĝEH]SU]HGPLRWRZ\
:REHFSRZ\ĝV]HJRVSRU]ÈG]DQLHHNVSHUW\]QDWHPDW\MDNLH]DSURSRQRZDïSRVHï$QGU]HM
0DñNDVWDQRZLEH]FHORZHZ\GDQLHPVSRïHF]Q\FKSLHQLÚG]\-HGQDNE\ïRE\GREU]HJG\
E\ĂP\]DVLÚJQÚOLSUDZQ\FKRSLQLLDE\Z\MDĂQLÊRGNWöUHJRPRPHQWXZUöĝQ\FKNUD
MDFK ĂZLDWD SRGOHJD RFKURQLH ĝ\FLH LVWQLHMÈFH ZïRQLH PDWNL 1LNW QLH NZHVWLRQXMH ĝH
PDP\WXGRF]\QLHQLD]ĝ\FLHP
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=ZUDFDPVLÚGRSDQLSRVHï-RDQQ\6HQ\V]\QDE\QLHZDUWRĂFLRZDïDZ\SRZLHG]LSRVïöZ
8ZDĝDPĝHSRVHï$QGU]HM0DñNDIRUPXïXMÈFVZRMÈSURSR]\FMÚGRĂÊGREU]HMÈSU]HP\
ĂODïLGRVNRQDOHZLHG]LDïFRFKFH]DSURSRQRZDÊ&KFLDïDE\PDE\ĂP\SUDFXMÈFZ.R
PLVML]ĝ\F]OLZRĂFLÈV]DQRZDOLVZRMHSRJOÈG\LZ\SRZLHG]L1LHZGDZDMP\VLÚZQLHSR
WU]HEQHSROHPLNLMHĂOLZGDQ\PPRPHQFLHQLHMHVWWRSRWU]HEQH
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
5R]XPLHPWH]DVWU]HĝHQLDDOHPDPQDG]LHMÚĝHWH]DVDG\EÚGÈGRW\F]\ï\ZV]\VWNLFK
XF]HVWQLNöZG\VNXVML
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:WUDNFLHGHEDW\VHMPRZHMZLHORNURWQLHZVND]\ZDQRQDWHRORJLF]Q\Z\PLDUSUREOHPX
ĝ\FLDSRF]ÚWHJR.LONX]SRVïöZZVZRLFKZ\VWÈSLHQLDFKRGZRï\ZDïRVLÚGRQDXNLVSR
ïHF]QHMNRĂFLRïD'ODWHJRF]\QLHE\ïRE\GREU]HJG\E\ĂP\ZSUDFDFK.RPLVMLXZ]JOÚGQL
OLZ\SRZLHG]LOXESURSR]\FMHIRUPXïRZDQHSU]H]SU]HGVWDZLFLHOLHSLVNRSDWXOXERVRE\
SU]H]QLHJRXSRZDĝQLRQH"1DXNDVSRïHF]QDNRĂFLRïDPD]DVDGQLF]\ZSï\ZQDNV]WDïW
RSLQLL ZLÚNV]RĂFL VSRïHF]HñVWZD RUR]VWU]\JDQ\P SU]H] .RPLVMÚ SUREOHPLH :PRMHM
RFHQLH WDNLH SRJOÈG\ QLH SRZLQQ\ E\Ê SRPLMDQH ZQDV]\FK SUDFDFK MHGQDN UR]VWU]\
JQLÚFLDZWHMVSUDZLHSRZLQQDGRNRQDÊ.RPLVMD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1DMZLÚNV]H HPRFMH ZQDV]\FK SUDFDFK EÚGÈ EXG]Lï\ ]DJDGQLHQLD HW\F]QH LPRUDOQH
=PLDQDDUW.RQVW\WXFMLMHVWMHGQDNSUREOHPHPF]\VWRSUDZQ\P1LHPRĝQDWDNĝH
]DSRPLQDÊĝHIRUPXïDWHMQRUP\RSLHUDVLÚQDVW\NXQRUPSUDZDSXEOLF]QHJRLNDQR
QLF]QHJR7\PVDP\PFKFÈFUR]ZDĝDQRSUREOHPRFKURQ\ĝ\FLDOXG]NLHJRQDSïDV]F]\ě
QLH F]\VWR SUDZQHM QDOHĝ\ X]QDÊ ĝH HNVSHUW\]\ ]]DNUHVX SUDZD NDQRQLF]QHJR EÚGÈ
WDNĝH.RPLVMLSU]\GDWQHZGDOV]\FKSUDFDFK:\VWÈSLÚ]ZQLRVNLHPRVSRU]ÈG]HQLHWD
NLHMHNVSHUW\]\']LÚNLWDNLHPXG]LDïDQLXQDV]DG\VNXVMDRJUDQLF]\VLÚGRDUJXPHQWöZ
SUDZQ\FKRJUDQLF]DMÈFGRPLQLPXPDVSHNWPRUDOQ\UR]VWU]\JDQHMQRUP\QLH]DSRPL
QDMÈFMHGQDNRZ\PLDU]HNDQRQLF]Q\PSU]HSLVX
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:VZRMHMZ\SRZLHG]LQLFQLHPöZLïHPRSUDZLHNDQRQLF]Q\PDOHRGZRï\ZDïHPVLÚGR
Z\SRZLHG]L SRVïöZ NWöU]\ QDZLÈ]\ZDOL GR QDXNL VSRïHF]QHM .RĂFLRïD 8Z]JOÚGQLHQLH
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WDNLHMQDXNLSRPRĝHQDPUR]ZLÈ]DÊZLHOHSUREOHPöZNWöUH]URG]Lï\VLÚQDWOHLQWHUSUH
WDFMLDUW
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
3UDJQÚVSURVWRZDÊZ\SRZLHGěSDQLSRVHï(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHM3UDZRNDQRQLF]QH
UHJXOXMHSURFHGXU\SRVWÚSRZDQLDZNRĂFLHOHNDWROLFNLPQLFMHGQDNQLHPöZLQDWHPDW
RFKURQ\ ĝ\FLD OXG]NLHJR 7HQ SUREOHP MHVW SRUXV]DQ\ QDMF]ÚĂFLHM ZNDWROLFNLHM QDXFH
VSRïHF]QHMNRĂFLRïDFRZ\UDĝDQHMHVWZLQQ\FKGRNXPHQWDFK
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
%\ÊPRĝHXĝ\ïDP]ïHJRVIRUPXïRZDQLD6NïDGDMÈFSURSR]\FMÚVSRU]ÈG]HQLDHNVSHUW\]\
PLDïDPQDP\ĂOLSRUöZQDQLHSUDZQ\FKDVSHNWöZ]DZDUW\FKZSRZV]HFKQLHVWRVRZD
Q\PSUDZLHZW\P]DNUHVLHLSURSR]\FMLSUDZQ\FKIRUPXïRZDQ\FKSU]H]NDWROLFNÈQD
XNÚ.RĂFLRïD
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
3RVHï$QWRQL.ïHF]HNSRZLHG]LDïĝHIDNW\QDWHPDWĝ\FLDSRF]ÚWHJRVÈSRZV]HFKQLH]QD
QH8ZDĝDPĝHSRZV]HFKQLH]QDQHMHVWWDNĝHVWDQRZLVNR.RĂFLRïDQDWHQWHPDW1LH
WUDÊP\QLHSRWU]HEQLHF]DVXQLHSR]RVWDZLDMP\MDNLFKNROZLHNQLHGRPöZLHñLZ\VWÈSP\
RGUD]XGRHSLVNRSDWXR]DMÚFLHRğFMDOQHJR VWDQRZLVND 1LHZÈWSOLZLH WHQ JïRV GOD ZLHOX
OXG]LZQDV]\PNUDMXMHVWEDUG]RZDĝQ\
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
1D SRF]ÈWNX Z\UDĝÚ RSLQLÚ RJöOQÈ 1LH ZLHP F]\ MHVW FHORZH ]DPDZLDQLH HNVSHUW\]
NWöU\FKWUHĂFL]QDP\MHV]F]HSU]HGLFK]DPöZLHQLHP3U]\SRPLQDPĝH]DNDĝGÈ]WD
NLFKHNVSHUW\]SïDFLP\]SXEOLF]Q\FKSLHQLÚG]\&]\WDNLHZ\GDWNLVÈSRWU]HEQH"6WD
QRZLVNRHSLVNRSDWXMHVWSRZV]HFKQLH]QDQH:V]\VF\PLHOLSU]\MHPQRĂÊ]DSR]QDÊVLÚ
]OLVWHPSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RQIHUHQFML(SLVNRSDWXGRPDUV]DïND6HMPX0DUND-XUND
7\PVDP\PZ\VWÚSRZDQLHSRUD]NROHMQ\RHNVSHUW\]ÚMDNÈMXĝG\VSRQXMHP\MHG\QLH
GD NROHMQ\ DUJXPHQW W\P NWöU]\ WZLHUG]È ĝH 3ROVND MHVW SDñVWZHP Z\]QDQLRZ\P
0QLHRVRELĂFLHWDNDLQLFMDW\ZD.RPLVMLQLHSU]HV]NDG]D
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
']LÚNXMÚ =DP\NDP G\VNXVMÚ QD WHPDW HNVSHUW\] 3U]\SRPLQDP ĝH NDĝG\ ]SRVïöZ
PRĝH Z\VWÈSLÊ RGRZROQÈ HNVSHUW\]Ú GR %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK .6 %\ïRE\ MHGQDN
GREU]H JG\E\ WH HNVSHUW\]\ PLDï\ GRW\F]\Ê SU]HGPLRWX QDV]HM SUDF\ DE\ SRG XZDJÚ
E\ï\EUDQHZV]\VWNLHVXJHVWLH]JïDV]DQHZWUDNFLHG]LVLHMV]HMG\VNXVML0DPQDG]LHMÚ
ĝHNDĝGDQRZDHNVSHUW\]DEÚG]LHZQRVLïDFRĂQRZHJRGRGDOV]HMPHU\WRU\F]QHMG\VNXVML
3U]\SRPLQDPWDNĝHĝHNDĝGD]HNVSHUW\]SRZLQQDZVND]\ZDÊQDVNXWNL]PLDQ\MDNLHM
]DPLHU]DP\GRNRQDÊZNRQVW\WXFML3DPLÚWDMP\ĝHVNXWNLWH]QDMGÈRGELFLHQLHW\ONR
QDSïDV]F]\ěQLHXVWDZ\]DVDGQLF]HMDOHWDNĝHZSUDZLHNDUQ\PPDWHULDOQ\PLSURFHVR
Z\PZSUDZLHGRW\F]ÈF\PEDGDñQDXNRZ\FKSODQRZDQLDURG]LQ\LWG
&]\NWRĂ]F]ïRQNöZ.RPLVMLPDMHV]F]HMDNLHĂSURSR]\FMH"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
:WUDNFLHG]LVLHMV]HMG\VNXVML]JïRV]RQD]RVWDïDEDUG]RLQWHUHVXMÈFDSURSR]\FMDDE\QLH
W\ONR QD NRV]W NOXEöZ PRĝQD E\ïR ]DPDZLDÊ HNVSHUW\]\ 2LOH GREU]H ]UR]XPLDïDP
GRSXV]F]DOQHMHVWDE\SU]HGVWDZLFLHONDĝGHJRXJUXSRZDQLDZ.RPLVMLPöJï]DPDZLDÊ
HNVSHUW\]\QDNRV]W.DQFHODULL6HMPX"&]\SU]\MPXMHP\WDNÈ]DVDGÚ"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
,VWQLHMÈ GZLH GURJL SRVWÚSRZDQLD 3R SLHUZV]H ]SURĂEÈ RZ\NRQDQLH HNVSHUW\]\ ]H
ZVND]DQLHPNRQNUHWQHJRHNVSHUWD]ZUDFDVLÚ.RPLVMD3RGUXJLHNDĝG\]SRVïöZPRĝH
VLÚ]ZUöFLÊGR%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6RZ\NRQDQLHHNVSHUW\]\=HVZRMHMVWURQ\
PRJÚ RELHFDÊ ĝH ZV]\VWNLH WDNLH SURĂE\ EÚGÚ WUDNWRZDï ZVSRVöE LGHQW\F]Q\ 'RïRĝÚ
ZV]\VWNLFKVWDUDñDE\NDĝGD]HNVSHUW\]E\ïDZ\NRQDQDMDNQDMU]HWHOQLHM'RGDPĝH
]GRW\FKF]DVRZHMSUDNW\NLZ\QLNDĝHMHĂOLSRMDZLDïDVLÚMDNDĂSURĂEDRSU]\JRWRZDQLH
HNVSHUW\]\DOHEH]ZVND]DQLDHNVSHUWDNWöU\PDMÈVSRU]ÈG]LÊWRVWDUDOLĂP\VLÚDE\
RSUDFRZDQLDQDGDQ\WHPDWE\ï\UHSUH]HQWDW\ZQH%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKMHVWLQVW\
WXFMÈDSROLW\F]QÈQLHG]LDïDP\SRWRDE\SU]\SRGREDÊVLÚMDNLHMĂRSFMLSROLW\F]QHM
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0DPQDG]LHMÚĝHUHSUH]HQWDW\ZQRĂÊSU]HSURZDG]DQ\FKHNVSHUW\]PRĝQDGRVWU]HF
ZGRW\FKF]DV GRVWDUF]RQ\FK .RPLVML DQDOL]DFK DXWRUVWZD SURI(OHRQRU\ =LHOLñVNLHM
SURI7DGHXV]D 6P\F]\ñVNLHJR RUD] GUKDE :ïRG]LPLHU]D :UöEOD 'RGDP MHV]F]H
ĝH HNVSHUW\]D DXWRUVWZD SURI(OHRQRU\ =LHOLñVNLHM ]RVWDïD Z\NRQDQD QD ]DPöZLHQLH
.OXEX 3DUODPHQWDUQHJR 6RMXV]X /HZLF\ 'HPRNUDW\F]QHM =RVWDïD RQD XGRVWÚSQLRQD
F]ïRQNRP.RPLVML]D]JRGÈWHJR.OXEX7\PVDP\PMHĂOLEÚGÈ]JïDV]DQHRJöOQHSURĂE\
RZ\NRQDQLHHNVSHUW\]\EH]ZVND]\ZDQLDNRQNUHWQHJRDXWRUDWR]DSHZQLDPĝHEÚGÈ
RQHUHSUH]HQWDW\ZQH-HĂOLOLWHUDWXUDGRNWU\QDOXERU]HF]QLFWZRQDGDQ\WHPDWEÚGÈ
UR]ELHĝQHWRSRVWDUDPVLÚDE\ZV]\VWNLHSRJOÈG\]RVWDï\SU]HGVWDZLRQH
1D NRñFX PDP MHV]F]H LQIRUPDFMÚ GOD F]ïRQNöZ .RPLVML :WUDNFLH UHDOL]DFML MHVW
MHV]F]HMHGQDHNVSHUW\]DRNWöUHMZF]HĂQLHMQLHZVSRPLQDOLĂP\(NVSHUW\]DWDZVND]XMH
NRQVHNZHQFMHF\ZLOQRSUDZQH]PLDQ\DUWNRQVW\WXFMLZV]F]HJöOQRĂFLQDSUREOHP
]ZLÈ]DQ\ ]RGSRZLHG]LDOQRĂFLÈ RGV]NRGRZDZF]È ]D W]Z V]NRG\ SUHQDWDOQH 1LHGïXJR
]RVWDQLHWDNĝH]UHDOL]RZDQDHNVSHUW\]DNWöUDEÚG]LHZ\MDĂQLDÊVWDQRZLVNR7U\EXQDïX
3UDZ &]ïRZLHND Z6WUDVERXUJX ZNZHVWLL RFKURQ\ Z\QLNDMÈFHM ]DUW :VND]DQD WH
PDW\ND]RVWDïDEDUG]RUöĝQLHRSLVDQDZGRW\FKF]DVGRUÚF]RQ\FKHNVSHUW\]DFKLGODWHJR
SR]ZROLïHPVRELHQDVSRU]ÈG]HQLHRSLQLLNWöUDV]F]HJöïRZRXZ]JOÚGQLWHQSUREOHP
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
0DPSURĂEÚF]\F]ïRQNRZLH.RPLVMLPRJÈRWU]\PDÊGRW\FKF]DVRZHVWDQRZLVNR7U\EX
QDïX.RQVW\WXF\MQHJRQDWHPDWRFKURQ\ĝ\FLD"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
1DWHQWHPDW]RVWDïRZ\GDQ\FKNLONDRU]HF]Hñ3LHUZV]H]QLFKSRFKRG]L]URNX
:LHOH RVöE WZLHUG]L ĝH ]H Z]JOÚGX QD EUDN ]PLDQ\ WUHĂFL REHFQHJR DUW VWDQRZL
VNRWRMHVWDNWXDOQH7\PVDP\PMHĂOLWDNMHVWWRZREHFQ\PVWDQLHSUDZQ\PLVWQLHMH
VSRVöELQWHUSUHWDFMLDUWNWöU\]DZLHUDQLH]DSLVDQHQDUD]LHVïRZDķRGPRPHQWX
SRF]ÚFLDĵ
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&]\WRRU]HF]HQLHPRĝHQDP]RVWDÊGRVWDUF]RQH"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
7DN
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:V]\VWNLH PDWHULDï\ ]RVWDQÈ GRUÚF]RQH SRVïRP GR VNU\WHN ']LÚNL WHPX ZV]\VF\ EÚ
G]LHP\PRJOLGREU]HSU]\JRWRZDÊVLÚGRQDVWÚSQHJRSRVLHG]HQLD3U]\FK\ODPVLÚWDN
ĝH GR SURSR]\FML SRVïD 'DPLDQD 5DF]NRZVNLHJR DE\ WR NOXE\ ZVND]\ZDï\ HNVSHUWöZ
LHNVSHUW\]\QDNWöUHFKFÈVLÚSRZRï\ZDÊ3URSR]\FMHSURVLP\NLHURZDÊGRVHNUHWDULDWX
.RPLVMLNWöU\SU]HNDĝHMHGDOHMGR%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
&]\VÈMDNLHĂLQQHSURSR]\FMH"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
-DNUR]XPLHPSRVWDQDZLDP\ĝHNDĝG\]NOXEöZPDSUDZRZ\VWÈSLÊRSU]\JRWRZDQLH
HNVSHUW\]\DSURSR]\FMHPDMÈE\ÊVNïDGDQHGRVHNUHWDULDWX.RPLVML"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
7DN7DNLPRGHOG]LDïDñXSRU]ÈGNXMHQDPSUDFÚ
&]\VÈMDNLHĂLQQHSURSR]\FMH"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
:\F]HUSDOLĂP\SRU]ÈGHNG]LHQQ\G]LVLHMV]\FKREUDGļ]DP\NDPSRVLHG]HQLH.RPL
VML1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML
5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
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.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJR
SURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM
3ROVNLHM QU
JUXGQLDU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMREUDGXMąFDSRGSU]HZRGQLFWZHPSRVáDQ
NL-DGZLJL:LĞQLHZVNLHM 3L6 UR]SDWU]\áD
±WUHĞüHNVSHUW\]]DPyZLRQ\FKZ%LXU]H$QDOL]6HMPRZ\FK
:SRVLHG]HQLXZ]LÈïXG]LDï'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2WZLHUDP SRVLHG]HQLH .RPLVML 1DG]Z\F]DMQHM GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX
XVWDZ\ R]PLDQLH .RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM :LWDP SRVïöZ LSU]\E\ï\FK
JRĂFL 3URSRQRZDQ\ SRU]ÈGHN G]LVLHMV]HJR SRVLHG]HQLD ]RVWDï GRUÚF]RQ\ SDñVWZX QD
SLĂPLH-HĝHOLQLHXVï\V]ÚJïRVXVSU]HFLZXEÚGÚXZDĝDïĝH]RVWDïRQSU]\MÚW\:REHF
EUDNXVSU]HFLZXVWZLHUG]DPĝHSRU]ÈGHNSRVLHG]HQLD]RVWDï]DDNFHSWRZDQ\
.RPLVMD ]DPöZLïD HNVSHUW\]\ Z%LXU]H $QDOL] 6HMPRZ\FK .6 ZVSUDZLH ]PLDQ\
DUWNRQVW\WXFML:V]\VF\F]ïRQNRZLH.RPLVMLRWU]\PDOLGRVWDUF]RQHQDPGRNXPHQW\
QDSLĂPLH2WU]\PDQHHNVSHUW\]\ZVNUöFLHRPöZL'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
.6GU0LFKDï.UöOLNRZVNL
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK0LFKDï.UöOLNRZVNL
%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKNLHUXMÈFVLÚZVND]öZNDPLSUH]\GLXP.RPLVMLRUD]ZF]HĂQLHM
V]\PLG]LDïDQLDPLNWöUHPLDï\QDFHOX]DSHZQLHQLHGRVWÚSXGRU]HWHOQHMEH]VWURQQHM
LQIRUPDFMLSUDZQHMSRĂZLÚFRQHMSUREOHPDW\FHRFKURQ\ĝ\FLDZ\UDĝRQHMZDUWNRQ
VW\WXFMLSU]HGVWDZLïRSDNLHWHNVSHUW\]6NïDGDVLÚRQ]NLONXHNVSHUW\]DF]NROZLHNQDM
ZDĝQLHMV]H ]QLFK VÈ WU]\ Z\]QDF]DMÈFH SRGVWDZRZH SXQNW\ GHEDW\ 3LHUZV]È ]QLFK
MHVW RSLQLD SURI(OHRQRU\ =LHOLñVNLHM NWöUÈ PRJïHP .RPLVML XGRVWÚSQLÊ G]LÚNL ]JR
G]LH.OXEX3DUODPHQWDUQHJR6RMXV]X/HZLF\'HPRNUDW\F]QHM'UXJÈMHVWHNVSHUW\]D
SURI7DGHXV]D6P\F]\ñVNLHJRVSHFMDOLVW\SUDZDF\ZLOQHJRLURG]LQQHJR7U]HFLÈMHVW
HNVSHUW\]DGUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD7DRVWDWQLDHNVSHUW\]D]RVWDïDX]XSHïQLRQD
RGRNïDGQLHMV]ÈDQDOL]ÚSRUöZQDZF]ÈSURSR]\FML]PLDQ\DUWNRQVW\WXFMLZUHODFMLGR
UR]ZLÈ]DñLVWQLHMÈF\FKZXVWDZLHRSODQRZDQLXURG]LQ\2SUöF]W\FKWU]HFKSRGVWDZR
Z\FKRSLQLL%LXURGRNRQXMÈFZHU\ğNDFML DUJXPHQWöZ ZVND]\ZDQ\FK SU]H] HNVSHUWöZ
SU]\JRWRZDïRGZLHGRGDWNRZHGXĝHHNVSHUW\]\RSUDFRZDQHSU]H]SUDFRZQLNöZ%LXUD
$XWRU]\W\FKHNVSHUW\]VLHG]ÈSRPRMHMSUDZHMVWURQLHVÈWRSDQ-DQ/LSVNLRUD]3LRWU
&K\EDOVNL3LHUZV]D]W\FKHNVSHUW\]]DMPXMHVLÚREV]HUQ\PSRUöZQDQLHPSUDZQRPLÚ
G]\QDURGRZ\P SRĂZLÚFRQ\P DQDOL]LH UR]ZLÈ]Dñ LVWDQGDUGöZ NRQVW\WXF\MQ\FK ZLQ
Q\FK NUDMDFK ZUHODFML GR SUDZD GRW\F]ÈFHJR RFKURQ\ ĝ\FLD ZXVWDZRGDZVWZLH ]Z\
Nï\P$QDOL]DRSLHUDVLÚQDSU]HEDGDQLXMDNQDMEDUG]LHMUHSUH]HQWDW\ZQHMJUXS\NRQ
VW\WXFMLSDñVWZHXURSHMVNLFKLĂZLDWRZ\FK'UXJDHNVSHUW\]DVSRU]ÈG]RQDSU]H]SDQD
-DQD/LSVNLHJR]RVWDQLHGRUÚF]RQDF]ïRQNRP.RPLVMLZGQLXG]LVLHMV]\P(NVSHUW\]D
WDMHVWSRĂZLÚFRQDGRNïDGQHMDQDOL]LHRU]HF]QLFWZD7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHNDZVSUD
ZLHDUWF]\OLUR]ZLÈ]DQLDSRĂZLÚFRQHJRRFKURQLHĝ\FLDRUD]MHJRUHODFMLGRRFKURQ\
ĝ\FLDSU]HGQDURG]HQLHP
3U]\JRWRZ\ZDQDMHVWMHV]F]HMHGQDHNVSHUW\]DDXWRUVWZDGU5RPDQD7U]DVNRZVNLH
JR$XWRUMHVW]QDNRPLW\PVSHFMDOLVWÈSUDZDF\ZLOQHJRLSU]\JRWRZXMHRSUDFRZDQLHSR
ĂZLÚFRQHGRJïÚEQHMDQDOL]LHVNXWNöZF\ZLOQRSUDZQ\FK]PLDQ\DUWNRQVW\WXFML&HOHP
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GRUÚF]HQLD WHM DQDOL]\ F]ïRQNRP .RPLVML MHVW SRND]DQLH MDN QDMV]HUV]\FK NRQVHNZHQFML
]PLDQ\DUWQLHNRQLHF]QLHRGQRV]ÈF\FKVLÚGRXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\
&]ïRQNRP.RPLVML]RVWDïDSU]HND]DQDMHV]F]HMHGQDNHNVSHUW\]DDXWRUVWZDGU:ïD
G\VïDZD *UDERZVNLHJR $XWRU MHVW DGLXQNWHP QD 8QLZHUV\WHFLH 5]HV]RZVNLP ]QDQH
MHVWWDNĝHMHJRG]LHïRSWķ3UDZRGRRFKURQ\ĝ\FLDZ.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3RO
VNLHMĵ.VLÈĝNDWDDQDOL]XMHPRĝOLZHVSRVRE\]DSLVXDUW
.ROHMQRSR]ZROÚVRELHQDNUöWNLH]UHIHURZDQLHVWDQRZLVNZ\UDĝDQ\FKZHNVSHUW\
]DFK SU]H] LFK DXWRUöZ 0DP QDG]LHMÚ ĝH SR SU]HGVWDZLHQLX WUHĂFL HNVSHUW\] F]ïRQ
NRZLH.RPLVMLEÚGÈPLHOLGRGDWNRZHS\WDQLD3U]\SRPLQDPĝHZĂUöGQDVMHVWDXWRU
D]DUD]HPVWDï\HNVSHUW.RPLVMLGU:ïRG]LPLHU]:UöEHONWöU\]SHZQRĂFLÈFKÚWQLHRG
SRZLHQDZV]\VWNLHHZHQWXDOQHZÈWSOLZRĂFL
3RPLÚG]\ HNVSHUW\]DPL NWöUH ]RVWDï\ GRUÚF]RQH ZSLHUZV]HM NROHMQRĂFL F]ïRQNRP
.RPLVMLZLGRF]QDMHVWSHZQDSRGVWDZRZDUöĝQLFD(NVSHUFL]DMPXMÈUR]ELHĝQHVWDQR
ZLVNDZNZHVWLLVNXWNöZ]PLDQ\DUWNRQVW\WXFMLZZHUVML]SU]HGïRĝHQLD
(NVSHUW\]D SURI(OHRQRU\ =LHOLñVNLHM SR]ZDOD X]QDÊ ĝH ]PLDQD ]DSURSRQRZDQD
ZSU]HGïRĝHQLXPDFKDUDNWHUIXQGDPHQWDOQ\-HMIXQGDPHQWDOQRĂÊSROHJDQDVNUDMQLH
UöĝQ\PSRGHMĂFLXGRSRMÚFLDVWDWXVXHPEULRQXLSïRGXZV\VWHPLHSUDZDSROVNLHJR7R
VÈSRMÚFLDSRGVWDZRZHNWöU\PLSRVïXJXMHVLÚZVZRMHMHNVSHUW\]LHSURI(OHRQRUD=LHOLñ
VND$XWRUNDVWZLHUG]DGDOHMĝHSURSRQRZDQDSU]H]ZQLRVNRGDZFöZ]PLDQDDUWPD
WUXGQHGRSU]HZLG]HQLDNRQVHNZHQFMHSUDZQHZVWRVXQNXGRZV]\VWNLFKMHJRG]LHG]LQ
=GDQLHP DXWRUNL ]PLDQD R]QDF]D ]DJZDUDQWRZDQLH H[SOLFLWH RFKURQ\ SUDZQHM ĝ\FLD
OXG]NLHJRRGPRPHQWXSRF]ÚFLDLSU]HVÈG]DRRVRERZ\PFKDUDNWHU]HWHMRFKURQ\-HĂOL
]DWHPSURMHNWRGDZFRPFKRG]LR]UöZQDQLHRFKURQ\HPEULRQD]RFKURQÈSUDZQÈF]ïR
ZLHND WR ]PLDQD R]QDF]D QLH W\ONR EH]Z]JOÚGQ\ ]DND] SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\ DUöZQLHĝ
NRQLHF]QRĂÊ]DVWRVRZDQLDZV]\VWNLFKSU]HSLVöZ.RGHNVXNDUQHJRRUD]LQQ\FKXVWDZ
VïXĝÈF\FKRFKURQLHGöEURVRELVW\FKLSUDZPDMÈWNRZ\FKF]ïRZLHNDUöZQLHĝZVWRVXQNX
GRHPEULRQD
=XSHïQLH LQQH VWDQRZLVNR ZWHM PLHU]H ]DMPXMÈ SURI7DGHXV] 6P\F]\ñVNL RUD]
GUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO(NVSHUFLFLWZLHUG]ÈĝHSURMHNWRZDQD]PLDQDDUWQLH
ZSURZDG]DV]F]HJöOQHM]PLDQ\QRUPDW\ZQHM2SLHUDMÈFVLÚQDGRW\FKF]DVRZ\PRU]HF]
QLFWZLH7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRFRSUDZGDSRGU]ÈGDPLSRSU]HGQLHMNRQVW\WXFML
DOH QLH]PLHQLRQH SRG U]ÈGDPL REHFQHM ĝ\FLH G]LHFND SRF]ÚWHJR MHVW FKURQLRQH WDNĝH
QDJUXQFLHREHFQHMXVWDZ\]DVDGQLF]HMMDNRĝ\FLHF]ïRZLHND3U]\MÚWHUR]ZLÈ]DQLHMHVW
NRQVHNZHQFMÈLQWHUSUHWDFMLUR]G]LDïX,NRQVW\WXFMLRUD]RU]HF]QLFWZD7U\EXQDïX.RQ
VW\WXF\MQHJR:REHFSRZ\ĝV]HJREH]GRNRQ\ZDQLD]PLDQMDNLHSURSRQRZDQHVÈSU]H]
ZQLRVNRGDZFöZ]PLDQ\NRQVW\WXFMLSRZVWDMH]JRGQRĂÊXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\
]XVWDZÈ]DVDGQLF]È7\PVDP\PSURSRQRZDQD]PLDQDDUWQLHSU]HVÈG]DR]PLD
QLHLQWHQV\ZQRĂFLRUD]]PLDQLHFKDUDNWHUXVWRVRZDQ\FKĂURGNöZRFKURQ\ĝ\FLDSU]HG
QDURG]HQLHP$QDOL]XMÈFLVWRWÚOXG]NLHJRĝ\FLDQLHPRĝQDZ\]QDF]\ÊGRVWDWHF]QLHSUH
F\]\MQHJR NU\WHULXP NWöUH ZVND]\ZDïRE\ QD ]DVDGQLF]È ]PLDQÚ ]DFKRG]ÈFÈ ZID]LH
SRURGX.RQVHNZHQFMÈWDNLHJRSRGHMĂFLDMDNZVND]XMÈSURI7DGHXV]6P\F]\ñVNLRUD]
GUKDE :ïRG]LPLHU] :UöEHO NRQLHF]QH MHVW VLÚJQLÚFLH GR GRPQLHPDQLD LQ GXELR SUR
YLWH 'RPQLHPDQLH WR SU]HVÈG]D ĝH ĝ\FLH ZID]LH SUHQDWDOQHM MHVW ĝ\FLHP F]ïRZLHND
NWöUHPX ]WHJR IDNWX SU]\VïXJXMH NRQVW\WXF\MQH SUDZR SRGPLRWRZH GR MHJR RFKURQ\
1LHR]QDF]DWRMHGQDNDMHVWWRVWDQRZLVNRZVSöOQHREXHNVSHUWöZSU]\]QDQLHRFKURQ\
LGHQW\F]QHMWDNLHMVDPHMMDNÈPDRVREDXURG]RQD-HVWWDNER]QDWXU\U]HF]\F]ÚĂÊ
SUDZMHVW]ZLÈ]DQD]SV\FKRğ]\F]QÈ L VSRïHF]QÈ GRMU]DïRĂFLÈ 'U KDE :ïRG]LPLHU] :Uö
EHO ZVZRMHM HNVSHUW\]LH ZVND]XMH MHV]F]H QD MHGHQ EDUG]R ZDĝQ\ DUJXPHQW GRW\F]È
F\ NXOWXURZHM DGHNZDWQRĂFL VSRïHF]QHJR SU]\VWDZDQLD VDQNFML NDUQHM LUR]ZRMX RFHQ
VSRïHF]Q\FKRGGDZDQ\FKZSUDZLHNDUQ\PF]\OLNUöWNRPöZLÈFLVWRFLH]DND]XNWöU\
Z\UDĝD MDNLĂ HOHPHQW SRWÚSLHQLD 7HQ SUREOHP ZDUXQNXMH NRQLHF]QRĂÊ UR]VWU]\JQLÚ
FLDNROL]MLGöEUSU]H]XVWDZRGDZFÚ]Z\NïHJR'RNRQDQLH]PLDQ\DUWQLHZ\NOXF]\
ļ ]GDQLHP DXWRUD HNVSHUW\]\ ļ MHGQRF]HĂQLH PRĝOLZRĂFL LNRQLHF]QRĂFL UR]VWU]\JDQLD
SU]H]XVWDZRGDZFÚ]Z\NïHJRV\WXDFMLZNWöU\FKUHDOL]DFMDQDND]XRFKURQ\ĝ\FLDZID
]LH SUHQDWDOQHM EÚG]LH SR]RVWDZDÊ ZNROL]ML ]RERZLÈ]NLHP RFKURQ\ OXE ]DJZDUDQWR
ZDQLDLQQ\FKZROQRĂFLRFKDUDNWHU]HNRQVW\WXF\MQ\P,QQ\PLVïRZ\QDZHWZ\UDěQH
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]DSLVDQLHRFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDZDUWNRQVW\WXFMLQLHEÚG]LHVWDQRZLÊ
MHGQR]QDF]QLH SUHF\]\MQHM LMHGQR]QDF]QHM LQIRUPDFML NWöUD EÚG]LH UR]VWU]\JDÊ NDĝGÈ
]V\WXDFMLNRQĠLNWRZ\FK NWöUD PRĝH ]DMĂÊ SRPLÚG]\ GREUDPL WDNLPL MDN ĝ\FLH PDWNL
]GURZLHPDWNLSUREOHP\Z\QLNDMÈFH]]DJDGQLHñHXJHQLNLDĝ\FLHPG]LHFND5R]VWU]\
JQLÚFLHWHMNROL]MLPRĝHQDVWÈSLÊSU]H]UöĝQHPHFKDQL]P\SRSU]H]Z\ïÈF]HQLHEH]SUDZ
QRĂFLF]\OLXF]\QLHQLDSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\F]\QHPOHJDOQ\POXEWHĝZ\ïÈF]HQLHNDUDO
QRĂFLF]\OLVWZLHUG]HQLHĝHSRPLPREUDNXNDUDOQRĂFLF]\QQLHEÚG]LHSRGOHJDïNDU]H
'U:ïDG\VïDZ*UDERZVNLGRSRZLDGDZW\PPLHMVFXU]HF]EDUG]RZDĝQÈW]Q]PLDQD
WUHĂFLDUWNRQVW\WXFMLQLHEÚG]LHRGSRZLDGDÊVWDQGDUGRPMÚ]\NDXVWDZ\]DVDGQLF]HM
DOHUöZQLHĝVSRZRGXMHVNRQFHQWURZDQLHWUHĂFLUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQHMMHG\QLHQDSUR
EOHPDW\FHRFKURQ\SïRGXSU]\PDUJLQDOL]DFMLLQQ\FKZ\MÈWNöZ]ZLÈ]DQ\FK]RFKURQÈ
ĝ\FLDOXG]NLHJR7\PVSRVREHPZMDNLHMĂPLHU]HEÚG]LHP\PLHOLGRF]\QLHQLD]DV\PH
WULÈ5R]ZLÈ]DQLHQLHEÚG]LHFKDUDNWHU\]RZDïRVLÚRJöOQ\PRSLVHPGRW\F]ÈF\PRFKURQ\
ĝ\FLDOXG]NLHJRDOHV]F]HJöïRZÈZ\SRZLHG]LÈQDWHPDWPRPHQWXSRF]ÚFLD5HJXODFMD
VWUDFLFKDUDNWHURJöOQHMZ\SRZLHG]LQDWHPDWNDU\ĂPLHUFL]DND]XHXWDQD]MLQLHEÚ
G]LHSUHF\]\MQHMLQIRUPDFMLQDWHPDWVWDWXVXSUDZQHJRHPEULRQD]DSïRGQLHQLDLQYLWUR
SUREOHPXG\VSRQRZDQLDRUJDQDPLOXG]NLPLSRĂPLHUFLGDZF\ZNRñFXQLHEÚG]LHMDVQ\
VWDWXVRUJDQL]PöZĝ\Z\FKSRZVWDï\FKZZ\QLNXNORQRZDQLD
7HQVDPDUJXPHQWGRW\F]ÈF\QRZHJREU]PLHQLDDUWVWDQRZLSU]HGPLRWWURVNL
Z\UDĝRQHM ZHNVSHUW\]LH GUKDE :ïRG]LPLHU]D :UöEOD 8ZDĝD RQ ĝH ZGXĝHM PLHU]H
QLHMHVWMDVQDUHODFMDWHJRSRMÚFLDGRV\WXDFMLZNWöU\FKĝ\FLHF]ïRZLHNDSRZVWDMHZZ\
QLNX]DSïRGQLHQLDLQYLWURW]QV]WXF]QHJR]DSïRGQLHQLDNWöUHQLHMHVWMHV]F]HRSLV\ZD
QHMÚ]\NLHPSUDZQ\PMDNRSRF]ÚFLH$NWXDOQLHWHUPLQSRF]ÚFLHZMÚ]\NXSUDZQ\PMHVW
Z\ïÈF]QLH]DUH]HUZRZDQ\GODSRF]ÚFLDQDWXUDOQHJR2FHQLDMÈFXVWDZRGDZVWZR]Z\NïH
GUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHOVXJHUXMHRFHQÚNU\W\F]QÈRGQRV]ÈFÈVLÚGRRFKURQ\]DURG
NöZSRZVWDMÈF\FKLQYLWUR:W\PPLHMVFXGRFKRG]LERZLHPGRSRZDĝQHJR]DQLHFKDQLD
XVWDZRGDZF]HJR3U]HSLV\.RGHNVXNDUQHJRRGQRV]ÈVLÚMHG\QLHGRĝ\FLDUR]ZLMDMÈFHJR
VLÚZRUJDQL]PLHPDWNL1DWDNÈRFHQÚQLH]JRGQRĂFL]NRQVW\WXFMÈPRĝH]DVïXĝ\ÊSUDZ
Q\RERZLÈ]HNSU]HSURZDG]HQLD]DELHJXSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\RUD]EUDNNODX]XOLVXPLHQLD
ZXVWDZLHRSODQRZDQLXURG]LQ\1DWRPLDVWOHJDOL]DFMDDQLHEUDNNDUDOQRĂFL]DELHJX
SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\ ZSU]\SDGNX NROL]ML ]ĝ\FLHP G]LHFND LQQ\FK ZDUWRĂFL WDNLFK MDN
ĝ\FLHPDWNLUöZQLHĝEXG]LZÈWSOLZRĂFLFRGR]JRGQRĂFLWDNLFKUR]ZLÈ]Dñ]NRQVW\WX
FMÈ 3RGREQLH MHVW ]OHJDOL]DFMÈ G]LDïDñ RVöE ELRUÈF\FK XG]LDï Z]DELHJX NWöUD VWDQR
ZLSRFKRGQÈOHJDOL]DFMLGHF\]MLPDWNL'UKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHOZVND]XMHWDNĝHĝH
RFKURQDĝ\FLDSïRGXMHVWUR]SR]QDZDQDSU]H].RGHNVNDUQ\ZDUWNWöU\WRSU]HSLV
SU]HZLGXMH RGSRZLHG]LDOQRĂÊ NDUQÈ RVöE NWöUH ZSï\ZDMÈ QD SU]HU\ZDQLH FLÈĝ\ SR]D
V\WXDFMÈDERUFMLDOHMHGQRF]HĂQLHZVND]XMHQDEUDNRGSRZLHGQLHMRFKURQ\SïRGXG]LHFND
Zĝ\FLXSR]DXVWURMRZ\PWDPJG]LHRQRSRZVWDMHZZ\QLNX]DSïRGQLHQLDV]WXF]QHJR
1D NRñFX MHV]F]H MHGHQ SUREOHP NWöU\ ZNRQWHNĂFLH DQDOL]\ XVWDZRGDZVWZD ]Z\
NïHJRE\ïGRĂÊF]ÚVWRLPRFQRSRGQRV]RQ\SU]H]HNVSHUWöZ1DZHWMHĂOLDEVWUDNF\MQD
Z\NïDGQLDSU]HSLVöZNRQVW\WXF\MQ\FKSURZDG]LïDE\GRZQLRVNXĝHUHJXODFMHXVWDZRZH
GRSXV]F]DMÈFHDERUFMH]HZ]JOÚGöZHXJHQLF]Q\FKLNU\PLQDOQ\FKQLHVSHïQLDMÈVWDQGDU
GöZNRQVW\WXF\MQ\FKWRSRZVWDMHSUREOHPGHF\]MLXVWDZRGDZF\F]\ZSURZDG]HQLHZWHM
PLHU]H GDOHM LGÈF\FK ]DND]öZ QLH GRSURZDG]L ZU]HF]\ZLVWRĂFL GR RVïDELHQLD VSRïHF]
Q\FKSU]HNRQDñRSRWU]HELHRFKURQ\ĝ\FLD]XZDJLQDEUDNVSRïHF]QHMDNFHSWDFMLWDNLFK
UR]ZLÈ]DñRUD]ïÈF]ÈFÈVLÚ]W\PSRODU\]DFMÚVWDQRZLVN"7DNLHZÈWSOLZRĂFLRGQRWRZDQH
VÈZRSLQLDFKSURI7DGHXV]6P\F]\ñVNLHJRRUD]GUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEOD(NVSHUFL
ZVND]XMÈQDNRQLHF]QRĂÊXZ]JOÚGQLDQLDSR]LRPXĂZLDGRPRĂFLHW\F]QHMVSRïHF]HñVWZD
GRNWöUHJRXVWDZRGDZFDNLHUXMHQRUP\SUDZQH3URI7DGHXV]6P\F]\ñVNLUR]ZLMDWHQ
ZÈWHNLPöZLĝHQDOHĝ\V]XNDÊWDNLHMUHODFMLPLÚG]\XVWDZRGDZVWZHPNRQVW\WXF\MQ\P
D]Z\Nï\PZNWöUHMSU]\RJöOQHMQRUPLHDUWNRQVW\WXFMLSRMDZLVLÚGRGDWNRZDZ\
SRZLHGěQRUPDW\ZQDPöZLÈFDRV\WXDFMDFKZNWöU\FKEH]Z]JOÚGQ\]DND]RFKURQ\ĝ\
FLDZID]LHSUHQDWDOQHM]RVWDMHRJUDQLF]RQ\Z\ïÈF]HQLHPNDUDOQRĂFLOXEEH]SUDZQRĂFL
ZV]F]HJöïRZ\FKV\WXDFMDFKNRQĠLNWRZ\FK 7\PF]DVHP RJöOQD IRUPXïD DUW  QDZHW
ZZHUVML]SU]HGïRĝHQLDEÚG]LHZWDNLFKZ\SDGNDFKG\UHNW\ZÈLQWHUSUHWDF\MQÈGODLFK
IXQNFMRQRZDQLD
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1DNRñFXVZRMHMZ\SRZLHG]LSUDJQÚMHV]F]H]ZUöFLÊXZDJÚ.RPLVMLQDGZDHOHPHQW\
3RSLHUZV]HSUDZLHZHZV]\VWNLFKHNVSHUW\]DFKLVWQLHMHSUREOHPUHODFMLDUWL]PLD
Q\]QLHMZ\QLNDMÈFHM]XUHJXORZDQLDPLPLÚG]\QDURGRZ\PL:V]F]HJöOQRĂFLFLHNDZD
GHEDWDQDWHQWHPDWU\VXMHVLÚSRPLÚG]\SURI(OHRQRUÈ=LHOLñVNÈDGUKDE:ïRG]LPLH
U]HP:UöEOHP3URI(OHRQRUD=LHOLñVNDIRUPXïXMHWDNÈWH]ÚĝH]PLDQDDUWLNRQ
VHNZHQWQLH ZSURZDG]RQ\ ]DND] DERUFML PöJïE\ VWDQRZLÊ ]DVDGQÈ SRGVWDZÚ GR VIRU
PXïRZDQLD VNXWHF]QHM VNDUJL GR (XURSHMVNLHJR 7U\EXQDïX 3UDZ &]ïRZLHND 'UKDE
:ïRG]LPLHU] :UöEHO WZLHUG]L QDWRPLDVW ĝH VWDQ RU]HF]QLFWZD (XURSHMVNLHJR 7U\EX
QDïX3UDZ&]ïRZLHNDQLHSR]ZDODZQLHĂÊWDNLHMVNDUJL:\NOXF]DVLÚPRĝOLZRĂÊREMÚFLD
RFKURQÈ ]DUW (XURSHMVNLHM .RQZHQFML 3UDZ &]ïRZLHND ĝ\FLD ZID]LH SUHQDWDOQHM
%LXUR]ZïDVQHMLQLFMDW\Z\SRVWDQRZLïRGRNïDGQLHMVSUDZG]LÊWHQSUREOHPLSRVWDQRZL
OLĂP\VSRU]ÈG]LÊHNVSHUW\]ÚQDWHQWHPDW=RVWDQLHRQDGRUÚF]RQDMXĝZNUöWFHZV]\VW
NLP F]ïRQNRP .RPLVML MHM DXWRUHP MHVW SDQ -DQ /LSVNL *G\E\ ZWUDNFLH G]LVLHMV]HM
G\VNXVMLWU]HEDE\ïRSRZLHG]LHÊFRĂZLÚFHMQDWHQWHPDWWRJïRVSU]HNDĝÚMHMDXWRURZL
1DWRPLDVWNRQNOX]MDWHMHNVSHUW\]\MHVWWDNDĝH(XURSHMVNL7U\EXQDï3UDZ&]ïRZLHND
ZNZHVWLLRFKURQ\ĝ\FLDZLHORNURWQLHVWZLHUG]DïĝH]HZ]JOÚGXQDSRWU]HEÚ]DFKRZDQLD
SOXUDOL]PXSRPLÚG]\XVWDZRGDZVWZDPLQDURGRZ\PLGHF\]MDRW\PMDNLMHVWVWDQGDUG
RFKURQ\ĝ\FLDSU]HGQDURG]HQLHPOHĝ\ZG\VSR]\FMLSDñVWZF]ïRQNRZVNLFK
2VWDWQLÈ U]HF]È RNWöUHM FKFLDïHP SRZLHG]LHÊ NLOND VïöZ VÈ EDGDQLD ļ SUDZQRSR
UöZQDZF]H7HQWHPDWZ\ZRïXMHZVZRMHMHNVSHUW\]LHSURI(OHRQRUD=LHOLñVNDDQDOL
]XMÈFSURMHNW]PLDQ\DUW]SRGREQ\PUR]ZLÈ]DQLHPRERZLÈ]XMÈF\PZW\P]DNUHVLH
Z,UODQGLL-DNZV]\VF\ZLHP\MHVWWRNUDMNDWROLFNLLVï\QÈF\]GRĂÊVLOQHMRFKURQ\ĝ\FLD
SU]HGQDURG]HQLHP:RFHQLHSDQLSURIHVRUSURSRQRZDQHZ3ROVFHUR]ZLÈ]DQLDVÈGDOHM
LGÈFH QLĝ UR]ZLÈ]DQLH IXQNFMRQXMÈFH Z,UODQGLL 3UREOHP\ DQDOL]\ SUDZQRSRUöZQDZ
F]HMRFKURQ\ĝ\FLDIXQNFMRQXMÈF\FKZPRGHODFKLQQ\FKNUDMöZHXURSHMVNLFKE\ï\WDN
ĝHSU]HGPLRWHPHNVSHUW\]\DXWRUVWZDSDQöZ-DQD/LSVNLHJRRUD]3LRWUD+\EDOVNLHJR
:QLRVHNSï\QÈF\]WHMRSLQLLMHVWWDNLĝHZLQQ\FKNRQVW\WXFMDFKQLHPD]JRGQRĂFLSR
PLÚG]\ ]DSLVDPL ZXVWDZDFK ]DVDGQLF]\FK DVWDQGDUGDPL XVWDZRGDZVWZD ]Z\NïHJR
:ZLÚNV]RĂFLZ\SDGNöZUöĝQLÈVLÚRQHL]DFKRG]LPLÚG]\QLPLQLH]JRGQRĂÊ7HQIDNW
MHVW DNFHSWRZDQ\ ZMXG\NDWXU]H RUD] G]LDïDOQRĂFL RUJDQöZ ZïDG]\ SXEOLF]QHM ZWDP
W\FKNUDMDFK6]F]HJöïRZHLQIRUPDFMHQDWHQWHPDWWDNMDNPöZLïHPPRĝQD]QDOHěÊ
ZSU]HGVWDZLRQ\PGRNXPHQFLH:VND]DQDDQDOL]DVWDZLDSU]HGQDPLMHV]F]HMHGQRS\
WDQLHZMDNLVSRVöEZDUW]DZU]HÊRJöOQÈNODX]XOÚRFKURQ\ĝ\FLDRUD]SHZQHG\UHN
W\Z\LQWHUSUHWDF\MQHGRW\F]ÈFHUR]VWU]\JDQLDV\WXDFMLNRQĠLNWRZ\FK SRPLÚG]\ ĝ\FLHP
G]LHFNDRUD]LQQ\PLZDUWRĂFLDPL=ZUDFDPXZDJÚQDWRS\WDQLHJG\ĝSU]HDQDOL]RZDQH
PRGHOHNRQVW\WXF\MQHSRND]XMÈĝHVSRVöEZ\ZDĝHQLDGZöFKUDFMLZMHGQ\PSU]HSLVLH
PRĝHQDVWÈSLÊQDUöĝQHVSRVRE\
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VWDï\HNVSHUW.RPLVMLPöJïE\]DSUH]HQWRZDÊVZRMÈRSLQLÚQDWHPDWSURMHNWRZDQHM
QRZHOL]DFMLDUW.RQVW\WXFML"
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
:]DVDG]LHZLÚNV]RĂÊWH]NWöUH]DZDUïHPZVZRMHMRSLQLLSU]HGVWDZLïG\UHNWRU%LXUD
$QDOL]6HMPRZ\FKGU0LFKDï.UöOLNRZVNL,QIRUPDFMDRREXGRUÚF]RQ\FKRSLQLDFK]R
VWDïDRGGDQDU]HWHOQLHLFDïRĂFLRZRLGODWHJRZRODïE\PRGSRZLDGDÊQDNRQNUHWQHZÈWSOL
ZRĂFLSRVïöZMDNLHPDMÈQDWHPDWSUREOHPX]PLDQ\DUW.RQVW\WXFML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2WZLHUDP G\VNXVMÚ &]\ VÈ S\WDQLD OXE Z\SRZLHG]L QD WHPDW HNVSHUW\] GRUÚF]RQ\FK
.RPLVML"
3RVHï$QQD6REHFND QLH] 
0DP NLOND S\WDñ GR G\UHNWRUD %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK 1D SRGVWDZLH HNVSHUW\]\
SURI(OHRQRU\=LHOLñVNLHMSDQG\UHNWRUVWZLHUG]LïĝHJHQHUDOQLHQLHPRĝH]RVWDÊGRNR
QDQD]PLDQDNRQVW\WXFML]DSURSRQRZDQDSU]H]ZQLRVNRGDZFöZSRQLHZDĝQDSU]HV]NR
G]LHVWRL]PLDQDVWDWXVXRFKURQ\ĝ\FLDF]ïRZLHNDXURG]RQHJR:HNVSHUW\]LHZVND]XMH
VLÚ QD UöĝQLFÚ PLÚG]\ F]ïRZLHNLHP QLHQDURG]RQ\P DF]ïRZLHNLHP ĝ\MÈF\P -HĝHOL GR
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SXV]F]DP\VLÚWDNLHJRUöĝQLFRZDQLDWRSUDJQÚVLÚGRZLHG]LHÊF]\MHVWUöĝQLFDSRPLÚG]\
ĝ\FLHPF]ïRZLHNDVWDUHJRDF]ïRZLHNLHPZVLOHZLHNX"=PHG\F]QHJRSXQNWXZLG]HQLD
ZLHP\ ĝH WDND UöĝQLFD LVWQLHMH JG\ĝ GRFKRG]L GR SURFHVX VWDU]HQLD LQDVWÚSXMH PLQ
GHJHQHUDFMD NRPöUHN 1D VWDURĂÊ REMDZLD VLÚ WDNĝH ZLHOH LQQ\FK MHGQRVWHN FKRURER
Z\FKQSGHPHQFMDVWDUF]DLWG'ÈĝÚGRWHJRDE\VWZLHUG]LÊĝHMHĂOLUöĝQLFXMHP\ĝ\FLH
F]ïRZLHND QLHQDURG]RQHJR ]QDURG]RQ\P WR SRZLQQLĂP\ UöĝQLFRZDÊ ĝ\FLH F]ïRZLHND
VWDUHJR]EÚGÈF\PZVLOHZLHNX-HGQDNZV]\VF\GREU]HZLHP\ĝHWDNLHUöĝQLFRZDQLH
MHVW QLHGRSXV]F]DOQH 3RGQRV]HQLH WDNLFK DUJXPHQWöZ JRG]L ZVWZLHUG]HQLH ĝH ĝ\FLH
F]ïRZLHNDMHVWZDUWRĂFLÈQDMZ\ĝV]ÈLSU]\URG]RQÈ3RGUXJLHMHĂOLDUJXPHQWHPSU]HFLZ
ZSLVDQLXGRDUWPDE\ÊNORQRZDQLHF]ïRZLHNDWRSUDJQÚVWZLHUG]LÊĝHZHZV]\VW
NLFKXVWDZRGDZVWZDFKĂZLDWDSUDZRQDWXUDOQHPDSLHUZV]HñVWZRSU]HGSUDZHPVWD
QRZLRQ\P-HĂOLSDUODPHQWSRGHMPLHGHF\]MÚĝHNORQRZDQLHF]ïRZLHNDMHVW]DEURQLRQH
DWDNLHUR]ZLÈ]DQLHMHVWPRĝOLZHJG\ĝMHVWF]ÚĂFLRZRVSU]HF]QH]SUDZHPQDWXUDOQ\P
WRWDNDGHF\]MDXVWDZRGDZF\PRĝHSU]H]ZLHOX]RVWDÊX]QDQD]DZïDĂFLZÈJG\ĝ]DOHĝ\
Z\ïÈF]QLHRGZROLXVWDZRGDZF\
:MHGQHM]F\WRZDQ\FKHNVSHUW\]SRGQRVLVLÚDUJXPHQWĝH]PLDQDNRQVW\WXFMLMHVW
QLHPRĝOLZDSRQLHZDĝGRMG]LHGR]DNïöFHQLXUHODFMLPLHG]\]ZROHQQLNDPLDSU]HFLZQL
NDPLQRZHJRUR]ZLÈ]DQLD8ZDĝDPĝHSRGQRV]HQLHWDNLFKDUJXPHQWöZMHVWQLHZïDĂFL
ZH2VRELĂFLHEDUG]RV]DQXMÚOXG]LDOH]LFKSRJOÈGDPLQLHPXV]ÚVLÚ]JDG]DÊ:\ĝV]RĂÊ
SRGHMPXMÈF\FK GHF\]MÚ RDERUFML QLH Z\QLND ]LFK SRF]XFLD ĂZLDGRPRĂFL =D EDUN LFK
ĂZLDGRPRĂFLP\MXĝQLHRGSRZLDGDP\&]\G\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKPRĝHRG
SRZLHG]LHÊQDPRMHS\WDQLD"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:ĂZLHWOHZ\SRZLHG]LSRVïDQNL$QQ\6REHFNLHMSUDJQÚSU]\SRPQLHÊĝHG\UHNWRU%LXUD
$QDOL] 6HMPRZ\FK SURV]RQ\ E\ï MHG\QLH RSU]HGVWDZLHQLH LQIRUPDFML RRSLQLDFK LHNV
SHUW\]DFK SUDZQ\FK MDNLH .RPLVMD ]DPöZLïD 'U0LFKDï .UöOLNRZVNL QLH PXVL ZLÚF
SU]HGVWDZLDÊ QDP VZRLFK ZïDVQ\FK RSLQLL F]\ EURQLÊ WH] ]DZDUW\FK Z]DSUH]HQWRZD
Q\FKQDPRSLQLDFK
&]\VÈLQQHS\WDQLD"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
0DPZLHOHS\WDñDOHGODXSRU]ÈGNRZDQLDQDV]HMG\VNXVMLE\ïRE\GREU]HJG\E\QDVDP\P
SRF]ÈWNX ]RVWDï\ SRVWDZLRQH S\WDQLD GRSUHF\]RZXMÈFH WH]\ SU]HGVWDZLRQH ZRSLQLDFK
DS\WDQLDRFKDUDNWHU]HDQDOLW\F]Q\PF]\NRQNOXGXMÈF\P]RVWDï\]DGDQHSöěQLHMĮ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3U]HSUDV]DPĝHZFKRG]ÚZ]GDQLHDOHFDïNRZLFLH]JDG]DPVLÚ]SRVïDQNÈ-RODQWÈ6]\
PDQHN'HUHV]=DGDMP\QDMSLHUZS\WDQLDGRHNVSHUWöZDGRSLHURSöěQLHMPDMÈFRGSR
ZLHGQLÈZLHG]ÚG\VNXWXMP\QDGSUREOHPHP
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3LHUZV]H PRMH S\WDQLH GRW\F]\ HNVSHUW\]\ GUKDE :ïRG]LPLHU]D :UöEOD 1D VWURQLH
GUXJLHMGRNRQXMHVLÚZQLHMGZRMDNLHMLQWHUSUHWDFMLDNWXDOQHJRVWDQXSUDZQHJRGRW\F]È
FHJR RERZLÈ]\ZDQLD DUW NRQVW\WXFML ZNRQWHNĂFLH RU]HF]HQLD 7U\EXQDïX .RQVW\
WXF\MQHJR:SLHUZV]HM]QLFKWZLHUG]LVLÚĝHSURSRQRZDQD]PLDQDNRQVW\WXFMLEÚG]LH
QDGDZDÊFKDUDNWHUQRUPDW\ZQ\RFKURQLHĝ\FLDOXG]NLHJRNWöUDZF]HĂQLHME\ïDZ\SUR
ZDG]DQD]DUWNRQVW\WXFML1DWRPLDVWZGUXJLHMWZLHUG]LVLÚĝH]PLDQDZSURZDG]L
MHG\QLHSHZQHSU]HVïDQNLGODLQWHUSUHWDFMLUHJXODFML:W\PPLHMVFXPDPS\WDQLHF]\
HNVSHUW]JDG]DVLÚ]WH]È]DZDUWÈZRVWDWQLPIUDJPHQFLHRU]HF]HQLD7U\EXQDïX.RQ
VW\WXF\MQHJR JG]LH ZZ\UDěQ\ VSRVöE VWZLHUG]D VLÚ ĝH ķDF]NROZLHN 7U\EXQDï .RQ
VW\WXF\MQ\RSDUïVZRMHUR]VWU]\JQLÚFLHQDRERZLÈ]XMÈF\FKSU]HSLVDFKNRQVW\WXF\MQ\FK
F]\OLSU]HGXFKZDOHQLHP.RQVW\WXFML]URNXWRXFKZDORQD.RQVW\WXFMD5]HF]\SR
VSROLWHM3ROVNLHMSRWZLHUG]DZDUWSUDZQÈRFKURQÚĝ\FLDNDĝGHJRF]ïRZLHND8VWDZD
NRQVW\WXF\MQDQDNWöUHMRSDUïVZRMHRU]HF]HQLH7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\]QDOD]ïDZLÚF
VZRMHSRWZLHUG]HQLHLZ\UDěQHZ\DUW\NXïRZDQLHZ.RQVW\WXFMLĵ&]\SU]\XZ]JOÚGQLH
QLX WDNLHJR VWDQRZLVND 7U\EXQDïX .RQVW\WXF\MQHJR PRĝOLZH E\ïRE\ Z\HOLPLQRZDQLH
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WHM SLHUZV]HM WH]\ ĝH SURSRQRZDQD ]PLDQD QDGDZDÊ EÚG]LH FKDUDNWHU QRUPDW\ZQ\
RFKURQLHĝ\FLDOXG]NLHJR"
'UXJLHPRMHS\WDQLHGRW\F]\SUREOHPXLQWHUSUHWDFML]DZDUWHJRZDUWNRQVW\WXFML
Z\UDĝHQLDķNDĝG\F]ïRZLHNĵ'U:ïRG]LPLHU]:UöEHOZVZRMHMHNVSHUW\]LHF]\QLSHZLHQ
Z\ZöGQDWHQWHPDWQDWRPLDVWZDUWRJRVNRQIURQWRZDÊ]RSLQLÈGU:ïDG\VïDZD*UD
ERZVNLHJRNWöU\VXJHUXMHĝHZGHEDFLHQDG]PLDQÈNRQVW\WXFMLSRZLQQLĂP\VLÚJDÊGR
ZLHOXLQQ\FKěUöGHïRSLVXMÈF\FKWHQSUREOHPPLQGR]DSLVöZGHEDW]DZDUW\FKZELX
OHW\QDFK]SRVLHG]Hñ.RPLVML.RQVW\WXF\MQHM=JURPDG]HQLD1DURGRZHJRNWöUDSU]\JR
WRZ\ZDïDREHFQLHRERZLÈ]XMÈFÈ.RQVW\WXFMÚ6LÚJQÚïDPSRWH]DSLV\G\VNXVML]DZDUWH
ZELXOHW\QDFKLVWZLHUG]LïDPĝHZWHG\SUREOHP]ZURWXķNDĝG\F]ïRZLHNĵE\ïV]F]HJöïR
ZRRPDZLDQ\2WöĝE\ï\GZLHSURSR]\FMH]DSLVXDUW.RQVW\WXFML-HGQDPöZLïDĝH
ķ.DĝG\F]ïRZLHNPDSUDZRGRRFKURQ\ĝ\FLDĵQDWRPLDVWGUXJDĝHķ.DĝG\PDSUDZR
GRRFKURQ\ĝ\FLDĵ7HGZLHSURSR]\FMH]URG]Lï\S\WDQLHZĂUöGF]ïRQNöZ.RPLVMLMDND
MHVWUöĝQLFDPLÚG]\SURSRQRZDQ\PVIRUPXïRZDQLDPL"3\WDQLH]RVWDïRVNLHURZDQHGR
SRVïD-HU]HJR&LHPQLHZVNLHJRNWöU\RGSRZLHG]LDïĝHZ\EöU]DOHĝ\MHG\QLHRGSU]\MÚFLD
NRQZHQFMLOHJLVODF\MQHM]DSLVX3UöEDZQLRVNRZDQLD]SRMÚFLDķNDĝG\F]ïRZLHNĵLĝQLH
GRW\F]\RQSUDZQLHQDURG]RQ\FKRUD]ZQLRVNRZDQLH]SRMÚFLDķNDĝG\F]ïRZLHNĵĝHGR
W\F]\SUDZQDURG]RQ\FKQLHMHVWXSUDZQLRQH6ÈWR]DJDGQLHQLDNWöUHPRJÈE\ÊW\ONR
UR]VWU]\JDQHZGURG]HXVWDZRGDZVWZD]Z\NïHJR1DWHQWHPDWZ\SRZLDGDïVLÚWDNĝH
HNVSHUW.RPLVMLSURI:LQF]RUHNNWöU\VWZLHUG]LïĝH]JDG]DVLÚZSHïQL]LQWHUSUHWDFMÈ
SU]HGVWDZLRQÈSU]H]SRVïD-HU]HJR&LHPQLHZVNLHJRFK\EDĝHSU]\MPLHVLÚĝHMHVWNWRĂ
GRNRJRPRĝQDRGQLHĂÊSRMÚFLHNDĝG\LWHQNWRĂQLHMHVWF]ïRZLHNLHP-DNZLGDÊRVRE\
SUDFXMÈFHQDGNRQVW\WXFMÈZPRPHQFLHMHMSRZVWDZDQLDE\ï\]JRGQHĝH]DVWRVRZDQH
SRMÚFLHPDFKDUDNWHUOHJLVODF\MQ\LQLHMHVWSRGVWDZÈGRZ\ZRG]HQLDJïÚEV]\FKWUHĂFL
WDNMDNXF]\QLïWRZVZRMHMRSLQLLHNVSHUW.RPLVML"&]\PRĝQDNLONDVïöZNRPHQWDU]DQD
WHQWHPDW"-DNDMHVWRFHQD]DVWRVRZDQHJRVIRUPXïRZDQLD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMDNLHĂLQQHS\WDQLD"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
1DVWURQDFKLHNVSHUW\]\GUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEODF]\WDP\ķRFKURQDSUDZDGR
ĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHMQLHPXVLSURZDG]LÊGREH]Z]JOÚGQHJRFKDUDNWHUXWHMRFKURQ\
NRV]WHPPDWNLĵ8ĝ\WHZ\UD]\ķQLHPXVLĵVÈGRĂÊMHGQR]QDF]QH5R]XPLHPĝHSU]\
MÚFLH WDNLHM SURSRQRZDQHM ]PLDQ\ NRQVW\WXFML PRĝH MHGQDN ]GDQLHP HNVSHUWD GR WD
NLHJREH]Z]JOÚGQHJRFKDUDNWHUXRFKURQ\NRV]WHPĝ\FLDPDWNLSURZDG]LÊ":ÈWSOLZRĂÊ
]DZDUWD ZZ\UD]DFK ķQLH PXVLĵ MHVW GRĂÊ Z\F]XZDOQD 'DOHM ZHNVSHUW\]LH F]\WDP\
ķEUDNMHVWZNRQVW\WXFMLMDNLFKNROZLHNZVND]öZHN]NWöU\FKQDOHĝDïRE\ZQRVLÊĝHĝ\
FLHQDVFLWXUXVDPD]DZV]HZ\ĝV]ÈZDUWRĂÊRGĝ\FLDNRELHW\FLÚĝDUQHMĵ=HVZRMHMVWURQ\
QLHFKFÚGRZRG]LÊF]\ĝ\FLHPDWNLPDZ\ĝV]ÈZDUWRĂÊDOHXZDĝDP]DQLHWUDIQHX]QD
QLHĝHPDRQRWDNÈVDPÈZDUWRĂÊ:W\PPLHMVFXRGZRïDPVLÚGRSRUöZQDñXĝ\W\FK
SU]H]SRVïDQNÚ$QQÚ6REHFNÈF]\MHVWUöĝQLFDSRPLÚG]\F]ïRZLHNLHPGRURVï\PDVWDU
FHP" 1LH WDNLHM UöĝQLF\ QLH PD DOH MHVW UöĝQLFD SRPLÚG]\ F]ïRZLHNLHP XURG]RQ\P
DSïRGHP
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3U]HSUDV]DPĝHZFKRG]ÚZ]GDQLHDOHSURVLïDE\PRIRUPXïRZDQLHS\WDñGRHNVSHUWD
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
,QWHUHVXMHPQLHRGSRZLHGěQDS\WDQLHF]\SïöGGRSHZQHJRPRPHQWXQLHPD]GROQRĂFL
GRVDPRG]LHOQHJRĝ\FLDSR]DRUJDQL]PHPPDWNL":HGïXJPQLHWRZïDĂQLHMHVWHOHPHQW
UöĝQLFXMÈF\PLÚG]\QDVFLWXUXVHPDĝ\FLHPF]ïRZLHNDXURG]RQHJR&]ïRZLHNXURG]RQ\
PD]GROQRĂÊGRĝ\FLDVDPRG]LHOQHJRSR]DRUJDQL]PHPMDNLHJRNROZLHNLQQHJRF]ïRZLH
ND=XSHïQLHLQQ\PSUREOHPHPMHVWXWU]\PDQLHĝ\FLDOXG]NLHJR]DSRPRFÈDSDUDWXU\
DOHRW\PSUREOHPLHQLHEÚGÚWHUD]PöZLÊ:W\PPLHMVFXFKFLDïDE\PVLÚ]DS\WDÊMDN
VLÚPDMÈSRJOÈG\Z\UDĝRQHSU]H]HNVSHUWDZMHJRRSUDFRZDQLXGRUÚF]RQ\P.RPLVMLGR
RU]HF]Hñ7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHNDZ6WUDVERXUJXNWöU\U]HF]\ZLĂFLHSU]H]ZLHOHODW
QLH]DMPRZDïMHGQR]QDF]QHJRVWDQRZLVNDQDWHPDWRFKURQ\SïRGXOXG]NLHJRDOHRVWDW
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QLPLF]DV\Z\GDïMHGQR]QDF]QHRU]HF]HQLHĝHSïöGQLHNRU]\VWD]RFKURQ\Z\QLNDMÈFHM
]DUW(XURSHMVNLHM.RQZHQFML3UDZ&]ïRZLHND
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMDNLHĂLQQHS\WDQLD"
3RVHï0DïJRU]DWD0DULD%DUW\]HO 3L6 
0DPS\WDQLHGRSUHF\]RZXMÈFHGRGUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD1DSRF]ÈWNXSR]ZROÚ
VRELHVWZLHUG]LÊĝHJHQHUDOQLHSRG]LHODPSRJOÈG\HNVSHUWD]DSUH]HQWRZDQHZMHJRRSLQ
QL-HGQDNSUDJQÚVLÚ]DS\WDÊF]\PRĝQDSU]\MÈÊĝHSRZSURZDG]HQLX]PLDQ\ZDUW
NRQVW\WXFMLSU]HSLVWHQPRĝQDEÚG]LHX]QDÊ]DSHïQ\"&]\]DSRPRFÈ]PLDQ\GRRNUH
ĂOLP\WRFRGRW\FKF]DVE\ïRGRPQLHP\ZDQHLLQWHUSUHWRZDQH":PRMHMRFHQLH]PLDQD
PDSU]\EOLĝDÊLGRRNUHĂODÊPRPHQWSRMDZLHQLDVLÚF]ïRZLHND=PLDQDQLHGRNRQXMHNR
UHNW\LQQ\FKUR]ZLÈ]DñDG]LÚNLQLHMEÚG]LHP\ZLHG]LHÊMDNSRVWÚSRZDÊZV\WXDFMDFK
NRQĠLNWRZ\FK 6SöMU]P\ FKRÊE\ QD SU]HSLV\ GRW\F]ÈFH VWDQX Z\ĝV]HM NRQLHF]QRĂFL *H
QHUDOQLH]DSRPRFÈUR]ZLÈ]DñNDUQ\FKWDNĝHFKURQLP\ĝ\FLH]GURZLHLWG-HGQDNMHĂOL
GRFKRG]L GR V\WXDFML HNVWUHPDOQHM WR QD SRGVWDZLH UR]ZLÈ]Dñ V]F]HJöOQ\FK PRĝHP\
SRGHMPRZDÊG]LDïDQLDV]F]HJöOQH3RGREQLHMHVW]SUDZHPGRZROQRĂFLJHQHUDOQLHRQR
LVWQLHMHDOHZV\WXDFMDFKV]F]HJöOQ\FKSDWU]SRSHïQLHQLHSU]HVWÚSVWZDWDNLHSUDZRMHVW
RJUDQLF]DQH'ODWHJRE\ïRE\GREU]HDE\UHJXODFMD]DZDUWDZDUWSU]\MÚïDSRGREQ\
PHFKDQL]P G]LDïDQLD =DVWRVRZDQH GRRNUHĂOHQLH ķRG PRPHQWX SRF]ÚFLDĵ ]QDF]\ïRE\
W\ONR W\OH ĝH PRPHQW RFKURQ\ ĝ\FLD E\ïE\ GRNïDGQLHM ZVND]\ZDQ\ :NRQVHNZHQFML
ZPRLPRGF]XFLXWRQRZHUR]ZLÈ]DQLHQLHSRZLQQR]PLHQLDÊV\VWHPXSUDZQHJRMDNR
WDNLHJR :UR]ZLÈ]DQLDFK HXURSHMVNLFK V]F]HJöïRZH RNUHĂOHQLH PRPHQWX SRZVWDQLD
RERZLÈ]NXRFKURQ\ĝ\FLDMHVWGRĂÊGRZROQLHRNUHĂODQHL]DOHĝ\Z\ïÈF]QLHRGZROLGDQHM
VSRïHF]QRĂFL1DV]HG]LDïDQLDW\PVDP\PQLHSRZLQQ\URG]LÊĝDGQ\FKNRQWURZHUVMLDQL
VSU]HF]QRĂFLSRQLHZDĝWDNMDNLQQLZ\UDĝDP\MHG\QLHQDV]ÈDXWRQRPLF]QÈZROÚ1LH
ZLG]ÚWDNĝHNRQĠLNWX PLÚG]\ ]PLDQÈ DUW  D XVWDZÈ R SODQRZDQLX URG]LQ\ =PLDQD
]DSURSRQRZDQD SU]H] ZQLRVNRGDZFöZ MHVW ZDĝQ\P UR]ZLÈ]DQLHP LSRZLQQD VLÚ ]QD
OHěÊZNRQVW\WXFML7\PEDUG]LHMĝHZ]ELRURZHMĂZLDGRPRĂFLQLHPDLQQHJRPRPHQWX
SRZVWDQLD ĝ\FLD :LÚNV]RĂÊ GRNïDGQLH ZLH NLHG\ SRZVWDMH F]ïRZLHN 7\P VDP\P PD
]QDF]HQLHGRRNUHĂOHQLHZSU]HSLVLHZ\UD]XķNDĝG\ĵQDķNDĝG\F]ïRZLHNĵ=DVWRVRZD
QLHZ\UD]XķF]ïRZLHNĵXĂZLDGDPLDQDPGRNïDGQLHMĝHRGSHZQHJRPRPHQWXPDP\GR
F]\QLHQLD ]F]ïRZLHNLHP NWöUHJR RG FKZLOL SRZVWDQLD GRW\F]È ZV]\VWNLH UR]ZLÈ]DQLD
SUDZQHĮ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\PRĝHP\XVï\V]HÊS\WDQLHNLHURZDQHGRHNVSHUWD"
3RVHï0DïJRU]DWD0DULD%DUW\]HO 3L6 
3\WDQLHEU]PLMDN]UR]XPLHMÈLQWHQFMÚZQLRVNRGDZFöZDGUHVDFLWHMQRZHMQRUP\SUDZ
QHM"1DPDUJLQHVLHZDUWRQLHNWöU\PSU]\SRPQLHÊĝHNORQRZDQLHGRW\F]\WURFKÚLQQHM
PDWHULL:SURFHVLHNORQRZDQLDQLHPDPRPHQWXSRF]ÚFLDGODWHJRUR]ZLÈ]DQLDGRW\
F]ÈFHNORQRZDQLDQLHPDMÈ]ZLÈ]NX]UHJXODFMÈSURSRQRZDQÈZDUWNRQVW\WXFML"
3RVHï'DULXV]$QWRQL.ïHF]HN 3L6 
:MHGQHM]Z\SRZLHG]LSDGïRVWZLHUG]HQLHĝHGRSUHF\]RZDQLHDUWQLHPXVLZSï\QÈÊ
QDNV]WDïWXVWDZ\5RG]LVLÚQDW\FKPLDVWS\WDQLHF]\EH]]PLDQ\DUWXVWDZRGDZFD
PDSUDZR]PLHQLÊXVWDZÚ":PRMHMRFHQLHXVWDZRGDZFDPDSUDZR]PLHQLÊNDĝGÈXVWD
ZÚUöZQLHĝXVWDZÚRSODQRZDQLXURG]LQ\EH]Z]JOÚGXQDWRF]\NRQVW\WXFMDEÚG]LHGR
SUHF\]RZDQDF]\WHĝQLH=PLDQDXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\PRĝH]RVWDÊSRV]HU]R
QDDWDNĝHPRJÈ]QLHM]RVWDÊZ\HOLPLQRZDQHZV]\VWNLHDOERQLHNWöUHZ\MÈWNL:REHF
SRZ\ĝV]HJRXZDJL]DZDUWHZHNVSHUW\]LHGUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEODRGELHUDPZWHQ
VSRVöEĝHDNWXDOQLHQLHPDNRQLHF]QRĂFLSRGHMPRZDQLDLQLFMDW\Z\]PLDQ\NRQVW\WXFML
=PLDQ\GRNRQ\ZDQHZXVWDZLHRSODQRZDQLXURG]LQ\QLHZ\PXV]DMÈ]PLDQ\NRQVW\WX
FMLDOHWDNĝHQLHZ\NOXF]DMÈMHM
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMHV]F]HMDNLHĂS\WDQLD"1LHZLHG]Ú]JïRV]Hñ
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'RXG]LHOHQLDRGSRZLHG]LQD]DGDQHS\WDQLDSRSURV]ÚG\UHNWRUD%LXUD$QDOL]6HMPR
Z\FKDQDVWÚSQLHVWDïHJRHNVSHUWD.RPLVML
'\UHNWRU%$60LFKDï.UöOLNRZVNL
1LHEÚGÚPöZLïGïXJRJG\ĝZLÚNV]RĂÊS\WDñE\ïDNLHURZDQDGRHNVSHUWD.RPLVMLDOH
FKFLDïHPVLÚXVWRVXQNRZDÊGRGZöFK]QLFKNWöUHHZLGHQWQLHE\ï\NLHURZDQHSRGPRLP
DGUHVHP3LHUZV]HS\WDQLH]DGDïDSRVïDQND-RDQQD6HQ\V]\Q
%DGDQLDNWöUHZ\NRQDïR%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKQLHSRWZLHUG]DMÈWH]\ĝH(XURSHM
VNL7U\EXQDï3UDZ&]ïRZLHNDZ\GDïRVWDWQLPLF]DV\MHGQR]QDF]QHRU]HF]HQLHĝHSïöG
QLH NRU]\VWD ]RFKURQ\ Z\QLNDMÈFHM ]DUW (XURSHMVNLHM .RQZHQFML 3UDZ &]ïRZLHND
'RW\FKF]DV7U\EXQDïG\VWDQVRZDïVLÚRG]DMÚFLDMHGQR]QDF]QHJRVWDQRZLVNDGRNRQX
MÈFLQWHUSUHWDFMLNWöUDQLHZ\ZRG]LïDE\VLÚ]SU]HSLVöZ.RQZHQFMLDOHSU]\ZRï\ZDïD
SU]HSLV\NUDMRZH
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
0DPWURFKÚLQIRUPDFMLQDWHQWHPDWLFKÚWQLHSRG]LHOÚVLÚQLPL]%LXUHP$QDOL]6HM
PRZ\FK
'\UHNWRU%$60LFKDï.UöOLNRZVNL
%ÚG]LHP\EDUG]RZG]LÚF]QL
'UXJLHS\WDQLHNLHURZDQHSRGPRLPDGUHVHP]DGDïDSRVïDQND$QQD6REHFND
-DNVWZLHUG]LïDSU]HZRGQLF]ÈFD-DGZLJD:LĂQLHZVNDPRMDURODZG]LVLHMV]\PSRVLH
G]HQLXRJUDQLF]DVLÚGR]UHODFMRQRZDQLDHNVSHUW\]Z\NRQDQ\FKQD]DPöZLHQLH%LXUD
$QDOL]6HMPRZ\FK-DNRSU]HGVWDZLFLHO%LXUDQLHZ\SRZLDGDPVZRLFKSRJOÈGöZFK\ED
ĝH]RVWDQÚRQLH]DS\WDQ\-HGQDNRLOHGREU]HUR]XPLHPLQWHQFMHSURI(OHRQRU\=LHOLñ
VNLHM]DFKRG]LLVWRWQDUöĝQLFDSRPLÚG]\SRMÚFLHPHPEULRQDDF]ïRZLHND=DVWRVRZDQLH
SRMÚFLDHPEULRQZHNVSHUW\]LHMHVWĂZLDGRPH5öĝQLFHPLÚG]\W\PLGZRPDE\WDPLSROH
JDMÈSRSLHUZV]HQDQLH]GROQRĂFLGRVDPRG]LHOQHJRĝ\FLD3RGUXJLHWHGZDE\W\PDMÈ
]XSHïQLHRGPLHQQ\]ZLÈ]HN]RUJDQL]PHPPDWNL
%ÚGÈF SU]\ JïRVLH FKFLDïE\P MHV]F]H VLÚ RGQLHĂÊ GR F]ÚVWR SRUXV]DQHM NZHVWLL VWR
VXQNXSRPLÚG]\]ZROHQQLNDPLDSU]HFLZQLNDPLSU]HSLVXMDNRHOHPHQWXNWöU\ZSï\
ZDQDVSRVöERGELHUDQLDQRUPVSRïHF]Q\FK'RNïDGQLHMFKRG]LRSUREOHPQDLOHSUDZR
SRZLQQR EUDÊ SRG XZDJÚ RFHQ\ HW\F]QH LSOXUDOL]P SRJOÈGöZ PRUDOQ\FK SDQXMÈF\FK
ZVSRïHF]HñVWZLH"7R]DJDGQLHQLHE\ïRRPDZLDQHZGZöFKHNVSHUW\]DFKZHNVSHUW\
]LHSURI7DGHXV]D6P\F]\ñVNLHJRRUD]HNVSHUW\]LHGUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD0DP
QDG]LHMÚĝHDXWRUVDPSRZLHNLONDVïöZQDWHQWHPDWDMHĂOL]DMG]LHWDNDSRWU]HEDWR
SR]ZROÚVRELHX]XSHïQLÊWÚZ\SRZLHGě
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
-DNR ĝH G\UHNWRU %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK VNRñF]\ï VZRMÈ Z\SRZLHGě PöZLÈF RGRĂÊ
SRZDĝQ\P]DJDGQLHQLXWRSR]ZROÚVRELHQDNRQW\QXRZDQLHWHJRZÈWNX3UDJQÚMHGQDN
]DXZDĝ\ÊĝHRGSRZLDGDMÈFQDS\WDQLDSRVïöZEÚGÚZ\SRZLDGDïVLÚMHG\QLHZ]DNUHVLH
VZRLFKNRPSHWHQFML1LHQDZV]\VWNLHHOHPHQW\S\WDñWRMHVWQD]DJDGQLHQLDSROLW\F]QH
OXEVSRïHF]QHEÚGÚXPLDïRGSRZLHG]LHÊSRQLHZDĝRGSRZLHGěQLHPLHĂFLVLÚZNRPSH
WHQFMLHNVSHUWDSUDZQLND
&RGRS\WDQLDGRW\F]ÈFHJRNRQVW\WXF\MQRĂFLQLHNWöU\FKUR]ZLÈ]DñXVWDZRZ\FKWR
WU]HEDSDPLÚWDÊĝHEDGDQLHNRQVW\WXF\MQRĂFLQLHRJUDQLF]DVLÚGRDEVWUDNF\MQHMRFHQ\
LSRUöZQ\ZDQLDQRUPSUDZQ\FKXVWDZRZ\FKOXESRGVWDZRZ\FK]QRUPDPLNRQVW\WX
F\MQ\PL3U]\SRPLQDPĝHQRUP\NRQVW\WXF\MQHZ\ND]XMÈSHZQÈVSHF\ğNÚ MHĂOL LG]LH
RLFKLQWHUSUHWDFMHRUD]NRQVHNZHQFMHRERZLÈ]\ZDQLDZV\VWHPLHSUDZQ\P3R]DRZ\P
EDGDQLHP]JRGQRĂFLSHZQ\FKG\UHNW\ZLUHJXïPLÚG]\VREÈRUD]VSU]HF]QRĂFLPLÚG]\
VREÈRFHQDNRQVW\WXF\MQRĂFLPXVLXZ]JOÚGQLDÊIXQNFMRQRZDQLHQRUPSUDZQ\FKZĝ\
FLXVSRïHF]Q\P1LHNLHG\VWDQRZLHQLHSHZQ\FKQRUPVSRïHF]Q\FKEÚGÈF\FKUHDOL]DFMÈ
QRUPNRQVW\WXF\MQ\FKPRĝHVSRZRGRZDÊVNXWHNRGZURWQ\Z]DNUHVLHRFKURQ\GDQ\FK
GöEUSUDZQ\FK7DNDSUDNW\NDMHVW]QDQDQDWOHRU]HF]QLFWZD7U\EXQDïX.RQVW\WXF\M
QHJRNLHG\RND]XMHVLÚĝHQLHNLHG\Z\URNOXE]PLDQDXVWDZRZDVSRZRGRZDQDWDNLP
Z\URNLHPVWDQRZLRQDZGREUHMLQWHQFMLW]QZFHOXRFKURQ\SHZQ\FKZDUWRĂFLNRQVW\
WXF\MQ\FK SRZRGXMH ]ïH VNXWNL :\QLND WR PLQ ]XïRPQRĂFL LQQ\FK QRUP SUDZQ\FK
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]H]ïHMRFHQ\V\WXDFMLSUDZQHMOXEVSRïHF]QHM1DMF]ÚĂFLHMWHVNXWNLSU]HMDZLDMÈVLÚW\P
ĝHGDQDZROQRĂÊOXESUDZRMHVWFKURQLRQHZPQLHMV]\PVWRSQLXQLĝZF]HĂQLHM7RMHVW
DUJXPHQWNWöU\FKFLDïHPXZ]JOÚGQLÊZWUHĂFLVZRLFKRSLQLLZVSRPLQDMÈFMHGQRF]HĂQLH
ĝH PDWHULD RFKURQ\ ĝ\FLD G]LHFND SRF]ÚWHJR ZID]LH SUHQDWDOQHM ZREHFQ\P NRQWHN
ĂFLHVSRïHF]Q\PMHVWQDW\OHVNRPSOLNRZDQDĝHXVWDZRGDZFDFKFÈFSURPRZDÊRFKURQÚ
WHJRĝ\FLDPXVLMHGQRF]HĂQLH]DFKRZDÊGDOHNRSRVXQLÚWÈRVWURĝQRĂÊ1LHPDSURVWHJR
SU]HïRĝHQLD QDZHW SU]\ SU]\MÚFLX NRQVW\WXF\MQHM RFKURQ\ ZSHïQ\P ]DNUHVLH QD ]D
NUHVLLQWHQV\ZQRĂÊWHMRFKURQ\ZUDPDFKRNUHĂORQ\FKQRUPXVWDZRZ\FK:V\WXDFML
JG\XVWDZRGDZFDFKFLDïE\ZSURZDG]LÊSU]HSLV\]E\WUHVWU\NF\MQHDWD]DVDGDQLHGR
W\F]\ W\ONR RFKURQ\ ĝ\FLD SRF]ÚWHJR DOH WDNĝH LQQ\FK GöEU SUDZQ\FK NWöUH ZĂZLD
GRPRĂFLVSRïHF]QHMGRSLHUR]F]DVHPX]\VNXMÈUDQJÚZDUWRĂFLFKURQLRQ\FKSRZRGXMH
ĝHVWRVRZDQLHW\FKQRUPQDSRW\NDQDRJURPQHSUREOHP\-HGQ\P]WDNLFKSUREOHPöZ
MHVW GRSURZDG]HQLH GR RGZURWQHJR HIHNWX RG SLHUZRWQLH ]DPLHU]RQHJR =E\W U\JRU\
VW\F]QD RFKURQD URG]L NRQWURZHUVMH LSRODU\]XMH VWDQRZLVND VSRïHF]QH NWöU\FK HIHN
WHPMHVWX]QDQLHWDNLHMRFKURQ\]DQLHVSUDZLHGOLZÈLQLHVïXV]QÈ2F]\ZLĂFLHRGSRZLHGě
QDS\WDQLHNWRXZDĝDWDNLHSUDZR]DQLHVSUDZLHGOLZLHLMDNLHWRVÈJUXS\VSRïHF]QH
Z\PDJDRGSRZLHGQLHJREDGDQLD8VWDZRGDZFDPRĝHRF]\ZLĂFLHVWZLHUG]LÊĝHSRJOÈG\
SHZQHMJUXS\VSRïHF]QHMJRQLHLQWHUHVXMÈLEÚG]LHZ\UDĝDïSRJOÈG\W\ONRMHGQHM]JUXS
DOHZRFHQLHNRQVW\WXF\MQRĂFLWDNLHJRUR]ZLÈ]DQLDWHQDVSHNWPXVL]DZV]HE\ÊEDGDQ\
&]DVDPL]DQLHFKDQLHXVWDZRGDZF\NWöUHVWZLHUG]DP\QDJUXQFLHV\VWHPXSUDZQHJR
F]\OLEUDNUHDOL]DFMLSHZQ\FKQRUPNRQVW\WXF\MQ\FKMHVWVSRZRGRZDQHEUDNLHPLVWQLH
QLDGRVWDWHF]Q\FKZDUXQNöZVSRïHF]Q\FKGRZSURZDG]HQLDRNUHĂORQ\FKQRUP7DNLHJR
VWDQXQLHPRĝQDMHGQDNRNUHĂOLÊZVSRVöEEDUG]RSURVW\W]QMDNRQLHNRQVW\WXF\MQRĂÊ
SHZQHJRVWDQXU]HF]\1LH]DSRPLQDMP\WDNĝHĝHZSURZDG]DQLHQDVLïÚQRUP]NWö
U\PL LGHQW\ğNXMÈ VLÚ W\ONR SHZQH JUXS\ ]DPLDVW V\WXDFMÚ SROHSV]\Ê PRĝH ]QDF]ÈFR
SRJRUV]\Ê7DNDPQLHMZLÚFHMMHVWRGSRZLHGěQDS\WDQLHGRW\F]ÈFHRFHQ\NRQVW\WXF\M
QRĂFLSHZQ\FK]DQLHFKDñXVWDZRGDZF]\FKDOEREUDNXUHDNFMLQDVWZLHUG]RQÈQLHNRQ
VW\WXF\MQRĂÊRNUHĂORQ\FKQRUPXVWDZRZ\FKJG\ĝZïDĂQLH]WDNÈV\WXDFMÈPRĝHP\PLHÊ
GRF]\QLHQLD
-HĂOL FKRG]L RS\WDQLD SRVïDQNL -RODQW\ 6]\PDQHN'HUHV] SUDJQÚ SRWZLHUG]LÊ ĝH
ZHNVSHUW\]LH GRUÚF]RQHM .RPLVML VÈ SUH]HQWRZDQH GZD VSRVRE\ LQWHUSUHWRZDQLD ]D
NUHVXRFKURQ\ĝ\FLDG]LHFNDSRF]ÚWHJRSU]HGZHMĂFLHPZĝ\FLHNRQVW\WXFML]URNX
RUD]SRW\PWHUPLQLH2EDWHVSRVRE\LQWHUSUHWDFMLPDMÈVZRMHNRU]HQLHZRU]HF]HQLDFK
7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR3UDZGÈMHVWWDNĝHMDNVWZLHUG]LïDSRVïDQND-RODQWD6]\
PDQHN'HUHV]ĝHRVWDWQLDNDSLWRU]HF]HQLD7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRPRĝHVXJHUR
ZDÊĝHNRQVW\WXFMDNWöUDMHV]F]HQLHRERZLÈ]\ZDïDDF]XFKZDORQDZPRPHQFLHZ\GD
ZDQLDRU]HF]HQLDQDGDMHDUWFKDUDNWHUSU]HSLVXPDMÈFHJRFKURQLÊĝ\FLHG]LHFNDSR
F]ÚWHJR7DNLHVWZLHUG]HQLHMHVWSUDZG]LZHDF]NROZLHNDNDSLWWHQVWRLZVSU]HF]QRĂFL
]LQQ\PLZ\SRZLHG]LDPL7U\EXQDïXZW\PVDP\PRU]HF]HQLX&RZLÚFHMX]DVDGQLHQLH
WR]DZLHUDWDNĝHNLONDLQQ\FKQLHNRQVHNZHQFML7DNLFKQLHNRQVHNZHQFMLQDOLF]\ïHPRN
OXE'ODSU]\NïDGXZX]DVDGQLHQLXXQLNDVLÚVIRUPXïRZDQLDĝHG]LHFNXSRF]ÚWHPX
SU]\VïXJXMH SUDZR SRGPLRWRZH GR RFKURQ\ ĝ\FLD QDWRPLDVW ]DPLDVW WHJR RNUHĂOHQLD
ZSURZDG]DVLÚWHUPLQZDUWRĂÊNRQVW\WXF\MQD2F]\ZLĂFLHQDJUXQFLHSU]HSLVöZNRQVW\
WXF\MQ\FKRERZLÈ]XMÈF\FKSU]HGZHMĂFLHPZĝ\FLH.RQVW\WXFML]URNXZRJöOHQLH
E\ïRZ\UDěQHMQRUP\VWZLHUG]DMÈFHMRFKURQÚĝ\FLDDOHE\ïDRQDZ\SURZDG]DQD]DUW
NRQVW\WXFML 7\P VDP\P 7U\EXQDï .RQVW\WXF\MQ\ Xĝ\ZDï DUW NRQVW\WXFML WDNĝH GR
Z\SURZDG]DQLDSUDZDSRGPLRWRZHJRGODUöĝQ\FKLQQ\FKSUDZ2F]\ZLĂFLHGXĝDF]ÚĂÊ
RFKURQ\SUDZZ\ZRG]RQ\FK]WHJRSU]HSLVXE\ïDZDUWRĂFLDPLNRQVW\WXF\MQ\PLDOH]GD
U]DïRVLÚZ\SURZDG]LÊ]WHJRSU]HSLVXSUDZRSRGPLRWRZH7U\EXQDïZ\UDěQLHUR]Uöĝ
QLDïWHGZDVSRVRE\RFKURQ\SUDZMDNRZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQHRUD]SUDZDSRGPLRWRZH
SU]H]FRWDRFKURQDVWDZDïDVLÚ]QDF]ÈFRZLÚNV]D:RPDZLDQ\PX]DVDGQLHQLXSU]H
VWU]HJDQDMHVWMHGQDNWHUPLQRORJLDZVND]XMÈFDQDWRĝHRFKURQDĝ\FLDG]LHFNDZID]LH
SUHQDWDOQHMMHVWZDUWRĂFLÈNRQVW\WXF\MQÈ-HGQDNPRĝHP\ZRU]HF]HQLXWDNĝH]QDOHěÊ
VIRUPXïRZDQLDķĝ\FLHF]ïRZLHNDZW\Pĝ\FLHG]LHFNDSRF]ÚWHJRĵFRF]\QLZ\ZöG7U\
EXQDïXWURFKÚQLHNRQVHNZHQWQ\P7DNDVDPDQLHNRQVHNZHQFMDMDNZF]HĂQLHMPöZL
ïHP]QDMGXMHVLÚZRVWDWQLPDNDSLFLHRU]HF]HQLD
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:VZRMHMHNVSHUW\]LHSRVWDQRZLïHPRGQLHĂÊVLÚGRRU]HF]HQLD7U\EXQDïX8]QDïHP
ĝHRELHLQWHUSUHWDFMHVÈXSUDZQLRQH-HVWRNUHĂOHQLHGRPLQXMÈFHZX]DVDGQLHQLXNWöUH
QDND]XMHWUDNWRZDQLHRFKURQ\ĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHMMDNRZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQHM
DOHPRĝHP\RGQDOHěÊWDNĝHIUDJPHQW\QDGDMÈFHRFKURQLHĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHMIRU
PÚSUDZDSRGPLRWRZHJR2F]\ZLĂFLHMHĂOLNWRĂVLÚXSU]HWRPRĝHSU]\MÈÊĝHFDïHRU]H
F]HQLH7.MHVWSLVDQHZWDNLVSRVöEMDNE\ĝ\FLXG]LHFNDSRF]ÚWHJRSU]\VïXJLZDïDWDND
VDPDRFKURQDMDNF]ïRZLHNRZLXURG]RQHPX%\ÊPRĝHUR]VWU]\JDMÈFNZHVWLÚLQWHUSUH
WDFMLSRZLQLHQHPNLHURZDÊVLÚVHQWHQFMÈ]RVWDWQLHJRDNDSLWXRU]HF]HQLDDOHWHJRQLH
]URELïHP*G\E\PWR]URELïWRE\ÊPRĝHE\ïE\WRMDNLĂGRGDWNRZ\DUJXPHQWZVND]XMÈ
F\ĝHMXĝQDJUDQLF\WHJRRU]HF]HQLD7U\EXQDïX]QDZDïĝHĝ\FLHG]LHFNDSRF]ÚWHJRWR
ĝ\FLHF]ïRZLHND
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&KFÈFX]\VNDÊSHïQLHMV]ÈRGSRZLHGěQDPRMHS\WDQLDSR]ZROÚVRELHQLH]JRG]LÊVLÚ]WH
]ÈĝHX]DVDGQLHQLHRU]HF]HQLDMHVWQLHVSöMQH8ZDĝDPĝHQLHPöZLRQRRSUDZLHSRG
PLRWRZ\P:PRMHMRFHQLHRFKURQDĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHMMHVWX]QDZDQDZRU]HF]H
QLXMDNRZDUWRĂÊNRQVW\WXF\MQD'RZöGQDWRWZLHUG]HQLHMHVWEDUG]RSURVW\LRSLHUDVLÚ
QDSRGVWDZLHIRUPDOQHM:F]DVLHZ\GDZDQLDZ\URNXSU]H]7U\EXQDïQLHRERZLÈ]\ZDï
DUW.RQVW\WXFMLLGODWHJRRUJDQWHQQLHPöJïXĝ\ÊZX]DVDGQLHQLXSRMÚFLDSUDZRDOH
PXVLDïPöZLÊRZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQHM7DNDMHVWPRLP]GDQLHPUöĝQLFDZWHUPLQR
ORJLLLGODWHJRQLHZLG]ÚUR]ELHĝQRĂFLZX]DVDGQLHQLXRU]HF]HQLD'UXJLPDUJXPHQWHP
MDNLZVNDĝÚQDSRSDUFLHVZRMHJRVWDQRZLVNDMHVWWDNLĝHZ.RQVW\WXFML]DUöZQRZDU
WRĂFLNRQVW\WXF\MQHMDNLSUDZDLZROQRĂFLWUDNWRZDQHVÈWDNVDPRFKRFLDĝE\ZDUW
NLHG\XVWDODQDMHVWKLHUDUFKLDZDUWRĂFLGöEU-HGQDNQLHVSRVöEQLH]JRG]LÊVLÚ]HNVSHU
WHP.RPLVMLĝHVSRVöELQWHUSUHWDFMLRFKURQ\SUDZZ\ïRĝRQ\ZöZF]HVQ\PRU]HF]HQLX
7U\EXQDïXRSDUW\PQDDUWMHVWWDNLVDPMDNLPRĝHP\X]\VNDÊG]LĂSU]\LQWHUSUHWDFML
RERZLÈ]XMÈFHJRDUW.RQVW\WXFML
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
&KÚWQLH]JRG]LïE\PVLÚ]LQWHUSUHWDFMÈSRVïDQNL-RODQW\6]\PDQHN'HUHV]DOH]DFKR
ZXMÈFSHZQÈXF]FLZRĂÊPXV]ÚSRZLHG]LHÊĝHWHQVDPDUWE\ïGOD7U\EXQDïX.RQVW\
WXF\MQHJRSU]HGURNLHPěUöGïHPZ\SURZDG]DQLDSUDZSRGPLRWRZ\FKDQLHW\ONR
ZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK:REHFSRZ\ĝV]HJRLQWHUSUHWDFMDSRMÚÊSU]\MÚWDZRU]HF]HQLX
Z\QLNDïD]HĂZLDGRP\FKGHF\]ML=DXĝ\ZDQLHPWHUPLQRORJLLRGPLHQQHMNU\ï\VLÚMDNLHĂ
NRQNUHWQH]DPLDU\RUJDQXRU]HNDMÈFHJR:SHZQ\FKPLHMVFDFKRU]HF]HQLDXMDZQLDVLÚ
LQWHQFMD7U\EXQDïXļX]QDQLDĝ\FLDSRF]ÚWHJRG]LHFNDMDNRFRĂZLÚFHMQLĝZDUWRĂÊNRQ
VW\WXF\MQD:W\PNU\MHVLÚVXJHVWLDWUDNWRZDQLDRFKURQ\ĝ\FLDMDNRSUDZRSRGPLRWRZH
=JDG]DPVLÚMHGQDN]WH]ÈĝHQDSRGVWDZLHWDPWHMLQWHUSUHWDFMLSRSU]H]DUWPRĝHP\
X]\VNDÊSRGREQÈRFKURQÚSUDZMDNZGQLXG]LVLHMV]\PPDMÈFMXĝDUW
'\UHNWRU%$60LFKDï.UöOLNRZVNL
3R]ZROÚ VRELH X]XSHïQLÊ Z\SRZLHGě HNVSHUWD .RPLVML :HNVSHUW\]LH SURI7DGHXV]D
6P\F]\ñVNLHJR EDUG]R Z\UDěQLH SRGNUHĂOD VLÚ UöĝQLFÚ PLÚG]\ ZDUWRĂFLÈ NRQVW\WXF\M
QÈDSUDZHPSRGPLRWRZ\P5öĝQLFHWHVNXWNXMÈUöĝQ\PLNRQVHNZHQFMDPLZLQQ\FK
JDïÚ]LDFKSUDZD]ZïDV]F]DZSUDZLHF\ZLOQ\P=ZUDFDP]DWHPXZDJÚQDNRQLHF]QRĂÊ
]EDGDQLD]ZïDV]F]DNRQVHNZHQFMLF\ZLOQRSUDZQ\FKNWöUHZ\ZRïDHZHQWXDOQHSU]\MÚ
FLH]PLDQ\ZDUW-HĝHOLX]QDP\ĝHG]LHFNRZID]LHSUHQDWDOQHMPDSUDZRSRGPLR
WRZHWREÚG]LHWRPLDïRRNUHĂORQHEDUG]RSRZDĝQHNRQVHNZHQFMHGODSUDZDF\ZLOQHJR
ZW\PRGSRZLHG]LDOQRĂFLRGV]NRGRZDZF]HM]DV]NRG\SUHQDWDOQH3DPLÚWDMP\WDNĝHĝH
Z]DNUHVSUDZDSRGPLRWRZHJRSR]DXSUDZQLHQLDPLZFKRG]ÈMHV]F]HRERZLÈ]NLLQQ\FK
SRGPLRWöZZREHFNWöU\FKXSUDZQLRQ\PRĝHGRPDJDÊVLÚSHZQ\FK]DFKRZDñ7DNL]D
NUHVSRZLÈ]DñPLÚG]\SRGPLRWDPLQLHMHVWZ\PDJDQ\SU]\ZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQHM-DN
ZLGDÊSU]\MÚFLHRGSRZLHGQLHMQD]Z\RFKURQ\GODWHJRSUDZDMHVW]QDF]ÈFHGODVWZLHUG]H
QLDSUDZLRERZLÈ]NöZUöĝQ\FKSRGPLRWöZDQLHMHVWWRW\ONRVSöUWHUPLQRORJLF]Q\
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\HNVSHUWEÚG]LHMHV]F]HRGSRZLDGDïQDSR]RVWDïHS\WDQLD"
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6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
7DN'UXJLHS\WDQLHSRVHï-RODQW\6]\PDQHN'HUHV]GRW\F]\ïRPDWHULDïöZ]SUDF.R
PLVML .RQVW\WXF\MQHM =JURPDG]HQLD 1DURGRZHJR 2F]\ZLĂFLH ]DSR]QDïHP VLÚ ]W\PL
PDWHULDïDPL1DLFKSRGVWDZLHPRĝQDZ\SURZDG]LÊLQWHQFMHRVöENWöUHXF]HVWQLF]\ï\
ZWZRU]HQLXDUW.RQVW\WXFML=QöZMHGQDNRPDZLDMÈFWHPDWHULDï\WU]HEDVLÚRG
ZRïDÊGRVSRVREöZLQWHUSUHWDFML.RQVW\WXFML:\NïDGQLDKLVWRU\F]QDPDVZRMH]QDF]H
QLHLMHVWLVWRWQDDOHSU\PDWMHGQDNSRVLDGDZ\NïDGQLDG\QDPLF]QD.RQVW\WXFMLDXWRU
VWZDPLQ7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR7\PVDP\PLQWHQFMHNWöUHWRZDU]\V]\ï\SU]\
XFKZDODQLXSU]HSLVöZQLHSU]HVÈG]DMÈRWUHĂFLUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQ\FK6WDQRZLÈMD
NLĂPDWHULDïNWöU\SR]ZDODQDPSURZDG]LÊVSöULQWHUSUHWDF\MQ\DOHQLHVWDQRZLÈRQH
DUJXPHQWXSU]HVÈG]DMÈFHJR3RZWöU]ÚRU]HF]QLFWZR7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRMHVW
MHGQ\P]QDMZDĝQLHMV]\FKLQVWUXPHQWöZRNUHĂODQLDSUDZLGïRZHJRVSRVREXLQWHUSUHWR
ZDQLD .RQVW\WXFML =JDG]DP VLÚ MHGQDN ĝH WH DUJXPHQW\ RSLHUDMÈFH VLÚ QD Z\NïDGQL
KLVWRU\F]QHMPDMÈSU]\LQWHUSUHWDFMLDUWVZRMH]QDF]HQLHRUD]UDQJÚ=ELXOHW\QöZ
.RPLVML .RQVW\WXF\MQHM =JURPDG]HQLD 1DURGRZHJR Z\QLND MDVQR ĝH WZöUFRP DUW
QLHWRZDU]\V]\ïRSU]HNRQDQLHĝHFKFÈRF]\PĂSU]HVÈG]LÊ0XVLP\PLHÊWDNĝHĂZLDGR
PRĂÊĝHFLVDPLWZöUF\ZLHG]LHOLRVSRUDFKNWöUHWRZDU]\V]\ï\]DVNDUĝRQ\PSU]HFLHĝ
ZF]HĂQLHMSU]HSLVRPXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
=JDG]DPVLÚ]HNVSHUWHPDOHDUW.RQVW\WXFMLQLHE\ïZWHG\SU]HGPLRWHPRU]HNDQLD
7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
3RVïDQND-RODQWD6]\PDQHN'HUHV]PDUDFMÚ7DNDSRVWDZDZ\QLND]QLHFKÚFLGRUR]
VWU]\JDQLDSUREOHPXNWöU\SRZLQLHQ]RVWDÊUR]ZLNïDQ\SU]H]VDPHJRXVWDZRGDZFÚ
&RGRS\WDñGRW\F]ÈF\FKEH]Z]JOÚGQHMRFKURQ\ĝ\FLDRUD]ZDUWRĂFLRZDQLDĝ\FLDZID
]LHSUHQDWDOQHMRUD]SRXURG]HQLXWRSUDJQÚSRZLHG]LHÊĝHZV]\VWNRZWHMPLHU]H]DOHĝ\
RGRGSRZLHGQLHJRXV\WXRZDQLDLRNUHĂOHQLDZDUWRĂFLĝ\FLDZ.RQVW\WXFML:PRPHQFLH
JG\ZDUWRĂÊWDDPRĝHP\ZW\PPLHMVFXSRVïXJLZDÊVLÚQDSU]HPLHQQLHRNUHĂOHQLDPL
SUDZRSRGPLRWRZHLZDUWRĂÊNRQVW\WXF\MQDVWDMHVLÚLGHÈNRQVW\WXF\MQÈWRZDUWRĂÊWD
QLHPRĝHMXĝE\ÊUöĝQLFRZDQD1LHPDĝDGQ\FKNU\WHULöZUöĝQLFRZDQLDZDUWRĂFLĝ\FLD
QDWRPLDVWF]\PLQQ\PMHVWLQWHQV\ZQRĂÊRFKURQ\WDNLHMZDUWRĂFLRUD]]DVWRVRZDQLDRG
SRZLHGQLFKLQVWUXPHQWöZGRRFKURQ\WHMZDUWRĂFL1DJUXQFLH.RQVW\WXFMLVWZLHUG]HQLH
ĝHZDUWRĂÊĝ\FLDOXG]NLHJRRGID]\UR]ZRMRZHMPRĝHE\ÊVWRSQLRZDOQDEÚG]LHWUXGQHGR
SRJRG]HQLD]SU]HNRQDQLHPĝHNDĝGHPXSU]\VïXJXMHRFKURQDJRGQRĂFL2FKURQDĝ\FLD
OXG]NLHJRPXVLE\ÊMDNRĂSRVWU]HJDQDZNRQWHNĂFLHZDUWRĂFLJRGQRĂFL2F]\ZLĂFLHSUD
ZRZW\PNRQWHNĂFLHEÚG]LHUöĝQLFRZDÊLQWHQV\ZQRĂÊRFKURQ\ĝ\FLDOXG]NLHJRDUöZ
QLHĝVSHNWUXPPRĝOLZ\FKGRUHDOL]DFMLXSUDZQLHñEÚG]LHUöĝQLFRZDQHZ]DOHĝQRĂFLRG
ID]\UR]ZRMRZHM-HGQDN]DNïDGDMÈFĝHPRPHQWHPLVWRWQ\PZUR]ZRMXMHVW]GROQRĂÊGR
ĝ\FLDSR]DRUJDQL]PHPPDWNLWRQDZHWSRSU]HNURF]HQLXWHJRSXQNWXG]LHFNRSRF]ÚWH
QDGDOQDMF]ÚĂFLHMSR]RVWDMHZRUJDQL]PLHPDWNLLSRGOHJDRFKURQLHMDNRF]ïRZLHN7\P
VDP\P ZSURZDG]DQLH WDNLFK NU\WHULöZ ZDUWRĂFLRZDQLD QLH MHVW VïXV]QH ,GHQW\ğNXMÚ
VLÚWDNĝH]SRJOÈGHPZ\UDĝRQ\PSU]H]7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\ĝHQLHSRWUDğP\ RGQD
OHěÊWDNLHJRNU\WHULXPNWöUHSR]ZROLïRE\QDUöĝQLFRZDQLHZDUWRĂFLĝ\FLD2F]\ZLĂFLH
XVWDZRGDZFD NRQVW\WXF\MQ\ PRĝH ZV]\VWNR LPRĝH ZSURZDG]DÊ GR V\VWHPX GRZROQH
]UöĝQLFRZDQLDGODUöĝQ\FKZDUWRĂFLDOH]RELHNW\ZQHJRSXQNWXZLG]HQLDWDNLHG]LDïD
QLDQLHPDMÈZLÚNV]HJRVHQVX'ODSU]\NïDGXWDNLHJRG]LDïDQLDXVWDZRGDZF\NRQVW\WX
F\MQHJRZDUWRUR]ZDĝ\ÊSU]\SDGHNJG\RNUHĂODRQĝ\FLHPDWNLOXEG]LHFNDMDNRZDUWRĂÊ
ZDĝQLHMV]È7UDIQRĂÊWDNLHMUHJXODFMLE\ïDE\EDUG]RZÈWSOLZDDOHG]LDïDñXVWDZRGDZF\
NRQVW\WXF\MQHJR ZWHM PLHU]H QLH PD RJUDQLF]Hñ 'RSLHUR GUXJRU]ÚGQ\P SUREOHPHP
EÚG]LHF]\WDNLHUR]ZLÈ]DQLDVÈ]JRGQH]SUDZHPQDWXUDOQ\POXEVWDQGDUGDPLPLÚG]\
QDURGRZ\PL-HGQDNSU]\SU]\MÚFLX]DïRĝHQLDĝHZDUWRĂÊĝ\FLDMHVWZNDĝG\PSU]\SDG
NXLGHQW\F]QDWREÚG]LHWRR]QDF]DÊGODXVWDZRGDZF\]Z\NïHJRWDNÈNRQVHNZHQFMÚĝH
QLHPRĝHRQ]JöU\SU]HVÈG]DÊNWöU\]W\FKSRGPLRWöZPDSLHUZV]HñVWZR8VWDZRGDZ
FD]Z\Nï\QLHPRĝHZ]LÈÊQDVLHELHRERZLÈ]NXUR]VWU]\JQLÚFLDĝHSLHUZV]HñVWZREÚG]LH
PLDïRĝ\FLHPDWNLEÈGěG]LHFND0RMDGUXJDHNVSHUW\]DGRUÚF]RQD.RPLVML]DZLHUDWDNÈ
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DUJXPHQWDFMÚNWöUDSRND]XMHĝHZRPDZLDQ\P]DNUHVLHXVWDZRGDZFDPXVLSU]HND]DÊ
VZRMHNRPSHWHQFMHGRUR]VWU]\JDQLDNRPXLQQHPX8VWDZRGDZFDPRĝHUR]VWU]\JDÊNR
OL]MÚUöĝQ\FKZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FKDOHSU]\]GHU]HQLXZDUWRĂFLUöZQ\FKNRPSH
WHQFMDXVWDZRGDZF\GRUR]VWU]\JDQLDSLHUZV]HñVWZDPLÚG]\W\PLZDUWRĂFLDPLEÚG]LH
QDGXĝ\FLHP:WDNLPPLHMVFXPXVLGRMĂÊGRSU]HND]DQLDNRPSHWHQFMLLQQ\PSRGPLR
WRP:QDV]\PSU]\SDGNXWDNLPQDWXUDOQ\PSRGPLRWHPGRRWU]\PDQLDNRPSHWHQFML
MHVWPDWNDDMHĂOLQLHRQDWRLQQ\SRGPLRWXSRZDĝQLRQ\
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
0DPS\WDQLHX]XSHïQLDMÈFH&]\SU]\REHFQ\PEU]PLHQLXDUW.RQVW\WXFMLMHVWPRĝ
OLZHDE\XVWDZRGDZFD]Z\Nï\X]QDïĝHĝ\FLHG]LHFNDQLHQDURG]RQHJRMHVWZDĝQLHMV]H
RGĝ\FLDPDWNL":PRLPRGF]XFLXQLHDOHFKFÚXVï\V]HÊRGSRZLHGQLÈDQDOL]ÚSUDZQÈ
ZWHMPLHU]H,QWHUHVXMÈFHMHVWGODPQLHWDNĝHF]\WDNLHZDUWRĂFLRZDQLHEÚG]LHGRSXV]
F]DOQHSRZSURZDG]HQLXSURSRQRZDQHM]PLDQ\GR.RQVW\WXFML"
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1LHZLG]ÚWDNLHMPRĝOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQHMDQLQDJUXQFLHRERZLÈ]XMÈFHJR]DSLVXDQL
SURSRQRZDQHJRDE\E\ïRPRĝQDVWZLHUG]LÊĝH.RQVW\WXFMDGRNRQDïDZ\ERUXZDUWRĂFL
ĝ\FLDPDWNLOXEG]LHFND¿\FLHF]ïRZLHNDQLHMHVWZDUWRĂFLRZDQH
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
:W\PPLHMVFXZDUWRVLÚGRS\WDÊF]\UR]ZDĝDMÈFWHRUHW\F]QLHXVWDZDPRJïDE\SU]HVÈ
G]DÊĝHMHVWZDĝQLHMV]Hĝ\FLHG]LHFNDQLHQDURG]RQHJRRGĝ\FLDPDWNL"
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1LH Z\REUDĝDP VRELH SU]\MÚFLD WDNLHJR UR]UöĝQLHQLD :DUWR MHGQDN UR]ZDĝ\Ê SU]\SD
GHN JG\E\ XVWDZD ZSURZDG]DïD FRĂ QD Z]öU NRQVWUXNFML Z\ĝV]HM NRQLHF]QRĂFL -HĂOL
]RVWDïDE\SU]\MÚWDWDNDNRQVWUXNFMDZNWöUHMZSU]\SDGNXNROL]MLPLÚG]\ĝ\FLHPPDWNL
Dĝ\FLHP G]LHFND QDOHĝ\ Z\ELHUDÊ MHGQR ]W\FK ĝ\Ê WR WDND XVWDZD E\ïDE\ VSU]HF]QD
]NRQVW\WXFMÈ 1LH PD SRGVWDZ NRQVW\WXF\MQ\FK GR ZSURZDG]HQLD LQ DEVWUDFWR UR]
VWU]\JQLÚFLDFRGRWHJRNWöUH]W\FKZDUWRĂFLZNRQNUHWQHMV\WXDFMLNROL]\MQHMSRZLQ
QRX]\VNLZDÊSU\PDW7DNLHSRGHMĂFLHQLHSU]HVÈG]DMHGQDNĝHSRGRNRQDQLXWDNLHJR
Z\ERUX ZV\WXDFML NROL]\MQHM SU]H] NWöU\Ă ]SRGPLRWöZ ]DDQJDĝRZDQ\FK ZWÚ NROL]MÚ
ZQDV]\PSU]\SDGNXPDWNÚQDOHĝ\SU]HMĂÊDXWRPDW\F]QLHGRVDQNFMRQRZDQLDWDNLHJR
QDUXV]HQLD1DZHWZSHZQ\FKV\WXDFMDFKDSLV]ÚQDWHQWHPDWV]HU]HMZHNVSHUW\]LH
XVWDZRGDZFDPRĝH]GHF\GRZDÊVLÚQDFRIQLÚFLHEH]SUDZQRĂFLWDNLFKQDUXV]Hñ'RNïDG
QLHMXVWDZRGDZFDPRĝHX]QDÊĝHV\WXDFMDE\ïDWDNZ\MÈWNRZRWUXGQDLSRGHMPRZDQD
ZWDNWUXGQ\FKZDUXQNDFKĝHPRĝHFRIQÈÊVLÚSU]HGRFHQÈEH]SUDZQRĂFLFRRF]\ZL
ĂFLHEÚG]LHU]XWRZDÊQDVNXWNLF\ZLOQRSUDZQH5HDVXPXMÈFSU]\MÚFLHDEVWUDNF\MQHJR
UR]VWU]\JQLÚFLDĝHĝ\FLHPDWNLMHVWZLÚNV]ÈZDUWRĂFLÈQLĝĝ\FLHG]LHFNDOXEYLFHYHUVD
E\ïRE\QDUXV]HQLHP.RQVW\WXFMLSU]H]XVWDZRGDZFÚ]Z\NïHJR
&RGRRU]HF]QLFWZD(XURSHMVNLHJR7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHNDWRSU]\]QDPVLÚĝH
]QDMQRZV]\FKQLH]QDPWDNLHJRRNWöU\PPöZLSRVïDQND-RDQQD6HQ\V]\Q2F]\ZL
ĂFLH MHVW SHZQD OLQLD RU]HF]QLF]D (XURSHMVNLHJR 7U\EXQDïX 3UDZ &]ïRZLHND ZSU]HG
PLRFLHRFKURQ\ĝ\FLDDOHZURNXQDVWÈSLïR]QDF]ÈFHZ\FRIDQLH7U\EXQDïXFRGR
UR]VWU]\JDQLDZWHMNZHVWLL
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
-DNZF]HĂQLHMPöZLïDPGRUÚF]Ú.RPLVMLF\WRZDQHSU]H]HPQLHRU]HF]HQLHRUD]PDWHULD
ï\NWöUHSRVLDGDPQDWHQWHPDW
'\UHNWRU%$60LFKDï.UöOLNRZVNL
3UDJQÚ]DSURSRQRZDÊDE\SU]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKSU]HGVWDZLïZW\P
PRPHQFLHNLONDSRGVWDZRZ\FKLQIRUPDFMLQDWHPDWRFKURQ\ĝ\FLDZRU]HF]QLFWZLH(X
URSHMVNLHJR7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHND
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK-DQ/LSVNL
&]ïRQNRZLH.RPLVMLRWU]\PDMÈZGQLXG]LVLHMV]\PLQIRUPDFMÚ%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
QDWHPDWRU]HF]QLFWZD(XURSHMVNLHJR7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHND=GRNRQDQHMDQDOL
]\RU]HF]QLFWZDZ\QLNDMHGQR]QDF]QLHĝHZHZV]\VWNLFKGRW\FKF]DVUR]SDWU\ZDQ\FK
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VSUDZDFKNWöUHGRW\F]\ï\NRQĠLNWX ZDUWRĂFL SUDZD GR SU\ZDWQRĂFL RUD] SUDZD GR ĝ\
FLD7U\EXQDïQLHXG]LHOLïMHGQR]QDF]QHMRGSRZLHG]LF]\DUW.RQZHQFMLNWöU\PöZL
RSUDZLHGRĝ\FLDNDĝGHJRF]ïRZLHNDGRW\F]\UöZQLHĝG]LHFNDSU]HGQDURG]HQLHP'R
W\FKF]DV7U\EXQDïLQWHUSUHWXMÈFSRMÚFLHķNDĝG\F]ïRZLHNĵRNUHĂODïĝHSU]HSLV]DZLHUD
MÈF\WRVIRUPXïRZDQLHGRW\F]\F]ïRZLHNDMXĝXURG]RQHJR1DVWÚSQLHMHGQDNGRNRQ\ZDï
]DVWU]HĝHQLD ĝH GRGDWNRZR QDOHĝ\ LQWHUSUHWRZDÊ SRMÚFLH ĝ\FLH NWöUH ZUöĝQ\FK SDñ
VWZDFK MHVW LQWHUSUHWRZDQH ZUöĝQ\ VSRVöE 6SöU QD WHPDW F]\ ]DNUHV SRMÚFLD ĝ\FLH
REHMPXMH UöZQLHĝ F]ïRZLHND SU]HG QDURG]HQLHP WRF]\ VLÚ ZH ZV]\VWNLFK SDñVWZDFK
.RQZHQFMLQDW\PWOHQLHPDUHJXï$QDOL]XMÈFWDNLVWDQU]HF]\7U\EXQDïVWZLHUG]D
ĝHQLHMHVWNRPSHWHQWQ\QDJUXQFLH.RQZHQFMLVWZLHUG]LÊZDQDOL]LHDEVWUDNF\MQHMF]\
DUW]QDMGXMH]DVWRVRZDQLHGRĝ\FLDF]ïRZLHNDSU]HGMHJRXURG]HQLHP'HF\]MDZW\P
Z]JOÚG]LH]RVWDMHW\PVDP\PSU]HND]DQDGRSDñVWZF]ïRQNRZVNLFK7DNDGHF\]MDE\ïD
SU]H] 7U\EXQDï Z\UDĝDQD ZLHORNURWQLH QDZHW ZRVWDWQLP RU]HF]HQLX ]URNX
(YDQVSU]HFLZNR:LHONLHM%U\WDQLL6SUDZDGRW\F]\ïDPÚĝDLĝRQ\NWöU]\UR]ZLHGOLVLÚ
QDWRPLDVWZF]HĂQLHM]LFKPDWHULDïXJHQHW\F]QHJR]RVWDïRGRNRQDQHV]WXF]QH]DSïRG
QLHQLH]NWöUHJRSRZVWDï\HPEULRQ\¿RQDSRUR]ZRG]LH]DĝÈGDïDOLNZLGDFMLW\FKHP
EULRQöZQDWRPLDVWPÈĝVSU]HFLZLïVLÚ3UDZREU\W\MVNLHQLHREHMPXMHRFKURQÈSïRGX
GODWHJR7U\EXQDïDQDOL]XMÈFWÚVSUDZÚVWZLHUG]LïĝHZWHMNRQNUHWQHMVSUDZLHQLHQD
VWÈSLïRQDUXV]HQLHDUW7DNLHQDUXV]HQLHQLH]RVWDïRRGQRWRZDQHGODWHJRĝHZSUDZLH
ZïDĂFLZ\PGODWRF]ÈFHJRVLÚVSRUXSïöGRFKURQÈĝ\FLDQLHMHVWREMÚW\7\PVDP\PSRUD]
NROHMQ\7U\EXQDï]DVWU]HJïĝHQLHZ\NOXF]DLĝDUWUöZQLHĝPRĝHFKURQLÊF]ïRZLHND
SU]HGQDURG]HQLHPDOHWDNLHMRFHQ\F]\WDNMHVWGRNRQXMHVLÚZRFHQLHQDSRGVWDZLH
SUDZDPLHMVFDWRF]ÈFHJRVLÚVSRUX
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
-HĂOLPRĝQDWRGRNRñF]ÚRGSRZLHG]LQD]DGDQHS\WDQLDSRVïöZ
.ROHMQHS\WDQLHGRW\F]\ïRSUREOHPXF]\SURSRQRZDQD]PLDQDNRQVW\WXFMLPDZ\
ïÈF]QLH FKDUDNWHU GRSUHF\]RZXMÈF\ LQLH URG]L ĝDGQ\FK GRGDWNRZ\FK NRQVHNZHQFML
ZSUDZLH":HNVSHUW\]LHPRMHJRDXWRUVWZDGRUÚF]RQHM.RPLVMLVWDUDïHPVLÚSU]HNRQDÊ
ĝH]PLDQDQLHZSURZDG]DGRSRU]ÈGNXNRQVW\WXF\MQHJRMDNLHMĂGHF\GXMÈFHM]PLDQ\QRU
PDW\ZQHM :REHF SRZ\ĝV]HJR SUREOHP\ ]NRQVW\WXF\MQRĂFLÈ XVWDZ\ RSODQRZDQLX UR
G]LQ\MDNLHPLHOLĂP\ZF]HĂQLHMEÚG]LHP\PLHOLWDNĝHSRGRNRQDQLX]PLDQ\ZDUW
1LHPQLHMMHGQDNQDZHWZSURZDG]DQLH]PLDQLQWHUSUHWDF\MQ\FKZDNFLHQRUPDW\ZQ\P
MDNLPMHVW.RQVW\WXFMDPRJÈZ\ZRïDÊSHZQHWUXGQRĂFLLQLHEH]SLHF]HñVWZD3LHUZV]\P
]QLFKMHVWVSöULQWHUSUHWDF\MQ\MDNDE\ïDSRWU]HED]PLDQ\DNWXSRQLHZDĝEH]WDNLHM
SRWU]HE\UR]ZLÈ]DQLDQLHE\ï\E\]PLHQLDQH"2F]\ZLĂFLHWDNLH]DJURĝHQLHMHVWEDUG]LHM
]ZLÈ]DQH]H]PLDQDPLZXVWDZDFK]Z\Nï\FKERWDPWDNLH]PLDQ\LQWHUSUHWDF\MQHPDMÈ
FKDUDNWHUEDUG]LHMVNRQNUHW\]RZDQ\1DWRPLDVW]PLDQD.RQVW\WXFMLWDNLHJRFKDUDNWH
UXZ\ZRïXMÈFHJREH]SRĂUHGQLHVNXWNLLNRQVHNZHQFMHQLHPD7XMHGQDNPRĝQD]DGDÊ
VRELHS\WDQLHF]\WDNLH]PLDQ\Z.RQVW\WXFMLQLHZ\ZRïXMÈMHGQDNSU]HMĂFLD]SR]LRPX
RFKURQ\MDNRZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQHQDSR]LRPRFKURQ\SUDZSRGPLRWRZ\FK":W\P
PLHMVFXSRZVWDMHS\WDQLHMDNLHEÚGÈNRQVHNZHQFMHZSUDZLHF\ZLOQ\PF]\EÚGÈMDNLHĂ
URV]F]HQLDRGV]NRGRZDZF]H]DV]NRG\VSRZRGRZDQHZID]LHĝ\FLDSUHQDWDOQHJR"1LH
PQLHMMHGQDNSR]DZVND]DQ\PL]DJURĝHQLDPLZLG]Ú]QDF]QLHZLÚNV]\SUREOHPZW\P
RF]\P PöZLïD FK\ED SRVïDQD $QQD 6REHFND DPLDQRZLFLH ZSUREOHPDFK WHUPLQROR
JLF]Q\FK 8ĝ\FLH VIRUPXïRZDQLD ķRG FKZLOL SRF]ÚFLDĵ URG]L S\WDQLH F]\ SR]D ]DNUHV
QRUP\NRQVW\WXF\MQHM]DUWZ\SURZDG]DVLÚ]DSïRGQLHQLHSR]DXVWURMRZH"1LHPöZLÚ
RNORQRZDQLXDOH]Z\NïH]DSïRGQLHQLHSR]DXVWURMRZHQLHNRQLHF]QLH]ZLÈ]DQH]FHODPL
SURNUHDF\MQ\PLDOH]FHODPLHNVSHU\PHQWDOQ\PLOXEF]\VWRSU]HP\VïRZ\PL]ZLÈ]DQ\
PL]X]\VNLZDQLHPNRPöUHNPDFLHU]\VW\FK:DUWRQDW\PWOHSRGNUHĂOLÊĝHQDJUXQFLH
RERZLÈ]XMÈF\FK UR]ZLÈ]Dñ NRQVW\WXF\MQ\FK XVWDZRGDZFD SR]RVWDMH ZJïÚERNLP LQLH
NRQVW\WXF\MQ\P]DQLHFKDQLX%UDNRERZLÈ]XMÈF\FKDNWXDOQLHUHJXODFMLSUDZQ\FKGRW\
F]ÈF\FKWHJR]DNUHVXRFKURQ\ĝ\FLDMHVW]GXPLHZDMÈF\LWUXGQ\GRZ\WïXPDF]HQLD
3RGUXJLHZDUWR]DXZDĝ\ÊĝHSRZSURZDG]HQLXSURSRQRZDQHM]PLDQ\GRDUWGRM
G]LHGRSHZQHM]PLDQ\LQWHUSUHWDF\MQHM'RW\FKF]DVRZRLQWHUSUHWDFMDRFKURQ\ĝ\FLDZID
]LHSUHQDWDOQHMZ\QLNDïD]GRPQLHPDñRSDUW\FKQDRU]HF]HQLDFK7U\EXQDïX3RZSURZD
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G]DQLX]PLDQ\GRPQLHPDQLH]RVWDQLH]OLNZLGRZDQHDSU]HSLVRNUHĂOLGRNïDGQLHPRPHQW
SRZVWDQLDRFKURQ\ĝ\FLD6NXWNLHPWDNLHM]PLDQ\EÚG]LHĝHLQWHUSUHWDFMDDUWZ]D
NUHVLHRFKURQ\ĝ\FLDG]LHFNDSU]HGMHJRQDURG]HQLHPEÚG]LH]QDF]ÈFRSURVWV]D
2VWDWQLHS\WDQLHMDNLHVRELH]DQRWRZDïHPGRW\F]\SUREOHPXF]\SR]PLDQLHEU]PLH
QLDDUWEÚGÈSRZVWDZDï\MDNLHĂNRQVHNZHQFMHXVWDZRZH":VïRZDFKS\WDMÈFHJR]QD
OD]ïDVLÚVXJHVWLDĝHGRNRQ\ZDQD]PLDQDQLHZ\NOXF]\DQLQLHQDND]XMHSRV]HU]DÊDQL
]DZÚĝDÊ ]DNUHVX LLQWHQV\ZQRĂFL RFKURQ\ ĝ\FLD G]LHFND ZID]LH SUHQDWDOQHM 7\P VD
P\PZVXJHVWLLWHMPDP\WZLHUG]HQLHĝHEH]Z]JOÚGXQDIDNWF]\]PLDQDDUWGRM
G]LHGRVNXWNXXVWDZRGDZFDPRĝHGRNRQ\ZDÊ]PLDQZXVWDZLHRSODQRZDQLXURG]LQ\
ZVSRVöEQLHRJUDQLF]RQ\3R]ZROÚVRELHQDGRRNUHĂOHQLHVZRMHJRVWDQRZLVNDZWHMPLH
U]H]JDG]DPVLÚ]S\WDMÈF\PĝHGRNRQ\ZDQLH]PLDQZXVWDZLHRSODQRZDQLXURG]LQ\
QLHEÚG]LH]QDF]ÈFRRJUDQLF]DQHWUHĂFLÈSURSRQRZDQHJRDUW1LHPQLHMMHGQDNWDNLH
PRMHVWDQRZLVNRZ\QLND]SXQNWXZLG]HQLDMDNLHSU]\MPXMHW]QQDJUXQFLHREHFQHM
.RQVW\WXFMLĝ\FLHG]LHFNDZID]LHSUHQDWDOQHMMHVWFKURQLRQHMDNRĝ\FLHF]ïRZLHND7\P
VDP\PSU]\MPXMÈFWDNÈRSW\NÚVWZLHUG]DPĝHZREHFQLHRERZLÈ]XMÈFHMXVWDZLHRSOD
QRZDQLXURG]LQ\]QDMGXMÈVLÚUHJXODFMHNWöUHVÈQLH]JRGQH]DNWXDOQLHRERZLÈ]XMÈF\PL
UR]ZLÈ]DQLDPLNRQVW\WXF\MQ\PL:PRLPRGF]XFLXSU]HSLV\WHZ\PDJDMÈ]PLDQ0RĝH
P\ZW\PSU]\SDGNXPöZLÊRGZöFKV\WXDFMDFKNODV\F]QHJR]DQLHFKDQLDXVWDZRGDZF\
3RSLHUZV]HZFKRG]LZĝ\FLHMDNDĂQRZDUHJXODFMDDOERMXĝLVWQLHMÈFDUHJXODFMD]RVWDMH
]LQWHUSUHWRZDQDDXVWDZRGDZVWZRSRZLÈ]DQH]WÈ]PLDQÈQLH]PLHQLDVLÚ'UXJDV\
WXDFMDSROHJDQDW\PĝHPDP\GRF]\QLHQLD]RNUHĂORQÈUHJXïÈNRQVW\WXF\MQÈZ\PD
JDMÈFÈRGXVWDZRGDZF\ZSURZDG]HQLDSHZQ\FKLQVWUXPHQWöZRFKURQQ\FKDXVWDZR
GDZFDWDNLFKLQVWUXPHQWöZQLHZSURZDG]D:VZRMHMHNVSHUW\]LHZVND]\ZDïHPQDWH
SUREOHP\ %UDNXMH UR]ZLÈ]Dñ GRW\F]ÈF\FK HPEULRQöZ ]DSïDGQLDQ\FK SR]DXVWURMRZR
DOHWDNĝHUR]ZLÈ]DñGRW\F]ÈF\FKSUREOHPXRFKURQ\G]LHFNDSRF]ÚWHJRSU]HGQLHXP\ĂO
Q\PL DWDNDPL 7R GUXJLH ]DJDGQLHQLH ZLÈĝH VLÚ ]FDïÈ VIHUÈ EïÚGöZ OHNDUVNLFK NWöUH
ZVSRVöE ]XSHïQLH QLH]UR]XPLDï\ SR]RVWDMH SR]D ]DNUHVHP VDQNFML NDUQ\FK GH IDFWR
FDïHWR]DJDGQLHQLH]RVWDïRSU]HQLHVLRQHQDSR]LRPRU]HF]QLFWZD]DZRGRZHJR7RMHVW
WUXGQ\ GR Z\WïXPDF]HQLD SU]\SDGHN 7DNLH VDPH XZDJL PDP GR GRSUHF\]RZDQLD UH
JXODFMLRRFKURQLHURG]LQ\Z]DNUHVLHLVWQLHMÈF\FKWDPSU]HVïDQHN3U]HVïDQNLWHQLHVÈ
GRRNUHĂORQHZVSRVöESUHF\]\MQ\W]QWDNLZNWöU\PE\ïRE\PRĝQDSRND]\ZDÊQDNR
OL]MÚPLÚG]\ZDUWRĂFLDPLNWöUHXVWDZRGDZFDX]QDï]DLVWRWQH'RXVWDZ\WU]HEDWDNĝH
ZSURZDG]LÊSHZQHPHFKDQL]P\NWöUHPRLP]GDQLHPVÈQLHGRSRJRG]HQLD]NRQVW\WX
F\MQÈRFKURQÈĝ\FLDZV]F]HJöOQRĂFLZSU]\SDGNXRERZLÈ]NXSU]HSURZDG]HQLDDERUFML
]SU]\F]\QHXJHQLF]Q\FKF]\NU\PLQDOQ\FK5HDVXPXMÈFXZDĝDPĝHXVWDZRGDZVWZR
]Z\NïH]Z\ĝHMZVND]DQ\FKSRZRGöZSRZLQQR]RVWDÊGRVWRVRZDQH8VWDZRGDZFDGR
NRQXMÈFW\FK]PLDQPXVLXZ]JOÚGQLDÊFDï\NRQWHNVWSUREOHPXWDNDE\SRSU]H]QD]E\W
U\JRU\VW\F]QH SU]HSLV\ QLH GRSURZDG]LÊ GR RVïDELHQLD RFKURQ\ ĝ\FLD ZW\P ]DNUHVLH
0RĝQDWDNĝHZ\REUDĝDÊVRELHOLEHUDOL]DFMÚXVWDZ\QDJUXQFLHDUW.RQVW\WXFMLDOH
WU]HED VRELH ]DGDÊ S\WDQLH QD F]\P WDND OLEHUDOL]DFMD PLDïDE\ SROHJDÊ" ,Q DEVWUDFWR
UR]ZDĝDMÈF SUREOHP PRĝQD Z\REUD]LÊ VRELH OLEHUDOL]DFMÚ SU]HVïDQHN SURFHGXUDOQ\FK
7DND OLEHUDOL]DFMD PRĝH SU]HELHJDÊ QD UöĝQH VSRVRE\ WR ]DOHĝ\ RG WHJR FR NWR UR]X
PLH ZSRMÚFLX OLEHUDOL]DFMD" 1DWRPLDVW NDĝGD ]WDNLFK ]PLDQ PXVLDïDE\ E\Ê RFHQLDQD
ZSHUVSHNW\ZLH F]\ WUDIQLH LDGHNZDWQLH UR]VWU]\JQLÚWR NRQĠLNW PLÚG]\ ZDUWRĂFLDPL
NRQVW\WXF\MQ\PL
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈS\WDQLDX]XSHïQLDMÈFHGRHNVSHUWD.RPLVML"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
0DP S\WDQLH X]XSHïQLDMÈFH DOH GR SU]HGVWDZLFLHOD ZQLRVNRGDZFöZ =G\VNXVML MDND
VLÚRGE\ïDZGQLXG]LVLHMV]\PMDVQRZ\QLNDĝHQLHZLDGRPRFRWRMHVWGRNïDGQLHPR
PHQWSRF]ÚFLD"-DNZQLRVNRGDZF\UR]XPLHMÈWHQPRPHQWF]\PRPHQWHPSRF]ÚFLDMHVW
]DSïRGQLHQLHNRPöUNLMDMRZHMF]\PRĝHPRPHQW]DJQLHĝGĝHQLDZPDFLF\]DSïRGQLRQHM
NRPöUNLMDMRZHM"7HGZDPRPHQW\]DVDGQLF]RVLÚRGVLHELHUöĝQLÈJG\E\ZQLRVNRGDZF\
]DPRPHQWSRF]ÚFLDUR]XPLHOLWHQGUXJLWRQLHE\ïRE\FDïHJRWHJRSUREOHPX]]DSïRG
QLHQLHPLQYLWUR
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3RVHï'DULXV]$QWRQL.ïHF]HN 3L6 
:LPLHQLX ZQLRVNRGDZFöZ SRVWDUDP VLÚ RGSRZLHG]LHÊ QD S\WDQLH SRVïDQNL -RDQQ\
6HQ\V]\Q 0RPHQW SRF]ÚFLD ZPHG\F\QLH MHVW ]GHğQLRZDQ\ RG GRĂÊ GDZQD L QLH EX
G]LĝDGQ\FKZÈWSOLZRĂFL0RPHQWHPSRF]ÚFLDMHVWPRPHQWSRïÈF]HQLDNRPöUNLMDMRZHM
LSOHPQLNDQDWRPLDVW]XSHïQLHLQDF]HMZPHG\F\QLHQD]\ZDVLÚPRPHQW]DJQLHĝGĝHQLD
ZPDFLF\ ]DSïRGQLRQHM NRPöUNL MDMRZHM LQLH PD WR QLF ZVSöOQHJR ]SRF]ÈWNLHP ĝ\FLD
OXG]NLHJR
&RGRRGSRZLHG]LHNVSHUWD.RPLVMLQDPRMHS\WDQLDWRG]LÚNXMÚ]DGRĂÊV]F]HJöïRZÈ
LDQDOLW\F]QÈRGSRZLHGě&KFLDïHPWHRUHW\F]QLHZLHG]LHÊF]\XVWDZRGDZFDPDSHZQH
SUDZD GR ]PLDQ ZXVWDZLH RSODQRZDQLX URG]LQ\ EH] Z]JOÚGX QD WR F]\ GRNRQDP\
]PLDQ ZDUW .RQVW\WXFML -HĂOL PRĝQD WR SURVLïE\P MHV]F]H NLOND VïöZ QD WHPDW
EUDNXXUHJXORZDñGRW\F]ÈF\FKEDGDñQDGHPEULRQDPLDWDNĝHV]NöGF\ZLOQ\FKMDNLH
PRĝQDZ\U]ÈG]LÊG]LHFNXZID]LHSUHQDWDOQHM-DNUR]XPLHPWDNLFKXUHJXORZDñEÚG]LH
EUDNRZDÊSRGRNRQDQLX]PLDQZ.RQVW\WXFMLDOHF]\EUDNXMHLFKWDNĝHG]LĂQDJUXQFLH
RERZLÈ]XMÈFHJRSUDZD"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\]JïRVLOLVLÚMXĝZV]\VF\FKÚWQLGR]DGDQLDS\WDQLDX]XSHïQLDMÈFHJR"1LHZLG]ÚLQ
Q\FK]JïRV]Hñ
*ïRVSU]HND]XMÚHNVSHUWRZL]SURĂEÈDE\RGSRZLHG]LDïQDS\WDQLDX]XSHïQLDMÈFHS\
WDQLDSRVïöZ
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
:HNVSHUW\]LHGRVWDUF]RQHM.RPLVMLVWDUDïHPVLÚZVND]DÊĝHZïDĂQLHQDJUXQFLHRER
ZLÈ]XMÈF\FKUR]ZLÈ]DñSU]HGHZV]\VWNLPSUDZQRNDUQ\FKQDWHPDWUR]ZLÈ]DñF\ZLO
Q\FK QLH FKFÚ PöZLÊ JG\ĝ QLH MHVWHP VSHFMDOLVWÈ ZWHM PLHU]H EUDNXMH RGSRZLHGQLFK
UR]ZLÈ]Dñ SUDZQ\FK %UDNXMH ]ZïDV]F]D UHJXODFML GRW\F]ÈF\FK RFKURQ\ ]D G]LDïDQLD
PHG\F]QHZVWRVXQNXGRSïRGX3UDNW\NDZVND]XMHQDVNDQGDOLF]QH]DFKRZDQLDRSDUWH
QDEïÚGDFKPHG\F]Q\FKVNXWNXMÈF\FKĂPLHUFLÈSïRGX:DUWRWDNĝHSDPLÚWDÊĝHSRGVWD
ZRZ\P]DQLHFKDQLHPZWHMPLHU]HMHVWWDNĝHEUDNGHğQLFML SRMÚFLD F]ïRZLHN QD JUXQFLH
.RGHNVXNDUQHJR1DJUXQFLH.RGHNVXNDUQHJRSRMÚFLHF]ïRZLHNQLHPDWHJRVDPHJR
]QDF]HQLDFRQDJUXQFLHNRQVW\WXF\MQ\P-HJRFKDUDNWHUZW\PSLHUZV]\PSU]\SDGNX
MHVWW\SRZRWHFKQLF]Q\:SURZDG]RQ\RQ]RVWDï]HZ]JOÚGXQDSHZQHZïDĂFLZRĂFLVDQN
FMLNDUQHMNWöUDQDND]XMHUöĝQLFRZDÊWHVDQNFMH]DDWDNQDĝ\FLHF]ïRZLHNDZUöĝQ\FK
ID]DFKUR]ZRMRZ\FK:RVWDWQLHMXFKZDOH6ÈGX1DMZ\ĝV]HJRZNWöUHMSRGMÚWRVLÚUD]
MHV]F]H]GHğQLRZDÊ SRMÚFLH WHFKQLF]QH ķF]ïRZLHNĵ NWöUH Z\VWÚSXMH Z DUW  DOH WDN
ĝHZDUWJG]LHPRZDMHVWRQLHXP\ĂOQHMĂPLHUFLSRND]XMHMDNRJURPQHWUXGQRĂFL
VÈ ]ZLÈ]DQH ]Z\SUDFRZDQLHP VHQVRZQHM GHğQLFML ]ZïDV]F]D JG\ SRUöG GRNRQXMH VLÚ
ZVSRVöE QDWXUDOQ\ DOH SRSU]H] FHVDUVNLH FLÚFLH :W\P SU]\SDGNX ZV]HONLH NU\WHULD
SR]ZDODMÈFHUR]UöĝQLÊID]ÚQDURG]HQLDRGID]\SU]HGQDURG]HQLHPSRND]XMÈĝHPDP\
GRF]\QLHQLD]GXĝÈNRQZHQFMÈLZSURZDG]HQLHPWHUPLQXWHFKQLF]QHJRERMDNLPĂPX
VLP\VLÚZW\PSU]\SDGNXSRVïXJLZDÊ']LĂMHGQDNZLG]LP\]HWHFKQLF]QHGHğQLRZDQLH
F]ïRZLHNDMDNRLVWQLHQLHRGPRPHQWXUR]SRF]ÚFLDSRURGXMHVW]SXQNWXZLG]HQLDSROL
W\NLNDUQHMQLHWUDIQH:W\PSU]\SDGNXZLG]LP\MDVQRĝHEUDNMHVWRGSRZLHG]LDOQRĂFL
NDUQHM]DQLHXP\ĂOQHVSRZRGRZDQLHĂPLHUFLG]LHFNDSRF]ÚWHJRWXĝSU]HGSRURGHP
3RVHï'DULXV]$QWRQL.ïHF]HN 3L6 
0DïH X]XSHïQLHQLH Z\SRZLHG]L HNVSHUWD 6ÈG 2NUÚJRZ\ Z5]HV]RZLH VND]Dï QLHGDZ
QRPRUGHUFÚPDWNLLG]LHFNDQLHQDURG]RQHJR6ÈGZ\PLHU]DMÈFVDQNFMHGRĝ\ZRWQLHJR
SR]EDZLHQLD ZROQRĂFL URELï WR ]D SRSHïQLHQLH ]EURGQL QD GZöFK RğDUDFK :\URN MHVW
MHV]F]HQLHSUDZRPRFQ\
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
:\URN WHQ SRND]XMH SHZQH QLHSRUR]XPLHQLD LQLHMDVQRĂFL RNWöU\FK ZF]HĂQLHM PöZL
ïHPQDWOHZ\NïDGQLSU]HSLVöZ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMHV]F]HMDNLHĂS\WDQLDGRHNVSHUWD"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
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=DQLPGRNRQDP]DPNQLÚFLDFKFÚSU]\SRPQLHÊĝH.RPLVMD]DPöZLïDMHV]F]HNLOND
HNVSHUW\]NWöUH]FDïÈSHZQRĂFLÈGRVWDUF]ÈQDPWHPDWöZGRGDOV]\FKGHEDW2PDZLD
QDSUREOHPDW\NDEÚG]LHNRQW\QXRZDQDQDQDVWÚSQ\PSRVLHG]HQLX.RPLVML
:\F]HUSDOLĂP\SRU]ÈGHNG]LHQQ\G]LVLHMV]\FKREUDG=DP\NDPSRVLHG]HQLH.RPLVML
1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]H
F]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
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.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJR
SURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM
3ROVNLHM QU
VW\F]QLDU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM REUDGXMąFD SRG SU]HZRGQLFWZHP SRVHá
-DGZLJL:LĞQLHZVNLHM 3L6 ]UHDOL]RZDáDQDVWĊSXMąF\SRU]ąGHNREUDG
± SUH]HQWDFMDWUHĞFLHNVSHUW\]]DPyZLRQ\FKZ%LXU]H$QDOL]6HMPRZ\FK±
NRQW\QXDFMD
± SRGMĊFLHXFKZDá\ZVSUDZLHSRZRáDQLDVWDáHJRGRUDGF\.RPLVML
± VSUDZ\UyĪQH
:SRVLHG]HQLXZ]LÈïXG]LDïG\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK0LFKDï.UöOLNRZVNL
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:LWDP2WZLHUDPSRVLHG]HQLH.RPLVML1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSUR
MHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]SRVSROLWHM3ROVNLHM3RU]ÈGHNG]LHQQ\]RVWDï
SDñVWZXSU]HGVWDZLRQ\&]\VÈGRQLHJRXZDJL"1LHVï\V]Ú3U]\VWÚSXMHP\GRUR]SD
WU]HQLDSLHUZV]HJRSXQNWXSRU]ÈGNX
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&KFLDïDE\P]DS\WDÊF]\EÚG]LHP\RPDZLDÊSURSR]\FMÚ]PLDQ\DUW]DSRZLHG]LDQÈ
SU]H]SDQDSUHPLHUDZPHGLDFK
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1DG]LVLHMV]\PSRVLHG]HQLXEÚG]LHP\UHDOL]RZDÊSU]HGVWDZLRQ\SDñVWZXSRU]ÈGHNRE
UDG-HGQDNZ]ZLÈ]NX]W\PĝHQLHSU]\VWÈSLOLĂP\MHV]F]HGRSURFHGRZDQLDQDGSUR
MHNWHPXVWDZ\PRĝHP\SRGMÈÊWÚNZHVWLÚSRGF]DVG\VNXVML
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
8ZDĝDPĝHSRZLQQLĂP\Z\VWÈSLÊRNROHMQHHNVSHUW\]\GRW\F]ÈFHUöZQLHĝSURSR]\FML
]JïRV]RQHMSU]H]SDQDSUHPLHUD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3URSRQXMÚ DE\ GR WHM NZHVWLL SRZUöFLÊ ZGDOV]HM F]ÚĂFL SRVLHG]HQLD 7\PF]DVHP SR
ZLQQLĂP\SU]\VWÈSLÊGRUHDOL]DFMLSRU]ÈGNXG]LHQQHJR'RWHMSRU\.RPLVMDRWU]\PD
ïDQDVWÚSXMÈFHHNVSHUW\]\ķ3UDZRGRĝ\FLDLVWDWXVRVRE\OXG]NLHMSU]HGQDURG]HQLHP
ZRU]HF]QLFWZLH.RPLVML3UDZ&]ïRZLHNDL7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHNDķ2GNLHG\]D
F]\QDVLÚĝ\FLH"ĵķ.RQVW\WXF\MQHJZDUDQFMHRFKURQ\ĝ\FLDDSU]HVïDQNLGRSXV]F]DOQRĂFL
DERUFMLĵķ-DNLH]PLDQ\ZSROVNLPXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\PVÈQLH]EÚGQHGOD]DSHZ
QLHQLD RFKURQ\ JRGQRĂFL LSRGVWDZRZ\FK SUDZ LVWRW\ OXG]NLHM ZRNUHVLH SUHQDWDOQ\P
ZVIHU]H]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Z\]QDF]DQHSU]H]VWDQGDUG\PLÚG]\QDURGRZH"ĵ
RSLQLDQDWHPDWSRZV]HFKQRĂFLSUDZDQDWXUDOQHJRRSLQLDQDWHPDWF\ZLOQRSUDZQ\FK
NRQVHNZHQFML]PLDQ\.RQVW\WXFML53SURSRQRZDQHMZGUXNXVHMPRZ\PQURSLQLD
QDWHPDWWHJRF]\]SXQNWXZLG]HQLD.RĂFLRïDNDWROLFNLHJRLVWQLHMHPRĝOLZRĂÊ]DDSUR
ERZDQLD REHFQ\FK UR]ZLÈ]Dñ SUDZQ\FK ]DZDUW\FK ZXVWDZLH RSODQRZDQLX URG]LQ\
3URVLïDE\PDE\G\UHNWRU%$6SU]HGVWDZLïZVNUöFLHWUHĂÊQDMQRZV]\FKRSLQLLSU]HND
]DQ\FK.RPLVML
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'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
5HDOL]XMÈFG\VSR]\FMHSUH]\GLXP.RPLVMLRUD]ZQLRVNLLQG\ZLGXDOQH%LXUR$QDOL]6HM
PRZ\FKSU]HGVWDZLïR]ELöUHNVSHUW\]NWöUHPRĝQDSRG]LHOLÊQDWU]\JUXS\'RSLHUZ
V]HM ]QLFK QDOHĝ\ HNVSHUW\]D SURI:ïRG]LPLHU]D :UöEOD NWöUD X]XSHïQLD GRW\FKF]DV
SU]HGVWDZLDQHDUJXPHQW\RUD]SUHF\]XMHVWDQRZLVNRZG\VNXVML1LHEÚGÚRPDZLDïWHM
HNVSHUW\]\JG\ĝ]DFKZLOÚXF]\QLWRMHMDXWRU
'R GUXJLHM JUXS\ ]DOLF]\ïE\P RSLQLÚ GU5RPDQD 7U]DVNRZVNLHJR NWöU\ MHVW X]QD
Q\PF\ZLOLVWÈSUDFXMHQD8QLZHUV\WHFLH.DUG\QDïD6WHIDQD:\V]\ñVNLHJRRUD]Z%LX
U]H2U]HF]QLFWZDL$QDOL]6ÈGX1DMZ\ĝV]HJR7DRSLQLDDQDOL]XMHVNXWNLF\ZLOQRSUDZQH
UR]SR]QDQLD SRGPLRWRZRĂFL SUDZQHM G]LHFND SU]HG QDURG]HQLHP RUD] MDNLH UR]ZLÈ]D
QLDVÈQLH]EÚGQHZXVWDZRGDZVWZLHF\ZLOQRSUDZQ\P3RZ\ĝV]DHNVSHUW\]DïÈF]\VLÚ
]RSLQLÈSU]HGVWDZLRQÈSU]H]GUD/HV]ND%RVNDNWöU\RGSRZLDGDQDSDñVWZDS\WDQLD
RRERZLÈ]XMÈFHVWDQGDUG\PLÚG]\QDURGRZHZW\P]DNUHVLH'ODWHJRRW\FKGZöFKHNV
SHUW\]DFKFKFLDïE\PSRZLHG]LHÊïÈF]QLH
1DWRPLDVW GR WU]HFLHM JUXS\ ]DNZDOLğNRZDïHP HNVSHUW\]\ RGSRZLDGDMÈFH QD SDñ
VWZD LQG\ZLGXDOQH ZQLRVNL (NVSHUW\]\ GRW\F]È SRZV]HFKQRĂFL SUDZD QDWXUDOQHJR
F]\OLSU]HGVWDZLDMÈRFHQÚUHODFMLSUDZDSR]\W\ZQHJRGRSUDZDQDWXUDOQHJRZXMÚFLXWR
PLVW\F]Q\P$XWRUHPMHGQHM]HNVSHUW\]MHVWNVGU$UWXU)LOLSRZLF]ELRHW\N]8.6:
NWöU\ SUöEXMH XG]LHOLÊ RGSRZLHGě QD S\WDQLH F]\ ]SXQNWX ZLG]HQLD VWDQRZLVND .R
ĂFLRïD NDWROLFNLHJR LVWQLHMH PRĝOLZRĂÊ ]DDNFHSWRZDQLD REHFQ\FK UR]ZLÈ]Dñ SUDZQ\FK
]DZDUW\FK ZXVWDZLH RSODQRZDQLX URG]LQ\ 1DWRPLDVW SURI0DULDQ *DEU\Ă ZVZRMHM
RSLQLLRGQRVLVLÚGRS\WDQLDķ2GNLHG\]DF]\QDVLÚĝ\FLHOXG]NLH"ĵ
5HIHUXMÈFWH]\]DZDUWHZZ\PLHQLRQ\FKHNVSHUW\]DFKQDOHĝ\XZ]JOÚGQLÊZ\UDğQR
ZDQHPHWRG\DUJXPHQWDFMLZV]F]HJöOQRĂFLZRSLQLLNVGU7RPDV]D.UDMD2GQRVLVLÚ
RQ GR SUREOHPX SRZV]HFKQRĂFL SUDZD QDWXUDOQHJR RUD] GR GZöFK SRGVWDZRZ\FK WH]
]QDQ\FK]WRPLVW\F]QHJRXMÚFLDSUDZDQDWXUDOQHJR=JRGQLH]W\PSUDZRQDWXUDOQHPD
FKDUDNWHU RELHNW\Z\ Z]ZLÈ]NX ]W\P MHJR RERZLÈ]\ZDQLH LLVWQLHQLH MHVW XSU]HGQLH
RGZV]HONLFKLQQ\FKSUDZSR]\W\ZQ\FKVWZRU]RQ\FKSU]H]F]ïRZLHND=WHJRZ\QLND
MÈNRQVHNZHQFMHZDOLGDF\MQHFRR]QDF]DĝHZDĝQRĂÊSUDZDSR]\W\ZQHJRZ]QDF]HQLX
PDWHULDOQ\PZ\QLND]MHJR]JRGQRĂFL]SUDZHPQDWXUDOQ\P
1DWRPLDVW NV GU$UWXU )LOLSRZLF] RGSRZLDGD QD S\WDQLH F]\ ]SXQNWX ZLG]HQLD
.RĂFLRïD NDWROLFNLHJR LVWQLHMH PRĝOLZRĂÊ ]DDSURERZDQLD NRPSURPLVX Z\UDĝRQHJR
ZDUWDXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\=DMPXMHVWDQRZLVNRPLQLPDOLVW\F]QHSRGNUH
ĂODĝHQDZHWMHĝHOLQLH]QDMGXMHRQRDSUREDW\ZVWDQRZLVNXNRĂFLRïDWR]DSURSRQRZDQH
UR]ZLÈ]DQLHPRĝHE\ÊSU]HGPLRWHPDNFHSWDFML'RGDWNRZRSURI0DULDQ*DEU\ĂWZLHU
G]LĝHSRF]ÈWNLHPĝ\FLDOXG]NLHJRMHVWPRPHQWSRZVWDQLDNRGXJHQHW\F]QHJRQRZHJR
F]ïRZLHNDFRZSRWRF]Q\PXMÚFLXPRĝH]RVWDÊVSURZDG]RQHGRPRPHQWXSRF]ÚFLD.RG
JHQHW\F]Q\QLHMHVW]DZLHV]RQ\ZSUöĝQLOHF]ZSLHUZV]HMNRPöUFHQRZHJRRUJDQL]PX
NWöU\ZVNRPSOLNRZDQ\PSURFHVLHUR]ZRMXQDELHUDNRQNUHW\]DFML
1DOHĝ\]DXZDĝ\ÊĝHNZHVWLD]GHğQLRZDQLD SRMÚFLD SRF]ÚFLD MHVW SU]HGPLRWHP EDGDñ
SRGMÚW\FKSU]H]%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FK6SRG]LHZDPVLÚMHV]F]HMHGQHMHNVSHUW\]\GUD
/HV]ND%RVND]8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJRNWöU\VSUöEXMHZSURVWRGSRZLHG]LHÊQD
S\WDQLHF]\SRMÚFLHSRF]ÚFLDXĝ\WHZ.RQVW\WXFML53REHMPXMHUöZQLHĝĝ\FLHLQYLWUR"
&KFLDïE\P]ZUöFLÊXZDJÚĝHMXĝZHNVSHUW\]LHGUD5RPDQD7U]DVNRZVNLHJR]DV\JQDOL
]RZDQRWHQSUREOHP$XWRURSLQLLZVND]XMHĝHZOLWHUDWXU]HGRW\F]ÈFHMSUDZDF\ZLOQH
JRURG]LQQHJRLRSLHNXñF]HJRRUD]ZELRHW\FHSRMDZLDMÈVLÚGZDSRMÚFLD-HGQ\P]QLFK
MHVWSRMÚFLHSRF]ÚFLDSROHJDMÈFHQDSRïÈF]HQLXVLÚGZöFKNRPöUHNWZRU]ÈF\FKNRPöUNÚ
]QRZ\PPDWHULDïHPJHQHW\F]Q\P'UXJLPEDUG]RZDĝQ\PSRMÚFLHPZELRHW\FHMHVW
SRMÚFLHLPSODQWDFMLF]\OLZSURZDG]HQLDHPEULRQXGRXVWURMXPDWNL1LHNWöU]\XZDĝDMÈ
ĝHĝ\FLH]DF]\QDVLÚZPRPHQFLHSRF]ÚFLDDLQQLĝHZPRPHQFLHLPSODQWDFML
:RSLQLLGRW\F]ÈFHMF\ZLOQRSUDZQ\FKNRQVHNZHQFML]PLDQ\DUWGU5RPDQ7U]D
VNRZVNL GRNRQXMH V]HURNLHJR SU]HJOÈGX ZV]\VWNLFK QDMZDĝQLHMV]\FK LQVW\WXFML F\ZLO
QRSUDZQ\FK PDMÈF\FK ]QDF]HQLH ZSHUVSHNW\ZLH HZHQWXDOQHM ]PLDQ\ DUW $U
JXPHQWXMH ĝH ]DSURSRQRZDQD ]PLDQD EÚG]LH SUHF\]RZDÊ RERZLÈ]XMÈFH SU]HSLV\ DOH
]JRGQLH]RU]HF]HQLHP7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRVWDQQRUPDW\ZQ\MHVWMXĝZ\UDĝR
Q\ :]ZLÈ]NX ]W\P ZVND]DQLH ]DQLHFKDñ OHJLVODF\MQ\FK GRW\F]\ ]DUöZQR REHFQHJR
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MDNLSURSRQRZDQHJRVWDQXSUDZQHJR=D]QDF]DMHGQDNĝHSURSRQRZDQ\VWDQSUDZQ\
ZVSRVöEEDUG]LHMZ\UDěQ\]D]QDF]DJUDQLFHRFKURQ\G]LHFNDSU]HGQDURG]HQLHP
-HGQÈ]SRGVWDZRZ\FKNZHVWLLMHVWSUREOHP]GROQRĂFLSUDZQHM:HNVSHUW\]LHZVND
]DQRQDNRQLHF]QRĂÊZSURZDG]HQLDV]HUHJXNRQLHF]Q\FK]PLDQZ.RGHNVLHF\ZLOQ\P
NWöUHSUHF\]RZDï\E\SRGPLRWRZRĂÊG]LHFNDRUD]ZV]HONLHDVSHNW\]ZLÈ]DQH]H]GROQR
ĂFLÈSUDZQÈRGPRĝOLZRĂFLG]LHG]LF]HQLDSRLQQHIRUP\RFKURQ\F\ZLOQRSUDZQHM'UX
JLPSUREOHPHPMHVWUHSUH]HQWDFMDSLHF]\LXVWDOHQLHSRFKRG]HQLD
:V]F]HJöOQRĂFLQDOHĝ\]ZUöFLÊXZDJÚQDNZHVWLÚUR]VWU]\JQLÚFLDZïDG]\URG]LFLHO
VNLHM MHV]F]H SU]HG QDURG]HQLHP G]LHFND :RSLQLL ZVND]DQR ĝH E\ïRE\ WR NRU]\VWQH
]SXQNWX ZLG]HQLD MHJR LQWHUHVöZ PDMÈWNRZ\FK LRVRELVW\FK .ROHMQ\P LVWRWQ\P SUR
EOHPHPMHVWSURNUHDFMDV]WXF]QLHZVSRPDJDQD:LÈĝHVLÚ]W\PNZHVWLDRJUDQLF]HQLD
PRĝOLZRĂFL GRFKRG]HQLD RGSRZLHG]LDOQRĂFL RGV]NRGRZDZF]HM ]SRZRGX WDN ]ZDQHJR
QLHFKFLDQHJRXURG]HQLDF]\OLZZ\SDGNXZ\VWÈSLHQLDķV]NöGSUHQDWDOQ\FKĵ6]NRG\WH
REHMPXMÈĝÈGDQLHSU]H]NRELHWÚOXEREXURG]LFöZ]DGRĂÊXF]\QLHQLD]DNU]\ZGÚNWöUD
MHVW ]ZLÈ]DQD ]QLHFKFLDQÈ FLÈĝÈ RGV]NRGRZDQLH ]D NRV]W\ FLÈĝ\ LSRURGX ]D ]DURENL
XWUDFRQHZWUDNFLHFLÈĝ\RUD]]DNRV]W\XWU]\PDQLDG]LHFND-HGQDNPRĝOLZRĂÊGRFKR
G]HQLDW\FKURV]F]HñMXĝWHUD]MHVWZÈWSOLZD
.ROHMQÈ NZHVWLÈ Z\PDJDMÈFÈ MHGQR]QDF]QHJR UR]VWU]\JQLÚFLD MHVW VWZLHUG]HQLH
QLHZDĝQRĂFLXPöZRWDN]ZDQHPDFLHU]\ñVWZR]DVWÚSF]H.RQNOX]MD]DZDUWDZRSLQLL
GU5RPDQD 7U]DVNRZVNLHJR MHVW EDUG]R VWDQRZF]D $XWRU ZVND]XMH ĝH QDND] RFKUR
Q\ĝ\FLDF]ïRZLHNDZID]LHSUHQDWDOQHMZLÈĝHVLÚ]NRQLHF]QRĂFLÈ]DSHZQLHQLDG]LHFNX
SRF]ÚWHPXRFKURQ\F\ZLOQRSUDZQHM]DUöZQRZVIHU]HLQWHUHVöZQLHPDMÈWNRZ\FKMDN
LSRĂUHGQLR SU]H] ]DND] QLHX]DVDGQLRQHJR UöĝQLFRZDQLD MHJR V\WXDFML ZVWRVXQNX GR
RVöEQDURG]RQ\FKWDNĝHLQWHUHVöZPDMÈWNRZ\FK=ZUDFDVLÚUöZQLHĝXZDJÚQDEUDN
ķNODX]XOLVXPLHQLDĵOHNDU]\ZW\P]DNUHVLH
1DWRPLDVWZNROHMQHMRSLQLLGU/HV]HN%RVHNSU]HGVWDZLD]DQLHFKDQLDXVWDZRGDZF]H
]ZLÈ]DQH]EUDNLHPSU]HïRĝHQLDQRUPUHJXOXMÈF\FKRFKURQÚĝ\FLDZG]LHG]LQLH]DVWRVR
ZDñELRHW\NLPHG\F\RUD]ELRORJLL-HVWWRV]HURNDHNVSHUW\]DNWöUDZSLHUZV]HMF]ÚĂFL
DQDOL]XMHUHJXODFMHSUDZQRPLÚG]\QDURGRZH]HV]F]HJöOQ\PXZ]JOÚGQLHQLHPUHJXODFML
HXURSHMVNLFKZ]DNUHVLH]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\$XWRURSLQLLWZLHUG]LĝHEH]
ZÈWSOLZRĂFLQDOHĝ\SU]\MÈÊĝHZĂZLHWOHUHJXODFMLPLÚG]\QDURGRZ\FKZW\PZ(XUR
SHMVNLHMNRQZHQFMLRRFKURQLHSUDZF]ïRZLHNDLSRGVWDZRZ\FKZROQRĂFLĝ\FLHL]GURZLH
LVWRW\OXG]NLHMZRNUHVLHSUHQDWDOQ\PSRGOHJDRFKURQLHSUDZQHM,VWRFLHOXG]NLHMZ]D
VDG]LHRGPRPHQWXSRF]ÚFLDSU]\VïXJXMHSRGPLRWRZHSUDZRGRJRGQRĂFLLWRĝVDPRĂFL
3U]\MPXMHVLÚERZLHPĝH]DURGHNOXG]NLHPEULRQSïöGEH]Z]JOÚGXQDPLHMVFHSRF]Ú
FLDMHVWSRVWDFLÈĝ\FLDOXG]NLHJR
:GUXJLHMF]ÚĂFLHNVSHUW\]\SU]HGVWDZLRQRDQDOL]ÚV\WXDFMLSUDZQHMZ3ROVFHLXZD
JL GH OHJH IHUHQGD :V]F]HJöOQRĂFL ZVND]DQR QD ]DVDGQLF]H ]DQLHFKDQLD ZRFKURQLH
SUDZQR NDUQHM ĝ\FLD SRZVWDïHJR SR]DXVWURMRZR SUREOHP EUDNX ķNODX]XOL VXPLHQLDĵ
ZV]F]HJöOQRĂFLSUREOHPURV]F]HñRGV]NRGRZDZF]\FK:W\P]DNUHVLHSRMDZLDVLÚMHV]
F]H MHGQD VXJHVWLD ĝH SURSRQRZDQH EU]PLHQLH DUW MHVW Z\VRFH QLHIRUWXQQH ,VWR
WÈLQLFMDW\Z\XVWDZRGDZF]HMQLHMHVW]DSHZQLHQLHQDVFLWXUXVRZLMHG\QLHZ\FLQNRZHJR
SUDZDGRĝ\FLDOHF]RJöOQHNRQVW\WXF\MQHUR]VWU]\JQLÚFLHĝHF]ïRZLHNLHPMHVWLVWRWD
OXG]NDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD$XWRURSLQLLVWZLHUG]DĝHZQLRVHNSU]HFLZQ\E\ïE\DE
VXUGDOQ\JG\ĝPXVLDïE\R]QDF]DÊĝHQDVFLWXUXVRZLSU]\VïXJXMHSUDZRGRĝ\FLDDOHQLH
PDRQJZDUDQFMLSUDZDGR]GURZLDOXERFKURQ\SU]HGQLHOXG]NLPWUDNWRZDQLHP
:]ZLÈ]NX ]W\P GU/HV]HN %RVHN XZDĝD ĝH EDUG]LHM X]DVDGQLRQD E\ïDE\ ]PLDQD
EU]PLHQLDDUW.RQVW\WXFML53ZNWöU\PQDOHĝDïRE\VWZLHUG]LÊSRGPLRWRZRĂÊF]ïR
ZLHND RG PRPHQWX SRF]ÚFLD ]SU]\]QDQLHP PX ZV]\VWNLFK SUDZ NRQVW\WXF\MQ\FK
ïÈF]QLH]SUDZHPGRJRGQRĂFL1DW\PSR]LRPLHDEVWUDNFMLSRZLQQRE\ÊUR]VWU]\JDQH
ZRU]HF]QLFWZLH]Z\Nï\PNROL]MH]DFKRG]ÈFHZNRQNUHWQ\FKSU]\SDGNDFK
:NROHMQHM HNVSHUW\]LH SU]HSURZDG]RQR DQDOL]Ú VWDQRZLVND (XURSHMVNLHJR 7U\EX
QDïX3UDZ&]ïRZLHNDZRPDZLDQHMPDWHULL2GQRV]ÈFVLÚGRGHEDW\SU]HSURZDG]RQHM
QDSRSU]HGQLPSRVLHG]HQLX.RPLVMLFKFLDïE\PSRWZLHUG]LÊĝHWU\EXQDïG\VWDQVXMHVLÚ
RG]DMÚFLDMHGQR]QDF]QHJRVWDQRZLVND3RGHMPXMHGHF\]MHEDGDMÈFNRQNUHWQHSU]\SDGNL
VNDUJLQDGDQHSDñVWZRUR]SR]QDMÈFSRGPLRWRZRĂÊSUDZQÈĝ\FLDSU]HGQDURG]HQLHP
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ZV\VWHPLHSUDZQ\PWHJRNUDMX-HGQDNMDNSRGNUHĂODSURI/HV]HN*DUOLFNLZRVWDW
QLHM VSUDZLH WU\EXQDï RU]HNï SRGPLRWRZRĂÊ ĝ\FLD SU]HG QDURG]HQLHP RUD] QDOHĝQRĂÊ
RGSRZLHGQLHMRFKURQ\]DSHZQLDQHMSU]H]V\VWHPSUDZQ\GDQHJRSDñVWZD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3URVLïDE\PSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODRSU]HGVWDZLHQLHVZRMHMHNVSHUW\]\
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
3U]HGPLRWHP RSLQLL E\ïR ]ZHU\ğNRZDQLH REHFQLH RERZLÈ]XMÈF\FK SU]HVïDQHN GRSXV]
F]DOQRĂFLSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\ZSHUVSHNW\ZLHVWDQGDUGXNRQVW\WXF\MQHJR]DNïDGDMÈFHJR
NRQVW\WXF\MQÈRFKURQÚĝ\FLDG]LHFNDSRF]ÚWHJR8Z]JOÚGQLDMÈFG\VNXVMÚSU]HSURZDG]R
QÈQDSRSU]HGQLPSRVLHG]HQLX.RPLVMLPRĝQDEURQLÊWH]\ĝHĝ\FLHG]LHFNDSRF]ÚWHJR
MHVWFKURQLRQHNRQVW\WXF\MQLHQDJUXQFLHRERZLÈ]XMÈF\FKUHJXODFMLDSURSRQRZDQDQR
ZHOL]DFMDMHG\QLHSUHF\]XMHRERZLÈ]XMÈFHSU]HSLV\QLHZSURZDG]DMÈFV]F]HJöOQHM]PLD
Q\QRUPDW\ZQHM
3RGVWDZRZÈ WH]È RG NWöUHM QDOHĝ\ Z\MĂÊ MHVW RNUHĂOHQLH VWDQGDUGX UR]VWU]\JDQLD
NROL]MLZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK.RQVW\WXFMD53GRPDJDVLÚRFKURQ\SUDZZROQRĂFL
OXEZDUWRĂFL-HGQDNUHDOL]DFMDWHJRSUDZDQLHMHGQRNURWQLHEÚG]LHZ\PDJDïDRJUDQLF]H
QLDRFKURQ\]DNUHVXLQQ\FKSUDZOXEW\FKVDP\FKSUDZSU]\VïXJXMÈF\FKLQQHMRVRELH
1LHU]DGNRMHVWUöZQLHĝWDNĝH]HZ]JOÚGöZIDNW\F]Q\FKPRĝOLZRĂÊRFKURQ\MHGQHMZDU
WRĂFLOXEGREUDNRQVW\WXF\MQHJREÚG]LHZ\PDJDïRSRĂZLÚFHQLDOXERJUDQLF]HQLD]DNUHVX
LQQHJRGREUD3RZVWDMHS\WDQLHRSHZLHQPRGHOUR]VWU]\JDQLDWHJRURG]DMXNROL]ML3RG
VWDZRZ\PNU\WHULXPSU]\MÚW\PUöZQLHĝSU]H]7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\ZRU]HF]HQLX
]U MHVW KLHUDUFKLD ZDUWRĂFL NRQVW\WXF\MQ\FK ZFKRG]ÈF\FK ZNROL]MÚ 2F]\ZLVWH
MHVWVWZLHUG]HQLHĝHSU\PDWQDOHĝ\SU]\]QDÊZDUWRĂFLZ\ĝV]HMZVWRVXQNXGRZDUWRĂFL
QLĝV]HM .RQVW\WXFMD 53 QLH Z\UDĝD ZSURVW KLHUDUFKLL ZDUWRĂFL NWöUH FKURQL -HGQDN
PRĝQDMÈRGF]\WDÊ]]DïRĝHñDNVMRORJLF]Q\FK1LHXOHJDZÈWSOLZRĂFLĝHZDUWRĂFLNRQVW\
WXF\MQHPRĝQDKLHUDUFKL]RZDÊ
.ROHMQ\P NU\WHULXP MHVW NRQLHF]QRĂÊ ]DFKRZDQLD DGHNZDWQRĂFL ĂURGNöZ RFKURQ\
RUD]SU]HVWU]HJDQLH]DVDG\NRQLHF]QRĂFL:P\ĂOWHM]DVDG\RFKURQDOXEUHDOL]DFMDGDQHM
ZDUWRĂFLSRZLQQDRGE\ZDÊVLÚ]MDNQDMPQLHMV]\PRJUDQLF]DQLHPLQQ\FKSUDZZROQRĂFL
OXEZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FKRUD]W\ONRZWHG\JG\QLHPDLQQHJRVSRVREX]DSHZQLH
QLDRFKURQ\8VWDZRGDZFDUR]VWU]\JDMÈFWHJRURG]DMXNROL]MHPXVLSU]HVWU]HJDÊLQQ\FK
]DVDGNRQVW\WXF\MQ\FKPLÚG]\LQQ\PL]DVDG\UöZQRĂFLOXELQQ\FK]DVDGVWDQRZLHQLD
SUDZDZ\QLNDMÈF\FK]]DVDG\SDñVWZDSUDZD
&KFLDïE\P]ZUöFLÊXZDJÚQDLVWRWQ\ZDUXQHNUR]VWU]\JDQLDWHJRURG]DMXNROL]ML1LH
PRJÈRQHGRSURZDG]LÊGRSU]\MÚFLDUR]ZLÈ]DñSUDZQ\FKQDUXV]DMÈF\FKEH]Z]JOÚGQLH
RERZLÈ]XMÈFH]DND]\NRQVW\WXF\MQHQDSU]\NïDG]DND]VWRVRZDQLDWRUWXUQLHOXG]NLH
JRWUDNWRZDQLD1LHPRĝQDXVWDQRZLÊĂURGNDSUDZQHJRNWöU\QDUXV]DïE\WHQ]DND]
,QQ\PNU\WHULXPMHVWHIHNW\ZQRĂÊVWDQRZLRQ\FKĂURGNöZRFKURQ\(IHNW\ZQRĂÊPXVL
XZ]JOÚGQLDÊU]HF]\ZLVWRĂÊVSRïHF]QÈ
1DJUXQFLHRERZLÈ]XMÈFHJRSUDZDZ\VWÚSXMÈF]WHU\SU]HVïDQNLGRSXV]F]DOQRĂFL]D
ELHJXSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\F]\OLSRZRGRZDQLDĂPLHUFLG]LHFNDSRF]ÚWHJR'RSU]HVïDQHN
W\FKQDOHĝÈWDN]ZDQDķSU]HVïDQNDPHG\F]QDĵPöZLÈFDR]DJURĝHQLXĝ\FLDOXE]GUR
ZLDNRELHW\FLÚĝDUQHMZ]JOÚG\HXJHQLF]QHOXENU\PLQDOQH'RGDWNRZRRERZLÈ]XMHNRQ
WUDW\S VWDQX Z\ĝV]HM NRQLHF]QRĂFL :SU]\SDGNX ]DJURĝHQLD ĝ\FLD PDWNL VSUDZD MHVW
RF]\ZLVWD8VWDZRGDZFDPRĝHUR]VWU]\JQÈÊWÚNROL]MÚZWDNLVSRVöEĝHGRSXV]F]DVSR
ZRGRZDQLHĂPLHUFLG]LHFNDSRF]ÚWHJRZREURQLHĝ\FLDPDWNLRUD]YLFHYHUVD3RGMÚFLH
GHF\]MLPXVL]RVWDÊSR]RVWDZLRQHPDWFHG]LHFND
6SUDZDMHVWEDUG]LHMVNRPSOLNRZDQDZSU]\SDGNX]DJURĝHQLD]GURZLDPDWNL1LH
ZÈWSOLZLH]GURZLH]QDMGXMHVLÚQLĝHMZKLHUDUFKLLZDUWRĂFLQLĝĝ\FLH:W\PSU]\SDGNX
SRMDZLD VLÚ LQQD EDULHUD XVWDQRZLHQLD DEVROXWQHJR ]DND]X SU]HSURZDG]HQLD ]DELHJX
SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\ &KRG]L REUDN PRĝOLZRĂFL XVWDQRZLHQLD Z\PDJDQLD OXE QDïRĝHQLD
RERZLÈ]NXQDPDWNÚG]LHFNDRERZLÈ]NXSRĂZLÚFHQLDVZHJR]GURZLDZFHOXXURG]HQLD
G]LHFND 7HJR URG]DMX QDND] SURZDG]LïE\ GR XSU]HGPLRWRZLHQLD F]ïRZLHND LPRJïRE\
SURZDG]LÊGRQDUXV]HQLDJRGQRĂFLPDWNL-HGQDNQDOHĝ\]ZUöFLÊXZDJÚĝHWDSU]HVïDQ
ND]GURZRWQD]RVWDïDRNUHĂORQDZXVWDZLHEDUG]RV]HURNR2F]\ZLĂFLHQLHMHVWWDNLQ
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WHUSUHWRZDQDDOHF]\WDMÈFMÈLQH[WHQVRZ]DVDG]LHNDĝGH]DJURĝHQLH]GURZLDPRJïRE\
OHJDOL]RZDÊ]DELHJSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\$QDOL]XMÈFWHQ]DSLVZP\ĂO]DVDGV]WXNLPHG\F]
QHMQDOHĝDïRE\PöZLÊRķLVWRWQ\P]DJURĝHQLX]GURZLDĵJG\ĝMDNLHNROZLHN]DJURĝHQLH
]GURZLDQLHELODQVRZDïRE\DVSHNWXNROL]MLZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK:]ZLÈ]NX]W\P
UR]VWU]\JQLÚFLHWHMNZHVWLLQDJUXQFLHNRQVW\WXF\MQ\PMHVWSUDZLGïRZHLQLHEXG]LZÈW
SOLZRĂFL=RERZLÈ]DQLHNRELHW\GRQDUDĝHQLDVZHJR]GURZLDZFHOXXURG]HQLDG]LHFND
SURZDG]LïRE\GRMHMXSU]HGPLRWRZLHQLD
:SU]\SDGNXSU]HVïDQNLHXJHQLF]QHMVSUDZDZ\JOÈGDRGPLHQQLH'RSXV]F]DRQDGR
NRQDQLH ]DELHJX SU]HUZDQLD FLÈĝ\ JG\ ]DFKRG]L GXĝH SUDZGRSRGRELHñVWZR FLÚĝNLHJR
LQLHRGZUDFDOQHJRXSRĂOHG]HQLDSïRGXDOERQLHXOHF]DOQHMFKRURE\]DJUDĝDMÈFHMMHJRĝ\
FLX1DOHĝ\SRGNUHĂOLÊĝHVDPIDNWXSRĂOHG]HQLDSïRGXQLHPRĝHVDPRG]LHOQLHSU]HVÈG]DÊ
RGRSXV]F]DOQRĂFL]DELHJXSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\ZSHUVSHNW\ZLHNRQVW\WXF\MQHM%RZLHP
SU]HVïDQNLHXJHQLF]QHVHQVXVWULFWRF]\OLGEDïRĂÊRSU]HND]\ZDQLHNRGXJHQHW\F]QHJR
DQL HZHQWXDOQ\ G\VNRPIRUW ĝ\FLD FKRUHJR G]LHFND QLH PRJÈ XVSUDZLHGOLZLDÊ GHF\]ML
RSRGMÚFLXGHF\]MLSURZDG]ÈFHMGRMHJRĂPLHUFL3RQDGWRRERZLÈ]XMÈFHXVWDZRGDZVWZR
ZVND]XMH ĝH QLH FKRG]L RWHQ DVSHNW NROL]ML ZDUWRĂFL NRQVW\WXF\MQ\FK 'OD OHJDOQRĂFL
SU]HUZDQLDFLÈĝ\SRWU]HEQDMHVW]JRGDNRELHW\
0RĝQDGRPQLHP\ZDÊĝHXVWDZRGDZFDXZ]JOÚGQLDïUöZQLHĝVWDQSV\FKLF]Q\NRELH
W\ĂZLDGRPHMLĝUR]ZLMDVLÚZQLHMXSRĂOHG]RQ\OXEQLHXOHF]DOQLHFKRU\SïöG2LOHRZH
]DNïöFHQLDPLDï\E\LVWRWQ\FKDUDNWHUSU]\SDGNLWDNLHZFKRG]Lï\E\Z]DNUHVPHG\F]
QR]GURZRWQ\FKSU]HVïDQHNGRSXV]F]DOQRĂFLSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\:VND]DQLDHXJHQLF]QH
RLOHPDMÈPLHÊMDNLHĂLVWRWQH]QDF]HQLHGRW\F]\ÊPXV]ÈWDNLFKV\WXDFMLZNWöU\FKQLH
PRĝQD MHV]F]H PöZLÊ R]DJURĝHQLX GOD ]GURZLD ZW\P ]GURZLD SV\FKLF]QHJR NRELH
W\ FLÚĝDUQHM :]ZLÈ]NX ]W\P QDOHĝ\ VWZLHUG]LÊ ĝH UR]VWU]\JQLÚFLH XVWDZRGDZF\ QLH
]QDMGXMHGRVWDWHF]QHJRX]DVDGQLHQLDNRQVW\WXF\MQHJR2F]\ZLĂFLHQLHSURZDG]LWRGR
NRQLHF]QRĂFL ZSURZDG]HQLD RGSRZLHG]LDOQRĂFL NDUQHM ]D SU]HUZDQLH FLÈĝ\ ZZ\QLNX
SU]HVïDQHNHXJHQLF]Q\FK
'ODWHJRPRĝQDVWZLHUG]LÊĝHZSU]\SDGNXSU]HVïDQNLHXJHQLF]QHMVWDQGDUGNRQVW\
WXF\MQ\QLH]RVWDïVSHïQLRQ\1DWRPLDVWQLHZ\GDMHVLÚDE\E\ïRNRQLHF]QHQDW\FKPLD
VWRZHZSURZDG]DQLHZW\P]DNUHVLHRGSRZLHG]LDOQRĂFLNDUQHM2FKURQDĝ\FLDPRĝHE\Ê
ERZLHPUHDOL]RZDQDWDNĝHLQQ\PLĂURGNDPLRUD]PHWRGDPL
:SU]\SDGNXZ\VWÈSLHQLDWDN]ZDQHMSU]HVïDQNLNU\PLQDOQHM]DFKRG]LX]DVDGQLRQH
SRGHMU]HQLH ĝH FLÈĝD SRZVWDïD ZZ\QLNX F]\QX ]DEURQLRQHJR =XZDJL QD EH]Z]JOÚG
Q\ZDUXQHN]JRG\NRELHW\FLÚĝDUQHMXVSUDZLHGOLZLHQLDGRSXV]F]DOQRĂFL]DELHJXSU]H
UZDQLDFLÈĝ\QDOHĝ\SRV]XNLZDÊZNUÚJXSUDZLZROQRĂFLSU]\VïXJXMÈF\FKPDWFHG]LHF
NDDNWöU\FKRFKURQDSR]RVWDMHZNROL]ML]RFKURQÈĝ\FLDG]LHFNDSRF]ÚWHJR6\WXDFMD
ZNWöUHMFLÈĝDMHVWZ\QLNLHPF]\QX]DEURQLRQHJRDZLÚFG]LDïDñSRGMÚW\FKZEUHZZROL
NRELHW\PDFKDUDNWHUV]F]HJöOQ\LïÈF]\VLÚ]UHJXï\]UöZQLHV]F]HJöOQÈV\WXDFMÈHPR
FMRQDOQÈNRELHW\FLÚĝDUQHM(PRFMHWHïÈF]ÈVLÚWDNĝH]UHDOQ\PRGF]XZDQLHPFLHUSLHQLD
RUD]SRQLĝHQLD
:W\P Z\SDGNX QDOHĝ\ ]DGDÊ S\WDQLH F]\ XVWDZRGDZFD PRĝH QDïRĝ\Ê QD NRELHWÚ
FLÚĝDUQÈ EH]Z]JOÚGQ\ SUDZQ\ RERZLÈ]HN NRQW\QXRZDQLD FLÈĝ\ LXURG]HQLD G]LHFND
DEVWUDKXMÈFRGV]F]HJöOQHMV\WXDFMLHPRFMRQDOQHMLX]DVDGQLDMÈF\FKWÚV\WXDFMÚRNROLF]
QRĂFL":\GDMHVLÚĝHR]QDF]DïRE\WRXVWDQRZLHQLHZ\PDJDñNWöU\FKUHDOL]DFMDZ\NUD
F]DïDE\SR]D]Z\F]DMQÈPLDUÚMDNÈPRĝQDSRVWDZLÊJZDUDQWRZLĝ\FLDG]LHFNDSRF]Ú
WHJR3UDZRQLHPRĝHERZLHPQDNïDGDÊRERZLÈ]NöZNWöU\FKZ\NRQDQLHïÈF]\ïRE\VLÚ
]QDGPLHUQ\P FLHUSLHQLHP FKRÊ PRJïRE\ WR E\Ê ]JRGQH ]QDMZ\ĝV]\PL VWDQGDUGDPL
PRUDOQ\PL:\PXV]HQLHWDNLHJRVWDQGDUGXPRJïRE\SURZDG]LÊGRQLHOXG]NLHJRWUDN
WRZDQLDGDQHMRVRE\.RQVHNZHQFMÈGRSXV]F]DOQRĂFLXZROQLHQLDVLÚZWDNLPSU]\SDGNX
PDWNLRGRERZLÈ]NöZRFKURQ\ĝ\FLDG]LHFNDMHVWOHJDOL]DFMD]DFKRZDñRVöEZVSöïG]LDïD
MÈF\FKZSU]HU\ZDQLXFLÈĝ\-HVWWR]JRGQH]HVWDQGDUGHPNRQVW\WXF\MQ\P
.RQNOXGXMÈF QDOHĝ\ VWZLHUG]LÊ ĝH ZSHUVSHNW\ZLH NRQVW\WXF\MQHM RFKURQ\ ĝ\FLD
F]ïRZLHNDZID]LHSUHQDWDOQHMPRĝQDRFHQLÊLĝRERZLÈ]XMÈFHUHJXODFMHXVWDZ\]GQ
VW\F]QLDUMHG\QLHF]ÚĂFLRZRUHDOL]XMÈVWDQGDUGNRQVW\WXF\MQ\1DOHĝDïRE\GRSUH
F\]RZDÊLĝSU]HVïDQNÈGR]ZRORQHJR]DELHJXSU]HUZDQLDFLÈĝ\PRĝHE\ÊZ\ïÈF]QLHLVWRW
QH ]DJURĝHQLH GOD ]GURZLD NRELHW\ FLÚĝDUQHM 3RQDGWR WDN ]ZDQH Z]JOÚG\ HXJHQLF]QH
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VDPRG]LHOQLH QLH SRZLQQ\ VWDQRZLÊ SU]HVïDQNL OHJDOL]DFML ]DELHJX SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\
0RĝQDQDWRPLDVWUR]ZDĝDÊF]\REHFQLH]DFKRG]ÈZW\PSU]\SDGNXZDUXQNLZSURZD
G]HQLDVDQNFMLNDUQHMGODRVöEZVSöïG]LDïDMÈF\FK]NRELHWÈFLÚĝDUQÈZSU]HSURZDG]HQLX
]DELHJX SU]HUZDQLD FLÈĝ\ ZV\WXDFMDFK RNUHĂORQ\FK ZWHM SU]HVïDQFH .RQLHF]QH MHVW
UöZQLHĝZSURZDG]HQLHRFKURQ\ĝ\FLDG]LHFNDSRF]ÚWHJRSU]HGG]LDïDQLDPLVWDQRZLÈF\
PLQDUXV]HQLHUHJXïV]WXNLOHNDUVNLHMSURZDG]ÈF\PLGRQLHXP\ĂOQHJRVSRZRGRZDQLD
VNXWNXĂPLHUWHOQHJR
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
']LÚNXMÚEDUG]RRWZLHUDPG\VNXVMÚ
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&KFLDïDE\P Z\UD]LÊ GXĝÈ VDW\VIDNFMÚ SR ]DSR]QDQLX VLÚ ]RSLQLÈ SURI:ïRG]LPLHU]D
:UöEOD 8ZDĝDP ĝH ZVSRVöE EDUG]R NODURZQ\ SU]HGVWDZLD RQD V\WXDFMÚ SUDZQÈ
LSU]\SDGNLGRSXV]F]DOQRĂFLSU]HSURZDG]HQLD]DELHJXXVXQLÚFLDFLÈĝ\-HGQDNREXG]Lï\
VLÚZHPQLHSHZQHZÈWSOLZRĂFLGRW\F]ÈFHSLHUZV]HMSU]HVïDQNLZSU]\SDGNX]DJURĝH
QLD]GURZLDNRELHW\&KRG]LRZDUWRĂFLRZDQLHGöEUNRQVW\WXF\MQLHFKURQLRQ\FKWDNLFK
MDNĝ\FLHSïRGXL]GURZLDNRELHW\
=DVWDQRZLïRPQLHVWZLHUG]HQLHĝH]GURZLHZNRQVW\WXFMLMHVWQLĝHMZKLHUDUFKLLQLĝ
ĝ\FLH 1LH PRJÚ ]JRG]LÊ VLÚ ]WDNÈ WH]È QD SU]\NïDG QD SRGVWDZLH DUW NWöU\ SR
]ZDODQDRJUDQLF]HQLHSHZQ\FKZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FKSU]HFLZVWDZLDMÈFMHLQQ\P
:ïDĂQLH]GURZLHMHVWMHGQÈ]SU]HVïDQHNXPRĝOLZLDMÈF\FKRJUDQLF]HQLHLQQ\FKZDUWRĂFL
LGöEU NRQVW\WXF\MQ\FK :]ZLÈ]NX ]W\P QDOHĝ\ X]QDÊ ĝH MHVW WUDNWRZDQH QD UöZQL
]ĝ\FLHP
2GQRV]ÈFVLÚGRNZHVWLLZDUWRĂFLRZDQLDGöEUNRQVW\WXF\MQ\FKFKFLDïDE\P]DXZD
ĝ\ÊĝHZRSLQLLSURI7DGHXV]D6P\F]\ñVNLHJR]DZDUWH]RVWDïRVWZLHUG]HQLHĝH]GURZLH
PDWNLLĝ\FLHSïRGXVÈGREUDPLQLHSRUöZQ\ZDOQ\PL&KFLDïDE\P]DS\WDÊF]\SURI:ïR
G]LPLHU]:UöEHOQLH]JDG]DVLÚ]WDNÈRSLQLÈ
2WU]\PDOLĂP\ UöZQLHĝ HNVSHUW\]Ú NV GU$UWXUD )LOLSRZLF]D QD WHPDW WHJR F]\
]SXQNWX ZLG]HQLD .RĂFLRïD NDWROLFNLHJR LVWQLHMH PRĝOLZRĂÊ ]DDSURERZDQLD REHFQ\FK
UR]ZLÈ]DñSUDZQ\FK]DZDUW\FKZXVWDZLHRSODQRZDQLXURG]LQ\:MDNLP]DNUHVLHRSL
QLDWDPDVWDQRZLÊGODQDVSXQNWRGQLHVLHQLD":MDNLPVWRSQLXPDP\SRVLïNRZDÊVLÚWÈ
HNVSHUW\]È":DUWRSU]\WRF]\ÊRSLQLÚGUD5DGRVïDZD*UDERZVNLHJRNWöU\VWZLHUG]DĝH
ķZREHF]DVDG\QHXWUDOQRĂFLĂZLDWRSRJOÈGRZHMZSURZDG]RQHMGR.RQVW\WXFML53SU]H
SLVDPLDUWQLHGRSXV]F]DOQHMHVWGRNRQ\ZDQLH]PLDQ\XVWDZ\]DVDGQLF]HMPDMÈFHQD
FHOXGRVWRVRZDQLHMHMSU]HSLVöZGRSRJOÈGöZF]ïRQNöZOXEGRNWU\Q\MDNLHJRNROZLHNNR
ĂFLRïDOXE]ZLÈ]NXZ\]QDQLRZHJR-HVWWRQLHGRSXV]F]DOQHQDZHWZöZF]DVJG\MHVWWR
NRĂFLöïOXE]ZLÈ]HNZ\]QDQLRZ\SRVLDGDMÈF\VWDW\VW\F]QLHGRPLQXMÈFÈSR]\FMÚZVSRïH
F]HñVWZLHĵ3RGREQHVWDQRZLVNR]DMPXMHSURI(OHRQRUD=LHOLñVNDWZLHUG]ÈFĝHQDXND
NRĂFLRïDQLHPRĝHE\ÊSRGVWDZÈGRZSURZDG]DQLD]PLDQNRQVW\WXF\MQ\FK&KFLDïDE\P
]DS\WDÊRRSLQLÚZWHMVSUDZLHSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEOD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LHVWHW\QLHPRJÚRGQLHĂÊVLÚGRHNVSHUW\]GUD/HV]ND%RVNDRUD]GUD5RPDQD7U]D
VNRZVNLHJRJG\ĝRWU]\PDOLĂP\MHGRSLHURG]LVLDM-HGQDNFKFLDïDE\PQDZLÈ]DÊGRMHG
QHM]WH]SU]HGVWDZLRQ\FKSU]H]SURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODZRGQLHVLHQLXGRSU]HVïD
QHNHXJHQLF]Q\FK:HZQLRVNDFKVWZLHUG]DVLÚĝHZ]JOÚG\HXJHQLF]QHVDPRG]LHOQLHQLH
SRZLQQ\VWDQRZLÊSU]HVïDQNLOHJDOL]DFML]DELHJXSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\:]DVDG]LHPRĝQD
E\ïRE\VLÚ]JRG]LÊ]WÈRSLQLÈFRGR]DVDG\3UDZGÈMHVWĝHQLNWQLHPRĝH]PXVLÊNRELHW\
GRWHJRDE\SRSRURG]LHRSLHNRZDïDVLÚVZRLPG]LHFNLHP-HGQDNQDOHĝ\]DGDÊVRELH
S\WDQLHMDNSDñVWZRMHVWSU]\JRWRZDQHGRZVSDUFLDNRELHW\NWöUDFKFHZ\FKRZ\ZDÊ
FKRUHG]LHFNR1DMSURVWV]\PUR]ZLÈ]DQLHPMHVWSRZLHG]LHÊNRELHFLHĝHQLHPXVLRSLH
NRZDÊVLÚG]LHFNLHPE\OHW\ONRMHXURG]LïD
1D MHGQ\P ]JUXGQLRZ\FK SRVLHG]Hñ RPDZLDOLĂP\ SUREOHP ķSRG]LHPLD DERUF\MQH
JRĵ '\VNXWRZDOLĂP\ QD WHPDW SU]HVWU]HJDQLD REHFQLH RERZLÈ]XMÈFHJR SUDZD NWöUH
MHVWUHVWU\NF\MQHDOHSRZLQQRE\ÊSU]HVWU]HJDQH]V]DFXQNXGRSUDZD3U]HGVWDZLFLHO
PLQLVWHUVWZD ]DMPXMÈF\ VLÚ VSUDZDPL VSRïHF]Q\PL RGSRZLHG]LDï ĝH Z3ROVFH QLH PD
ĝDGQHJR G]LDïDQLD OXE SURJUDPX Z\FKRG]ÈFHJR QDSU]HFLZ NRELHWRP NWöUH FKFLDï\E\
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XURG]LÊQLHSHïQRVSUDZQHG]LHFNRLZ\FKRZDÊMHJRGQLH0RĝQDRF]\ZLĂFLH]DSURSRQR
ZDÊUöĝQHUR]ZLÈ]DQLDSUDZQH-HGQDNQDOHĝ\VLÚ]DVWDQRZLÊF]\SDñVWZRMHVWSU]\JR
WRZDQHQD]DSHZQLHQLHZSURZDG]HQLHZĝ\FLHRERZLÈ]XMÈF\FKSU]HSLVöZ"
=DSR]QDïDP VLÚ UöZQLHĝ ]SRSU]HGQLPL HNVSHUW\]DPL SURI:ïRG]LPLHU]D :UöEOD
2GQRV]ÚZUDĝHQLHĝHRGQRV]ÈFVLÚGRNRQNUHWQHJR]DSLVXGRW\F]ÈFHJRSU]HVïDQNLHX
JHQLF]QHMLX]QDMÈFMÈ]DQLH]DVDGQÈZNUDF]DVLÚZRFHQÚPRUDOQÈ
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&KFLDïE\P RGQLHĂÊ VLÚ GR WHM Z\SRZLHG]L 0RLP ]GDQLHP SU]HGVWDZLRQD DUJXPHQWD
FMDMHVW]XSHïQLHQLHWUDIQD=DFK\ELRQ\X]QDMÚDUJXPHQWĝHZ\VWÚSXMÈFHQLHGRPDJD
QLD]HVWURQ\SDñVWZDZSHZQ\FKREV]DUDFKGDMÈSU]\]ZROHQLHQDQLHNDUDQLHZLQQ\FK
SU]HVWÚSVWZ1DOHĝ\XVSUDZQLDÊG]LDïDQLDSDñVWZD]PLHU]DMÈFHGRSRPDJDQLDPDWNRP
NWöUHFKFÈXURG]LÊLZ\FKRZ\ZDÊQLHSHïQRVSUDZQHG]LHFL1DWRPLDVWQLHPRĝHWRE\Ê
DUJXPHQWGRGRNRQ\ZDQLDDERUFML1LHZLHPF]\GREU]H]UR]XPLDïHPLQWHQFMHWHMZ\
SRZLHG]L
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
0RMDZ\SRZLHGě]RVWDïDEïÚGQLHRGF]\WDQD6WDUDPVLÚMHG\QLH]DGDÊGRGDWNRZHS\WD
QLDGRSU]HGVWDZLRQHMQDPHNVSHUW\]\3RUXV]\ïDPNZHVWLÚSU]HVïDQHNHXJHQLF]Q\FK
JG\ĝGRQLFKRGQRVLVLÚSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO3RQDGWRZSURZDG]DMÈFMDNLHNROZLHN
SU]HSLV\SUDZDQDOHĝ\VLÚ]DVWDQRZLÊF]\EÚG]LHWRSU]HSLVPDUWZ\F]\EÚG]LHPRĝQD
JR]DVWRVRZDÊ"3U]\MPXMÈF]DSUH]HQWRZDQH]DïRĝHQLDPXVLP\PLHÊSHZQRĂÊĝHLQVW\
WXFMHSDñVWZDVÈSU]\JRWRZDQHQDUHVSHNWRZDQLHWHJRSUDZD
2F]\ZLĂFLHPRĝQDZSURZDG]LÊUöĝQHSU]HSLV\QDSU]\NïDGWDNLĝHVDPRORW\PDMÈ
OÈGRZDÊQDGDFKDFKGRPöZ-HGQDNQDOHĝ\VLÚ]DVWDQRZLÊF]\GRWHJR]RVWDï\VSHïQLR
QH RGSRZLHGQLH ZDUXQNL 8FKZDODMÈF SUDZR PXVLP\ SU]HZLG]LHÊ F]\ QLH EÚG]LH RQR
SUDZHPPDUWZ\PF]\QLHRNDĝHVLÚĝHSRZSURZDG]HQLXWDNLFKSU]HSLVöZQDUDVWDIDOD
QLHSU]HVWU]HJDQLDSUDZD"2GQLRVïDPVLÚW\ONRGRWHMNZHVWLLZNRQWHNĂFLHSU]HGVWDZLR
QHM HNVSHUW\]\ 1LH Xĝ\ZDP DUJXPHQWöZ DQL ]D DQL SU]HFLZ MHG\QLH S\WDP RRSLQLÚ
HNVSHUWD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3URVLïDE\PSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODRRGSRZLHGěQD]DGDQHS\WDQLD
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
&KFLDïE\P RGQLHĂÊ VLÚ GR NZHVWLL ZDUWRĂFLRZDQLD GöEU NRQVW\WXF\MQ\FK LSUöE\ LFK
]KLHUDUFKL]RZDQLD .RQVW\WXFMD QLH ]DZLHUD Z\UDěQHM KLHUDUFKLL GöEU -HGQDN PRĝH
P\GHGXNRZDÊQDMDNLPPLHMVFXZDĝQRĂFL]QDMGXMÈVLÚSRV]F]HJöOQHSUDZDZROQRĂFL
LZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQH-HGQÈ]WDNLFKSU]HVïDQHNMHVWV\VWHPDW\NDXVWDZ\]DVDGQL
F]HMLPLHMVFHZNWöU\PSRMDZLDVLÚGDQHSUDZROXEZROQRĂÊ:VSRVöERF]\ZLVW\V\V
WHPDW\NDZVND]XMHĝHĝ\FLHOXG]NLHMHVWQDMZDĝQLHMV]HDRFKURQD]GURZLDSRMDZLDVLÚ
GRSLHURZSU]HSLVDFKGRW\F]ÈF\FKSUDZHNRQRPLF]Q\FKLVRFMDOQ\FK
:]ZLÈ]NX ]W\P ĝH ]DVWRVRZDQD V\VWHPDW\ND PRĝH E\Ê EïÚGQD QDOHĝ\ XZ]JOÚG
QLÊSRVWU]HJDQLHZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FKZNRQWHNĂFLHFDïHJRV\VWHPXSUDZD:FHOX
RNUHĂOHQLDV\VWHPXDNVMRORJLF]QHJRQDOHĝ\RNUHĂOLÊSRGVWDZRZHZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQH
SRSU]H]VSRVöEWZRU]HQLDXVWDZRFHQÚSUDNW\NLLFKVWRVRZDQLDLRFHQLÊFDï\NRPSOHNV
NXOWXU\SUDZQHM'ODWHJRQDZLÈ]XMÈFGRS\WDQLDRVWDQRZLVNR.RĂFLRïDNDWROLFNLHJRQD
OHĝ\ SDPLÚWDÊ ĝH QLH QDOHĝ\ EUDÊ SRG XZDJÚ W\ONR MHGQHJR V\VWHPX DNVMRORJLF]QHJR
NWöU\GRPLQXMHZGDQ\PVSRïHF]HñVWZLH
:SU]\SDGNX SRUöZQDQLD ZDUWRĂFL ]GURZLD Lĝ\FLD PRĝQD SRVLïNRZDÊ VLÚ QD SU]\
NïDG.RGHNVHPNDUQ\PZNWöU\PRFHQLDVLÚQDJDQQRĂÊF]\QöZQDUXV]DMÈF\FK]GURZLH
LF]\QöZQDUXV]DMÈF\FKĝ\FLH2ND]XMHVLÚĝHRFHQDWHMQDJDQQRĂFLF]\OLSRZV]HFKQD
VSRïHF]QDRFHQDDNWöZQDUXV]DMÈF\FKWHGREUDVWDZLDRFKURQÚĝ\FLDZ\ĝHMRGRFKURQ\
]GURZLD7DNMHVWUöZQLHĝZSUDNW\FHVWRVRZDQLDSU]HSLVöZQDSU]\NïDGSRSU]H]SUDZR
GRREURQ\NRQLHF]QRĂÊZVND]XMHVLÚĝHĝ\FLHMHVWGREUHPZ\ĝV]HMZDUWRĂFL
1LH]JRG]LïE\PVLÚ]HVWZLHUG]HQLHPĝHĝ\FLHL]GURZLHF]ïRZLHNDVÈGREUDPLQLHSR
UöZQ\ZDOQ\PL=LVWRW\UR]VWU]\JDQLDNROL]MLNRQVW\WXF\MQ\FKQDOHĝ\SRUöZQ\ZDÊSR
V]F]HJöOQHGREUDDE\PöFGRNRQDÊUR]VWU]\JQLÚFLDVSUDZ:]ZLÈ]NX]W\PZV]\VWNLH
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GREUDPRĝQDSRUöZQDÊ1DWRPLDVWVWZLHUG]HQLHSURI7DGHXV]D6P\F]\ñVNLHJRUR]X
PLHPĝHVÈWRGREUDRUöĝQ\PFKDUDNWHU]H=JDG]DPVLÚĝHF]\PLQQ\PMHVWSURFHV
ĝ\FLRZ\DF]\PLQQ\PMHVW]GURZLHF]\OL]DGRZDODMÈF\VWDQSV\FKRğ]\F]Q\ F]ïRZLHND
XPRĝOLZLDMÈF\PXZïDĂFLZ\UR]ZöM
3RMÚFLH ]GURZLD EXG]L ROEU]\PLH ZÈWSOLZRĂFL :\VWDUF]\ ZVSRPQLHÊ NRQWURZHUVMH
]ZLÈ]DQH ]SU]HVWU]HJDQLHP DUW NWöU\ PöZL RRFKURQLH ]GURZLD -HGQDN QLH ZLD
GRPRFRGRNïDGQLHPDE\ÊFKURQLRQH-HGQDNPRĝQDSRUöZQ\ZDÊWHGREUDDZV\VWH
PLHDNVMRORJLF]Q\P]GURZLHMHVWZKLHUDUFKLLQLĝHMQLĝ]GURZLH&KRÊ]GURZLH]QDMGXMH
VLÚQLĝHMQLHR]QDF]DWRĝHXVWDZRGDZFDPRĝHFKURQLÊĝ\FLHZSURZDG]DMÈFZNDĝG\P
SU]\SDGNXQDND]SRĂZLÚFHQLD]GURZLD1LHMHVWGRSXV]F]DOQHZSURZDG]HQLHRERZLÈ]NX
QDSU]\NïDGXG]LHODQLDV]SLNXNRVWQHJRRVRERPFKRU\P7DNLRERZLÈ]HNFKRÊUDWXMÈF\
ĝ\FLHQDUXV]DïE\JRGQRĂÊF]ïRZLHNDSRQLHZDĝWUDNWRZDïE\OXG]LSU]HGPLRWRZR
2F]\ZLĂFLHGREURZROQLHPRĝQDQDïRĝ\ÊQDVLHELHRERZLÈ]HNSRĂZLÚFHQLDĝ\FLD1D
WHM ]DVDG]LH G]LDïD V]HUHJ VïXĝE IXQNFMRQXMÈF\FK ZSDñVWZLH .RQVW\WXFMD PRĝH ]R
ERZLÈ]DÊGRSRĂZLÚFHQLH]GURZLDQDSU]\NïDGSHïQLÈF\FKVïXĝEÚZRMVNRZÈ:WDNLFK
SU]\SDGNDFK UöZQLHĝ QDOHĝ\ GRNRQDÊ VNDORZDQLD JG\ĝ QDOHĝ\ Z\UöĝQLÊ QDUXV]HQLH
]GURZLDLVWRWQHQLHRGZUDFDOQHQDUXV]HQLH]GURZLD
2GSRZLDGDMÈF QD S\WDQLH R]DMÚFLH VWDQRZLVND SU]H] .RĂFLöï NDWROLFNL ZVSUDZLH
SURSRQRZDQ\FK]PLDQNRQVW\WXF\MQ\FKZ\GDMHPLVLÚĝHQLHPRĝQDQLHXZ]JOÚGQLDÊ
WHJRVWDQRZLVNDDUJXPHQWXMÈFĝHNRĂFLöïPDRNUHĂORQ\SRJOÈGDNVMRORJLF]Q\GRW\F]ÈF\
]DNUHVXRFKURQ\SHZQ\FKGöEUSUDZLZROQRĂFL1LHPRĝHWHĝE\ÊMHG\QÈSRGVWDZÈGR
GRNRQ\ZDQLD]PLDQNRQVW\WXF\MQ\FK1DWRPLDVWZ\PDJDRQUR]ZDĝHQLDWDNMDNNDĝ
G\LQQ\SRJOÈGDNVMRORJLF]Q\ZVSRïHF]HñVWZLH¥ZLDGF]\RQRRNUHĂORQ\FKSRJOÈGDFK
DNVMRORJLF]Q\FKQDKLHUDUFKLÚZDUWRĂFLSHZQHMJUXS\VSRïHF]QHM-HĝHOLXVWDZD]DVDGQL
F]DPDE\ÊSHZQHJRURG]DMXNRPSURPLVHPDNVMRORJLF]Q\PZVSRïHF]HñVWZLHWRQDOHĝ\
EUDÊSRGXZDJÚUöĝQHSRJOÈG\DNVMRORJLF]QH
:\GDMHPLVLÚĝHZG\VNXVMLQDWHPDWRSLQLL.RĂFLRïDNDWROLFNLHJRGRFKRG]LGRSHZ
QHJRSRPLHV]DQLDSRMÚÊ%DUG]RF]ÚVWRGRSRJOÈGöZNDWROLF\]PX]DOLF]DVLÚSU]\SLVXMH
VLÚ SRJOÈG Z\QLNDMÈF\ ]H ěUöGHï SUDZ QDWXUDOQ\FK F]\OL RSDUW\FK QD RFKURQLH SUDZ
F]ïRZLHND'ODWHJRWUXGQRXZDĝDÊJR]DSRJOÈGVSHF\ğF]Q\ GOD .RĂFLRïD NDWROLFNLHJR
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3U]HGVWDZLRQH UR]ZDĝHQLD VÈ MHG\QLH WHRUHW\F]QH :LDGRPR ĝH EÚG]LHP\ NRQFHQWUR
ZDÊVLÚQDĝ\FLXSïRGXL]GURZLXPDWNL'ODWHJRFKFLDïDE\PV]F]HJöOQLH]ZUöFLÊXZDJÚ
QDDUW.RQVW\WXFML53Z\PLHQLRQRZQLPW\ONRQLHNWöUHGREUDLZDUWRĂFLNRQVW\WX
F\MQHGODRFKURQ\NWöU\FKPRĝQDSRĂZLÚFLÊLQQHGREUD:]ZLÈ]NX]W\P]GURZLHMHVW
FKURQLRQHZVSRVöEV]F]HJöOQ\
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
3HZQLHGïXJRPRJOLE\ĂP\SURZDG]LÊVSöULQWHUSUHWDF\MQ\-HGQDNDUWXVWLQWHU
SUHWXMÚQLHFRLQDF]HM8ZDĝDPĝHSRMÚFLHRFKURQ\]GURZLDNRELHW\PLHĂFLVLÚZSRMÚ
FLXRFKURQ\ZROQRĂFLOXESUDZLQQ\FKRVöE1DWRPLDVWZVND]DQDSU]HVïDQNDGRW\F]\
RFKURQ\ ]GURZLD LPRUDOQRĂFL SXEOLF]QHM DZLÚF ]GURZLD SXEOLF]QHJR NWöUH MHVW LQQÈ
ZDUWRĂFLÈ3RMÚFLH]GURZLDSXEOLF]QHJRSU]HGVWDZLDFKDUDNWHUSHZQHJRGREUDSXEOLF]
QHJR 1D SU]\NïDG XVWDZ\ R]DND]LH KDQGOX QDUNRW\NDPL PDMÈ QD FHOX RFKURQÚ GöEU
SXEOLF]Q\FKZW\P]GURZLDSXEOLF]QHJR
2GSRZLHP WHUD] QD S\WDQLH QDZLÈ]XMÈFH GR NZHVWLL SU]HVïDQHN HXJHQLF]Q\FK
:VND]DïHPĝHQDSR]LRPLHSU]HVïDQNLHXJHQLF]QRĂFLQLHPDDGHNZDWQRĂFLRNUHĂOHQLD
SU]HVïDQNL :SU]HGVWDZLRQHM G]LVLDM RSLQLL UR]ZLMDP WÚ NZHVWLÚ EUDNX DGHNZDWQRĂFL
2F]\ZLĂFLHXZ]JOÚGQLDMÈFG\VNXVMHSU]HGUR]SRF]ÚFLHPSUDFQDG]PLDQÈREHFQ\FK]D
SLVöZXVWDZRGDZF\FKRG]LïRRWUXGQÈV\WXDFMÚSV\FKLF]QÈNRELHW\1DWRPLDVWLVWRWQ\
MHVW DVSHNW Z\VWÈSLHQLD WHJR G\VNRPIRUWX W\ONR SRGF]DV FLÈĝ\ JG\ĝ NRELHWD QLH PXVL
RSLHNRZDÊ VLÚ VZRLP QLHSHïQRVSUDZQ\P G]LHFNLHP :]ZLÈ]NX ]W\P MHVW PRĝOLZRĂÊ
XFK\OHQLD RERZLÈ]NöZ NWöUH FLÈĝ\ï\E\ QD QLHM JG\E\ FKFLDïD VSUDZRZDÊ RSLHNÚ QDG
G]LHFNLHP
'ODWHJRSU]\RFHQLHNROL]MLGöEUWDNLFKMDN]GURZLHLĝ\FLHQLHPRĝQDEUDÊSRGXZDJÚ
ĝHSRXURG]HQLXG]LHFNDPRJïRE\GRMĂÊQDSU]\NïDGGRSRJRUV]HQLDV\WXDFMLPDWHULDOQHM
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NRELHW\1LHPRĝQDSUDZQLH]PXVLÊNRELHW\GRRSLHNLQDGG]LHFNLHP:]ZLÈ]NX]W\P
NROL]MDGöEUPRĝHRGQRVLÊVLÚMHG\QLHGRRNUHVXFLÈĝ\JG\ĝNRELHWDPXVLIXQNFMRQRZDÊ
]G]LHFNLHPL]JDG]DÊVLÚQDMHJRUR]ZöMZMHMRUJDQL]PLH0RJÈWHPXWRZDU]\V]\ÊQH
JDW\ZQHSU]Hĝ\FLDHPRFMRQDOQH]HĂZLDGRPRĂFLÈUR]ZRMXG]LHFNDXSRĂOHG]RQHJRQLH
]UHDOL]RZDQ\FKSODQöZ
 -HĝHOL WH HPRFMH VLÚJDMÈ SR]LRPX ]DNïöFHQLD ]GURZLD SV\FKLF]QHJR OXE QLHEH]SLH
F]HñVWZD GOD ]GURZLD SV\FKLF]QHJR WR PLHV]F]È VLÚ ZSU]HVïDQNDFK PHG\F]Q\FK 7R
VÈ V\WXDFMH NLHG\ QLH PRĝQD ĝÈGDÊ RG NRELHW\ FLÚĝDUQHM DE\ ]D FHQÚ XWUDW\ ]GURZLD
SV\FKLF]QHJRNRQW\QXRZDïDFLÈĝÚLXURG]LïDG]LHFNR1DWRPLDVWMHĝHOLSU]HVïDQNLHXJH
QLF]QH]RVWDï\Z\PLHQLRQHRGG]LHOQLHWRPXV]ÈPLHÊRVREQÈWUHĂÊLQLHPRJÈSRNU\ZDÊ
VLÚ ]SU]HVïDQNDPL PHG\F]Q\PL 1D W\P ZïDĂQLH SROHJD LFK QLHDGHNZDWQRĂÊ 0\ĂOÈF
R]GURZLX SV\FKLF]Q\P NRELHW\ ]E\W V]HURNR RNUHĂORQR WÚ SU]HVïDQNÚ JG\ĝ PLHV]F]È
VLÚZQLHMV\WXDFMHJG\QLHZ\VWÚSXMHLVWRWQH]DJURĝHQLH]GURZLDSV\FKLF]QHJRNRELHW\
:]DVDG]LHLVWQLHMHMHG\QLHZDUXQHNMDNLPMHVW]ï\VWDQ]GURZLDG]LHFNDZLÚFSU]HVïDQ
NÈPRJïDE\E\ÊW\ONRQLHFKÚÊGRWHJRDE\XURG]LÊXSRĂOHG]RQHG]LHFNR
:Z\SRZLHG]L SRVïDQNL (OĝELHW\ 5DG]LV]HZVNLHM RGF]\WDïHP S\WDQLH RWR F]\ XUR
G]HQLHXSRĂOHG]RQHJRG]LHFNDZV\WXDFMLĂZLDGRPRĂFLEUDNXĂURGNöZ]DSHZQLDMÈF\FK
JRG]LZÈHJ]\VWHQFMÚG]LHFNDPXVLE\ÊQDND]DQHSU]H]SUDZR"&]\QLHPRĝQDGRSXĂFLÊ
SU]HSURZDG]HQLD]DELHJXSU]HUZDQLDFLÈĝ\ZSU]\SDGNXNLHG\G]LHFNRQLHPDV]DQVQD
JRG]LZHĝ\FLH"1LHZLHPF]\GREU]H]UR]XPLDïHPLQWHQFMÚWHJRS\WDQLD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LHSRUXV]DïDPDVSHNWXVSRïHF]QHJR
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1LH PöZLÚ RDVSHNFLH VSRïHF]Q\P W\ONR RPRĝOLZRĂFL GRNRQDQLD ]DELHJX SU]HUZDQLD
FLÈĝ\SRQLHZDĝSDñVWZRQLH]DEH]SLHF]DG]LHFNXRGSRZLHGQLFKZDUXQNöZSRXURG]H
QLX-DNUR]XPLHPWDNLHE\ïRS\WDQLH=JRGQLH].RQVW\WXFMÈ53QLHMHVWPRĝOLZHSR
]EDZLHQLHNRJRĂĝ\FLDDE\XQLNQÈÊQLHJRG]LZRĂFLWHJRĝ\FLD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LHWDNDE\ïDLQWHQFMDPRMHMZ\SRZLHG]L
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
-HĝHOL WDN WR QLH GR NRñFD VLÚ ]UR]XPLHOLĂP\ &KFLDïE\P ZUöFLÊ GR S\WDQLD RWR F]\
SDñVWZR REHFQLH UHDOL]XMH RERZLÈ]NL Z]DNUHVLH ]DSHZQLHQLD WDNLHM RSLHNL SR XURG]H
QLXG]LHFND]DSHZQLDMÈFHMPXJRG]LZHĝ\FLH=DSHZQLHQLHWDNLFKZDUXQNöZ]DOHĝ\RG
XVWDZRGDZF\1DWRPLDVWSDñVWZR]DGDOLĂFLHPLS\WDQLHF]\NRQĠLNW ZDUWRĂFL NRQVW\
WXF\MQ\FKPRĝHE\ÊUR]ZLÈ]DQ\ZVSRVöEMDNL]DNïDGDXVWDZDRSODQRZDQLXURG]LQ\
2FHQLDMÈFVSRVöEUR]VWU]\JDQLDW\FKNROL]MLVWZLHUG]DPĝHSRVïXĝRQRVLÚ]E\WV]HURNLP
LQVWUXPHQWHPNWöU\QLHMHVWDGHNZDWQ\JG\ĝ]E\WV]HURNRRNUHĂORQRSU]HVïDQNL
'RGDWNRZRRF]\ZLVW\MHVWIDNWĝHZNDĝG\FKZDUXQNDFKXURG]HQLDG]LHFNDSRMDZL
VLÚ SUREOHP ]DQLHFKDQLD XVWDZRGDZF\ YLGH SDñVWZD ]DSHZQLHQLD WDNLFK ZDUXQNöZ
LPRĝOLZRĂFLZ\FKRZDQLDWHJRG]LHFNDNWöUH]DSHZQLDïRE\MHPXLPDWFHJRG]LZHĝ\FLH
3DñVWZR PXVL PLHÊ SRP\Vï QD WR MDNLPL LQVWUXPHQWDPL FKURQLÊ ĝ\FLH G]LHFND SU]HG
HZHQWXDOQÈ DJUHVMÈ ]H VWURQ\ PDWNL OXE LQQ\FK RVöE -HGQDN WR MHVW ]ZLÈ]DQH ]RER
ZLÈ]NLHPXVWDZRGDZF\GRVWZRU]HQLDWDNLFKLQVWUXPHQWöZSUDZQ\FKNWöUH]DSHZQLÈ
G]LHFNXJRG]LZHĝ\FLH
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
2F]\ZLĂFLH LVWQLHMÈ NROL]MH ZDUWRĂFL QLH PRĝQD WHJR XMÈÊ ZXVWDZLH ]DVDGQLF]HM GOD
WHJRQDOHĝ\ZSURZDG]LÊRGHVïDQLDGRDNWöZQLĝV]HJRU]ÚGX-HGQDNPDMÈFQDXZDG]H
LVWQLHQLH]E\WV]HURNLFKSU]HVïDQHNZSU]\SDGNXFLÈĝ\SRZVWDïHMZZ\QLNXF]\QX]D
EURQLRQHJRQDOHĝDïRE\WHMVDPHMDUJXPHQWDFMLMDNZSU]\SDGNXSU]HVïDQNLHXJHQLF]QHM
3RZLQQD]RVWDÊSU]HGVWDZLRQDWDNDVDPDDUJXPHQWDFMDJG\ĝPDWNDQLHPDRERZLÈ]NX
Z\FKRZ\ZDQLDG]LHFNDW\PEDUG]LHMĝHZSU]\SDGNXQDSU]\NïDGND]LURG]WZDU\]\NR
XURG]HQLDFKRUHJRG]LHFNDMHVWZ\ĝV]HJG\ĝXMDZQLDMÈVLÚZV]\VWNLHFHFK\UHFHV\ZQH
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3RVïXJXMÈFVLÚ]DSURSRQRZDQÈUHWRU\NÈSRQLHZDĝQLHPDRERZLÈ]NXRSLHNRZDQLD
VLÚG]LHFNLHPSRMHJRQDURG]HQLXWRPDWNDSRZLQQDXĝ\F]\ÊVZHJRFLDïDQDRNUHVFLÈĝ\
:]ZLÈ]NX]W\PSU]HGVWDZLRQDDUJXPHQWDFMDMHVWQLHVSöMQD
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
1LHPRJÚ]JRG]LÊVLÚ]UR]ZDĝDQLDPLSU]HGVWDZLRQ\PLZHNVSHUW\]LHSURI:ïRG]LPLH
U]D :UöEOD :V]F]HJöOQRĂFL FKRG]L RJïÚERNLH SU]Hĝ\FLD SV\FKLF]QHJR NRELHW\ NLHG\
REDZLD VLÚ ĝH PRĝH XURG]LÊ QLHSHïQRVSUDZQH G]LHFNR OXE NLHG\ MHVW WR FLÈĝD ]F]\QX
]DEURQLRQHJR8ZDĝDPĝHQLHPDWDNLHMNRELHW\NWöUDSRGF]DVFLÈĝ\QLHPLDïDE\REDZ
Rĝ\FLHL]GURZLHG]LHFNDNWöUHQRVLSRGVHUFHP&KFLDïDE\P]DS\WDÊMDNLPNU\WHULXP
SRVïXĝRQRVLÚGRRNUHĂOHQLDPLDU\SU]Hĝ\ÊNRELHW\NWöUHVNïDQLDï\E\MÈGRGRNRQDQLD
DERUFML:\GDMHPLVLÚĝHSU]HGVWDZLRQDDUJXPHQWDFMDMHVWQLHGRSU]\MÚFLD
2F]\ZLĂFLH]JDG]DPVLÚĝHĝ\FLHPDZ\ĝV]ÈZDUWRĂÊRG]GURZLD%\ïRE\WRUöZQLHĝ
X]DVDGQLHQLHPGRFDïNRZLWHJR]DND]XSU]HSURZDG]DQLDHXWDQD]MLJG\ĝPRĝQDQLHFLH
V]\ÊVLÚSHïQLÈ]GURZLDDQDGDOĝ\Ê
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
'R]HVWDZXSU]HVïDQHNGRSXV]F]DMÈF\FKSU]HUZDQLHFLÈĝ\SURVLïE\PRGRGDQLHUöZQLHĝ
WDNLHMķJG\]DFKRG]LX]DVDGQLRQHSRGHMU]HQLHĝHFLÈĝDMHVWZ\QLNLHPF]\QX]DEURQLR
QHJRĵ:]ZLÈ]NX]W\PXZDĝDPĝHQDOHĝ\Z\VXQÈÊGDOHMLGÈFHZQLRVNLQLĝWHNWöUH
SU]HGVWDZLRQRZHNVSHUW\]LH'REURMDNLPMHVWĝ\FLHG]LHFNDSRF]ÚWHJRSRZLQQRSRG
ZDĝDÊX]DVDGQLHQLHWHJRZ\MÈWNX
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
0DPZUDĝHQLHĝHSU]HGVWDZLRQHMHNVSHUW\]LHGRĂÊVZRERGQLHSRVïXĝRQRVLÚIXQGDPHQ
WHPNRQFHSFMLğOR]RğL SUDZD &KFLDïE\P ]DS\WDÊ F]\ SRMÚFLH ķZDUWRĂFLĵ UR]XPLDQH MHVW
WXZXMÚFLXNDQWRZVNLP-HĝHOLWDNWRSURVLïE\PRZ\MDĂQLHQLHWHJRSRMÚFLDZNRQWHN
ĂFLHZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK'ODF]HJRSU]HVïDQNLHXJHQLF]QHVSURZDG]RQRMHG\QLHGR
VWDQöZSV\FKRğ]\F]Q\FK SU]HFLHĝ ZLDGRPR ĝH F]ïRZLHN MHVW R ZLHOH EDUG]LHM VNRPSOL
NRZDQÈLVWRWÈ1DOHĝ\XZ]JOÚGQLÊUöZQLHĝDVSHNWGXFKRZ\F]ïRZLHNDRUD]DVSHNWVR
PDW\F]Q\'ODWHJRSURVLïE\PRXV\VWHPDW\]RZDQLHSRGïRĝDSUDZQHJRNWöU\PSRVïXĝR
QRVLÚZWHMHNVSHUW\]LH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\NWRĂMHV]F]HFKFLDïE\]DEUDÊJïRVZG\VNXVML"1LHVï\V]Ú3URVLïDE\PRXG]LHOHQLH
RGSRZLHG]LQD]DGDQHS\WDQLD
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
&KFLDïE\P GDÊ RGSRZLHGě QD S\WDQLH RGRPQLHPDQÈ QLHNRQVHNZHQFMÚ ZSU]\SDGNX
SU]HVïDQHNHXJHQLF]Q\FKLNU\PLQDOQ\FK$QDOL]XMÈFGRSXV]F]DOQRĂÊSU]HU\ZDQLDFLÈ
ĝ\JG\MHVWRQDVNXWNLHPF]\QX]DEURQLRQHJRGRELODQVXNRQVW\WXF\MQHJRQLH]DOLF]D
VLÚUöZQLHĝWRMDNPDZ\JOÈGDÊĝ\FLHNRELHW\OXEG]LHFNDSRQDURG]HQLX7HQDVSHNWMHVW
SRPLMDQ\WDNVDPRMDNSU]\SU]HVïDQNDFKHXJHQLF]Q\FK1LHQDOHĝ\JRZRJöOHEUDÊSRG
XZDJÚ:HZV]\VWNLFKSU]\SDGNDFKNRELHWDSRXURG]HQLXG]LHFNDPRĝHE\Ê]ZROQLRQD
]RERZLÈ]NXZ\FKRZ\ZDQLDJR2F]\ZLĂFLHZWDNLPSU]\SDGNXXVWDZRGDZFDSRZLQLHQ
]DSHZQLÊWDNLHZDUXQNLDE\ZFLÈĝFKURQLÊĝ\FLH-HGQDNMHVWWRRGUÚEQDNZHVWLD
-HGQDN Z\GDMH PL VLÚ ĝH LVWQLHMH ROEU]\PLD UöĝQLFD SRPLÚG]\ SU]HVïDQNÈ NU\PL
QDOQÈDHXJHQLF]QÈ3U]\SU]HVïDQFHNU\PLQDOQHMRZLHOHF]ÚĂFLHMPRĝHZ\VWÈSLÊVWDQ
NWöU\SURZDG]LGRLVWRWQHJR]DJURĝHQLDGODĝ\FLDSV\FKLF]QHJRNRELHW\&LÈĝD]F]\QX
]DEURQLRQHJRMHVWZ\QLNLHPDNWXDJUHVMLZREHFNRELHW\LQDUXV]HQLHPMHMGöEU2F]\ZL
ĂFLHPRĝQDXZ]JOÚGQLÊIDNWĝH]GDU]DMÈVLÚSRVWDZ\KHURLF]QH=UHV]WÈZVZRMHMRSLQLL
]D]QDF]DPĝHSDñVWZRQLHMHVW]ZROQLRQH]RERZLÈ]NXGEDQLDRĝ\FLHWDNLHJRG]LHFND
LSRZLQQR QD SU]\NïDG ]DSHZQLÊ NRELHFLH RGSRZLHGQLÈ SRPRF SV\FKLF]QÈ 1DWRPLDVW
PXV]È ]RVWDÊ RNUHĂORQH SU]HVïDQNL V\WXDFML ZNWöUHM ]DVDGQLF]R PRĝHP\ VSRG]LHZDÊ
VLÚJïÚERNLHJRSU]Hĝ\FLDSV\FKLF]QHJRNWöUH]QDMGXMHVLÚQDJUDQLF\]HVWDQHPSDWROR
JLF]Q\P'ODWHJRQLHPRĝQD]PXV]DÊNRELHW\GRSU]Hĝ\ZDQLDWDNLHJR]DNïöFHQLDSV\
FKLF]QHJR
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
:]DVDG]LHZV]\VWNRPRĝQD]DNZDOLğNRZDÊ SRG ]GURZLH SV\FKLF]QH
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
7DNPRĝQD7\PF]DVHPZSU]\SDGNXSU]HVïDQHNHXJHQLF]Q\FK]DFKRG]L]QDF]ÈFDQLH
DGHNZDWQRĂÊLVWQLHMHERZLHPSU]HVïDQNDPHG\F]QD:]ZLÈ]NX]W\PSU]HVïDQNDHXJH
QLF]QDMHVW]DVDGQDW\ONRZSU]\SDGNXJG\VWDQSV\FKLF]Q\NRELHW\QLHRVLÈJDWDNLHJRSR
]LRPXNLHG\PRĝQDE\ïRE\MXĝVWZLHUG]LÊ]DJURĝHQLH]GURZLDSV\FKLF]QHJRNRELHW\1DWR
PLDVWZSU]\SDGNXSU]HVïDQNLNU\PLQDOQHMGRFKRG]LGRSUöE\RSLVDQLDV\WXDFMLNWöUDQLH
Z\PDJDEDGDQLDOHNDUVNLHJR-HĝHOLXGDïRE\VLÚRSLVDÊMHGQR]QDF]QLHV\WXDFMÚZNWöUHM
PRĝQDSRVïXĝ\ÊVLÚSU]HVïDQNÈHXJHQLF]QÈ-HGQDNMHVWRQD]E\WV]HURNRRSLVDQD
3RVïDQND$QQD6REHFNDS\WDïDRZLHG]ÚQDWHPDWPLDU\QHJDW\ZQ\FKVWDQöZSV\
FKLF]Q\FK ]QDMGXMÈF\FK VLÚ QD SRJUDQLF]X ]DNïöFHQLD ]GURZLD SV\FKLF]QHJR NRELHW\
NWöUHMFLÈĝDMHVWZ\QLNLHPF]\QX]DEURQLRQHJR7DZLHG]DSRFKRG]L]SUDNW\NLVWRVR
ZDQLDSUDZDNDUQHJR=GDU]DVLÚĝHNRELHWDMHVWZVWDQLH]DDNFHSWRZDÊWÚFLÈĝÚLMHVW
WRSRVWDZDJRGQDQDMZLÚNV]HMSRFKZDï\-HGQDNVÈSU]\SDGNLEUDNXWDNLHMDNFHSWDFML
.RELHWDSU]Hĝ\ZDNRQĠLNW R SRGïRĝX PRUDOQ\P L SV\FKLF]Q\P 3UDZR QLH PRĝH ]PX
V]DÊOXG]LGRKHURL]PX
3\WDQRUöZQLHĝRSU]\F]\QÚQLHNZHVWLRQRZDQLDķX]DVDGQLRQHJRSRGHMU]HQLDĵ"-HVW
WRSUREOHPF]\VWRSUDNW\F]Q\FKRG]LRPRĝOLZRĂÊVIRUPXïRZDQLDSHZQ\FKSU]HVïDQHN
-HVW WR SUREOHP MÚ]\ND SUDZQLF]HJR NWöUHJR QLH PRĝQD VIRUPXïRZDÊ LXĝ\Ê LQDF]HM
*G\E\ SU]HSLV WHQ VIRUPXïRZDQR MDNR ķVWZLHUG]HQLH SRSHïQLHQLD SU]HVWÚSVWZDĵ QLH
]EÚGQHE\ïRE\SUDZRPRFQHRU]HF]HQLHVÈGX6SUDZDNDUQDQLH]DNRñF]\VLÚSU]HGNRñ
FHPFLÈĝ\
0RMD RSLQLD QLH MHVW RSLQLÈ ğOR]RğF]QRSUDZQÈ DQL WHRUHW\F]QRSUDZQÈ MHGQDN PD
FKDUDNWHUNRQVW\WXF\MQ\:DVSHNFLHSUDZDNRQVW\WXF\MQHJRSRVïXJXMHP\VLÚWULDGÈSR
MÚÊSUDZDZROQRĂFLLZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQH:SU]\SDGNXZDUWRĂFLFKRG]LRWDNLHV\
WXDFMHJG\QLHZLDGRPRF]\FKRG]LRSUDZRSRGPLRWRZH0RĝQDSRZLHG]LHÊĝHZDUWR
ĂFLÈNRQVW\WXF\MQÈMHVWWRFR.RQVW\WXFMD53X]QDMH]DFHQQH6SHF\ğF]Q\P DVSHNWHP
ZDUWRĂFLMHVWSRGPLRWRZRĂÊRNUHĂORQ\FKSUDZOXEZROQRĂFL
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
:\GDMHPLVLÚĝHSRMÚFLHZDUWRĂFL]RVWDïRXĝ\WHQLHZïDĂFLZLH&]\SU]\RFHQLHSU]HVïD
QHNGRREURQ\ĝ\FLDG]LHFNDSRF]ÚWHJRNRQLHF]QHMHVWSRVïXJLZDQLHVLÚSRMÚFLHPZDUWR
ĂFLLSU]HQRV]HQLHJRQDSïDV]F]\]QÚSUDZQÈ"
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
3UDZGRSRGREQLHQLHMHVWWRNRQLHF]QHJG\ĝPRĝQDSRVïXĝ\ÊVLÚLQQ\PRNUHĂOHQLHPQD
SU]\NïDGķGREUDFKURQLRQHZ.RQVW\WXFML53ĵ-HGQDNSRMÚFLHZDUWRĂFLQDMOHSLHMRGGDMH
U]HF]\ZLVWÈV\WXDFMÚ1DWRPLDVWEDUG]RWUXGQRVWZLHUG]LÊF]\.RQVW\WXFMD53RSLHUD
VLÚ QD ğOR]RğL NDQWRZVNLHM JG\ĝ PD E\Ê WR DNW ZVSöOQ\ GOD ZLHOX UöĝQ\FK SRJOÈGöZ
ğOR]RğF]Q\FK
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
:]DVDG]LHSRSU]HGVWDZLRQ\FKZ\MDĂQLHQLDFKPRĝHP\VLÚSU]HNRQDÊQDLOHRERZLÈ]X
MÈFHSUDZRMHVWQLH]JRGQH]RERZLÈ]XMÈFÈ.RQVW\WXFMÈ53:\URNL7U\EXQDïX.RQVW\WX
F\MQHJRRGQRV]ÈVLÚGRSRSU]HGQLHMXVWDZ\]DVDGQLF]HM8ZDĝDPĝHQLHZ\VWDUF]ÈMHG\
QLHSU]HVïDQNLSUDZQH:V]\VWNLHSU]\SDGNLXPRĝOLZLDMÈFHGRNRQDQLHDERUFMLZLÈĝÈVLÚ
]Z\VWÈSLHQLHPQDUXV]HQLD]GURZLD1DWRPLDVWSU]\F]\Q\WHJR]DJURĝHQLDVÈQLHLVWRW
QH:]ZLÈ]NX]W\PZ\VWDUF]\ïDE\MHG\QLHSU]HVïDQND]DJURĝHQLDĝ\FLDOXE]GURZLD
DQLHSRWU]HEQH E\ïRE\ GRGDWNRZH XV]F]HJöïDZLDQLH -HGQDN ZXVWDZLH SRVWDQRZLRQH
MHZ\PLHQLÊDE\GRSUHF\]RZDÊSU]\SDGNLZNWöU\FK]DFKRG]LNROL]MDZDUWRĂFL'ODWHJR
ZHGïXJPQLHDUJXPHQWDFMDRGQRV]ÈFDVLÚGRSU]HVïDQHNHXJHQLF]Q\FKLNU\PLQDOQ\FK
MHVWUöZQRZDĝQDJG\ĝVNXWHNMHVWWDNLVDP
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&KFLDïE\P]DS\WDÊFRVLÚG]LHMH]NRELHWÈNWöUDXVXQÚïDFLÈĝÚDUJXPHQWXMÈFĝHMHVW
RQDVNXWNLHPF]\QX]DEURQLRQHJR-HGQDNZZ\QLNXSRVWÚSRZDQLDZ\MDĂQLDMÈFHJRRND
ĝHVLÚĝHWDNQLHE\ïR-DNDMHVWZöZF]DVV\WXDFMDNRELHW\LOHNDU]D"
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.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
7DNDV\WXDFMDQLHGRW\F]\MHG\QLHDERUFMLDOHSUREOHPXUR]SR]QDZDOQRĂFLSU]HVïDQHN
OHJDOQRĂFL SHZQHJR G]LDïDQLD ZFKZLOL SRGHMPRZDQLD WHJR G]LDïDQLD -HĝHOL UR]SR]QD
ZDOQRĂÊE\ïDRJUDQLF]RQDLRND]DïDVLÚEïÚGQDWRQDOHĝ\VSUDZG]LÊF]\]RVWDï\]DFKR
ZDQHZDUXQNLZNWöU\FKSRGMÚWRGHF\]MÚ:öZF]DVQDZHWEïÚGQDGHF\]MDOHJDOL]XMHWR
]DFKRZDQLH
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&KRG]LRSU]\SDGHNNLHG\NRELHWDFHORZRSRVïXĝ\ïDVLÚW\PDUJXPHQWHPPDMÈFĂZLD
GRPRĂÊĝHFLÈĝDQLHMHVWZ\QLNLHPF]\QX]DEURQLRQHJR
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
2F]\ZLĂFLHWDNPRĝHVLÚ]GDU]\Ê:SURZDG]HQLHZEïÈGRUJDQXZïDG]\SXEOLF]QHMZFH
OX RVLÈJQLÚFLD NRU]\ĂFL MHVW SU]HVWÚSVWZHP -HĝHOL OHNDU] ]RVWDï ZSURZDG]RQ\ ZEïÈG
SU]H]NRELHWÚZöZF]DVMHVWQLHZLQQ\-HGQDNQDOHĝ\]DXZDĝ\ÊĝHZHZV]\VWNLFKSU]\
SDGNDFKREMÚW\FKZ\PLHQLRQ\PLSU]HVïDQNDPLFLÚĝDUQDNRELHWDQLHGRSXV]F]DVLÚF]\
QXEH]SUDZQHJR
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
=DWHPNRELHWDSRVïXJXMÈFDMHVWSU]HVïDQNÈNU\PLQDOQÈZ]DVDG]LHMHVWEH]NDUQD"
.DQG\GDWQDVWDïHJRGRUDGFÚ.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
0RĝHRGSRZLDGDÊ]DZ\ïXG]HQLHSRĂZLDGF]HQLDQLHSUDZG\
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\NWRĂMHV]F]HFKFLDïE\]DGDÊS\WDQLH"1LHVï\V]Ú=DP\NDPG\VNXVMÚZF]ÚĂFLGRW\
F]ÈFHMHNVSHUW\]3U]\VWÚSXMHP\GRRPöZLHQLDNZHVWLLSRGMÚWHMQDSRF]ÈWNXSRVLHG]H
QLDSU]H]SRVïDQNÚ-RODQWÚ6]\PDQHN'HUHV]
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
8ZDĝDPĝHQDOHĝ\Z\MDĂQLÊF]\ZGDOV]HMF]ÚĂFLSUDFEÚG]LHP\ED]RZDÊQD]ïRĝRQ\P
GRW\FKF]DVSURMHNFLHF]\QDMDNLHMĂQRZHMSURSR]\FML]DSRZLHG]LDQHMZPHGLDFK
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3UDZGRSRGREQLH]JïRV]ÚZQLRVHNRVSRU]ÈG]HQLHNROHMQ\FKHNVSHUW\]JG\ĝZUD]]JUX
SÈSRVïöZFKFLDïE\P]JïRVLÊSRSUDZNÚ%ÚG]LHRQDSROHJDïDQDGRGDQLXGRDUWVïöZ
ķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ'ODWHJRZHNVSHUW\]LHFKFLDïE\P]DS\WDÊ
RNRQVHNZHQFMHZSURZDG]HQLDWDNLHJR]DSLVX&KFLDïE\PZ\VWÈSLÊUöZQLHĝRRSLQLÚGR
]DSLVöZ]DSURSRQRZDQ\FKZSURMHNFLH]JïRV]RQ\PSU]H]NDQFHODULÚSUHPLHUD=PLDQD
WDSROHJDïDE\QDW\PDE\REHFQ\DUWZEU]PLHQLXķ5]HF]SRVSROLWD3ROVND]DSHZQLD
NDĝGHPXF]ïRZLHNRZLSUDZQÈRFKURQÚĝ\FLDĵVWDïVLÚXVWDUWGRNWöUHJRGRGDQR
E\XVWķ5]HF]SRVSROLWD3ROVNDFKURQLĝ\FLHG]LHFLSRF]ÚW\FKSRSU]H]XVWDZRGDZVWZR
LZV]HFKVWURQQHZ\VLïNLZïDG]SXEOLF]Q\FKĵ:]ZLÈ]NX]W\P]DSLVPöZLïE\RRFKUR
QLH NDĝGHJR F]ïRZLHND DGRGDWNRZR UöZQLHĝ G]LHFL SRF]ÚW\FK 'ODWHJR ZHNVSHUW\]LH
SURVLïE\PRZ\MDĂQLHQLHF]\WDNL]DSLVQLHXSRZDĝQLDïE\GRSRGGDQLDZZÈWSOLZRĂÊĝH
G]LHFNRSRF]ÚWHPLHĂFLVLÚZNDWHJRULLķNDĝG\F]ïRZLHNĵ"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:SU]\V]ï\P W\JRGQLX MHVW NROHMQH SRVLHG]HQLH .RPLVML QD NWöU\P RPöZLP\ MHV]F]H
MHGQÈHNVSHUW\]ÚLSU]HMG]LHP\GRSURFHGRZDQLDQDGSRVHOVNLPSURMHNWHP]PLDQ\XVWD
Z\:öZF]DVEÚG]LHPRĝQD]JïDV]DÊNRQNUHWQHSRSUDZNL
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
&KFLDïHPMHG\QLHZ\VWÈSLÊRVWRVRZQHHNVSHUW\]\
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2GGDMÚJïRVSU]HGVWDZLFLHORZL%LXUD/HJLVODF\MQHJR
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
-DNUR]XPLHPQLHFKRG]LRSU]\JRWRZDQLHRSLQLLGRNRQNUHWQHMSRSUDZNLDMHG\QLHGR
RNUHĂORQHJRSUREOHPX2F]\ZLĂFLHPRĝQD]ïRĝ\ÊZQLRVHNRZ\NRQDQLHWDNLHMHNVSHUW\
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]\-HGQRF]HĂQLH]ZUDFDPXZDJÚĝHWDNLHZQLRVNLPRJÈE\Ê]JïDV]DQHSRUR]SRF]ÚFLX
SUDFQDGSURMHNWHP
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:]ZLÈ]NX]W\PLĝZLHP\ĝH]RVWDQLH]JïRV]RQDSRSUDZNDXZDĝDPĝHVïXV]Q\MHVW
ZQLRVHNRVSRU]ÈG]HQLHHNVSHUW\]ZSU]HGVWDZLRQ\FKNZHVWLDFK
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
(NVSHUW\]\GRW\F]\ï\E\GRGDQLDVIRUPXïRZDQLDķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHM
ĂPLHUFLĵRUD]SURSR]\FML]PLDQ\DUW]DSURSRQRZDQHMSU]H]NDQFHODULÚSUHPLHUD
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3RSLHUDPWRDE\.RPLVMDG\VSRQRZDïDMDNQDMZLÚNV]ÈOLF]EÈHNVSHUW\]1LHZ\NOXF]DP
ĝHVDPDZ\VWÈSLÚRVSRU]ÈG]HQLHGRGDWNRZ\FKRSLQLL-HGQDNWDNLZQLRVHN]JïRV]ÚGR
SLHURSRW\PMDN]DSR]QDPVLÚ]WUHĂFLÈSURSRQRZDQ\FKSRSUDZHN']LVLDM]QDP\MH
MHG\QLH]PHGLöZ1DWRPLDVWSRVHï'DULXV].ïHF]HN]DSRZLDGDMXĝMHM]ïRĝHQLH&KFLDïD
E\PQDMSLHUZ]DSR]QDÊVLÚ]MHMWUHĂFLÈLPöF]ïRĝ\ÊZQLRVHNRVSRU]ÈG]HQLHHNVSHUW\]
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\NWRĂMHV]F]HFKFLDïE\]DEUDÊJïRV"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3RVHï 'DULXV] .ïHF]HN ]DSRZLDGD ]PLDQÚ WUHĂFL DUW DQDVWÚSQLH SU]HQLHVLHQLH GR
XVW"1LHZLHPF]\GREU]H]UR]XPLDïDPWÚSRSUDZNÚ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
7DN MDN NDĝG\ ]F]ïRQNöZ .RPLVML SRVHï 'DULXV] .ïHF]HN PD SUDZR ]ïRĝ\Ê ZQLRVHN
RVSRU]ÈG]HQLHRNUHĂORQ\FKHNVSHUW\]
3U]\VWÚSXMHP\ GR UR]SDWU]HQLD GUXJLHJR SXQNWX SRU]ÈGNX REUDG GR SRGMÚFLD
XFKZDï\ZVSUDZLHSRZRïDQLDVWDïHJRGRUDGF\.RPLVML:WHMVSUDZLHZ\VWÈSLOLĂP\GR
PDUV]DïND6HMPXNWöU\RGSRZLDGDSLVPHPQDVWÚSXMÈFHMWUHĂFLķ8SU]HMPLHLQIRUPXMÚ
ĝH3UH]\GLXP6HMPXZ\UD]LïR]JRGÚQDSRZRïDQLHSDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODQD
VWDïHJR GRUDGFÚ .RPLVML 1DG]Z\F]DMQHM GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX XVWDZ\
R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]SRVSROLWHM3ROVNLHMĵ:]ZLÈ]NX]W\PSUH]\GLXP.RPLVML
SU]\JRWRZDïRQDVWÚSXMÈFÈWUHĂÊXFKZDï\ķ8FKZDïD.RPLVML1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SD
WU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX XVWDZ\ R]PLDQLH .RQVW\WXFML 5]HF]SRVSROLWHM 3ROVNLHM
]GQLDVW\F]QLDURNXZVSUDZLHSRZRïDQLDVWDïHJRGRUDGF\.RPLVML1DSRG
VWDZLHSDUXVW8FKZDï\QU3UH]\GLXP6HMPX]GQLDNZLHWQLDUSRZR
ïXMH VLÚ VWDïHJR GRUDGFÚ .RPLVML SDQD :ïRG]LPLHU]D :UöEOD QD RNUHV RG  VW\F]QLD
UQDF]DVSUDF.RPLVML=DNUHVSUDFMDNLHEÚG]LHĂZLDGF]\ïQDU]HF].RPLVMLSDQ
:ïRG]LPLHU]:UöEHORNUHĂOD3UH]\GLXP.RPLVML8FKZDïDZFKRG]LZĝ\FLH]GQLHP
VW\F]QLDURNXĵ
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
.WRGHF\GXMHRZ\ERU]HVWDïHJRGRUDGF\"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:V]\VWNR]RVWDïRSU]HSURZDG]RQH]JRGQLH]SURFHGXUÈ
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&]\PRĝQDSRZRïDÊMHV]F]HMHGQHJRVWDïHJRGRUDGFÚ"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
5HJXODPLQ6HMPXZDUWPöZLĝHNRPLVMDVHMPRZDPRĝHPLHÊW\ONRMHGQHJRVWDïHJR
GRUDGFÚ
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLD.WRMHVW]DSU]\MÚFLHPXFKZDï\"
6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDJïRVDPL]DSU]\EUDNXSU]HFLZQ\FKLEUDNXZVWU]\PXMÈ
F\FKVLÚSU]\MÚïDXFKZDïÚ
-HGQRF]HĂQLHFKFLDïDE\PSRLQIRUPRZDÊĝHNROHMQHSRVLHG]HQLH.RPLVMLRGEÚG]LHVLÚ
GQLD  VW\F]QLD RJRG]LQLH  1D W\P Z\F]HUSDOLĂP\ G]LVLHMV]\ SRU]ÈGHN REUDG
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.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLD
SRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML
5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM QU
VW\F]QLDU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM REUDGXMąFD SRG SU]HZRGQLFWZHP SRVHá
-DGZLJL:LĞQLHZVNLHM 3L6 ]UHDOL]RZDáDQDVWĊSXMąF\SRU]ąGHNG]LHQQ\
±SUH]HQWDFMDWUHĞFLHNVSHUW\]]DPyZLRQ\FKZ%LXU]H$QDOL]6HMPRZ\FK±
NRQW\QXDFMD
±UR]SDWU]HQLHSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML
5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM GUXNQU 
:SRVLHG]HQLXXG]LDïZ]LÚOLSU]HGVWDZLFLHOH0LQLVWHUVWZD6SUDZLHGOLZRĂFL]VHNUHWDU]VWDQX%HDWÈ
.HPSÈRUD]%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX]G\UHNWRUHP0LFKDïHP.UöOLNRZVNLP
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2WZLHUDPSRVLHG]HQLH.RPLVML:LWDPSRVïöZL]DSURV]RQ\FKJRĂFL
1DSRGVWDZLHOLVW\REHFQRĂFLVWZLHUG]DPNZRUXP3RU]ÈGHNREUDGRWU]\PDOLSDñ
VWZRQDSLĂPLH
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&KFLDïDP ]JïRVLÊ XZDJL GRW\F]ÈFH RUJDQL]DFML SUDF\ ZQDV]HM .RPLVML 2WU]\PDOLĂP\
]DZLDGRPLHQLHRSODQRZDQ\PSRVLHG]HQLX.RPLVMLSU]\F]\PSU]HGVWDZLRQ\SRU]ÈGHN
REUDGQLHSUHF\]XMHWHPDWXSRVLHG]HQLD3UH]HQWDFMDWUHĂFLHNVSHUW\]WREDUG]RRJöOQH
VIRUPXïRZDQLH
0RĝHE\ïRE\OHSLHMJG\E\ZSRU]ÈGNXREUDGE\ïRGRSUHF\]RZDQHNWöUHHNVSHUW\]\
EÚGÈSUH]HQWRZDQH2ND]XMHVLÚĝHRWU]\PDOLĂP\RSLQLHGRW\F]ÈFHSRSUDZHNNWöUHQLH
]RVWDï\ MHV]F]H ]JïRV]RQH QD IRUXP .RPLVML 1DVWÈSLïD DQW\F\SDFMD ]JïRV]HQLD W\FKĝH
SRSUDZHN EH] QDV]HM ZLHG]\ LEH] PRĝOLZRĂFL SU]\JRWRZDQLD VLÚ GR G\VNXVML QD WHQ
WHPDW
2SLQLH]RVWDï\SRGREQRZ\VïDQHSRF]WÈDOHMDW\FKRSLQLLQLHRWU]\PDïDP1LHZLHP
GODF]HJRQDVWÚSXMHSRĂSLHFKZSUDFDFKQDV]HM.RPLVMLGODF]HJRZ\]QDF]DVLÚWU]\SR
VLHG]HQLDZGQLDFKQDVWÚSXMÈF\FKSRVRELHLWRZF]DVLHWUZDQLDREUDG6HMPX
1LHPD]DWHPF]DVXĝHE\GRNïDGQLHSU]HDQDOL]RZDÊRSLQLHLSU]\JRWRZDÊVLÚGR]D
MÚFLDVWDQRZLVND
1DOHĝDïRE\FK\EDXVSUDZQLÊVSRVöEGRUÚF]DQLDQDPPDWHULDïöZ1LHPLDïDPPRĝ
OLZRĂFL ]DSR]QDQLD VLÚ ]RSLQLDPL NWöUH EÚGÈ SUH]HQWRZDQH 1LH ZLHG]LDïDP NWöUH
]QLFKEÚGÈSUH]HQWRZDQHQDG]LVLHMV]\PSRVLHG]HQLX2ND]DïRVLÚĝHQDVWÈSLïRMDNLHĂ
QLHSRUR]XPLHQLHZSU]HV\ïDQLXPDWHULDïöZGURJÈPDLORZÈ
-HVWSRF]WDPDLORZDQDGDQDQDPSU]H]6HMP6HNUHWDULDW.RPLVMLNRU]\VWDï]LQQHM
GURJL7HNZHVWLHZ\PDJDMÈZ\MDĂQLHQLD
3U]HGH ZV]\VWNLP QLH F]XMÚ VLÚ GRVWDWHF]QLH SU]\JRWRZDQD GR G]LVLHMV]HM G\VNXVML
SRQLHZDĝRWU]\PDïDPRSLQLHSU]HGFKZLOÈL]RULHQWRZDïDPVLÚĝHGRW\F]ÈNZHVWLLNWö
UDZRJöOHQLHE\ïDSU]HGNïDGDQD.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
']LÚNXMÚ]DWHXZDJL'REU]HĝHSDQLE\ïDXSU]HMPD]ZUöFLÊXZDJÚLĝPöZLSDQLZVZR
LPLPLHQLX
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-HĂOLFKRG]LRSUH]HQWDFMÚHNVSHUW\]LQIRUPXMÚĝHEÚGÈRPDZLDQHW\ONRHNVSHUW\]\
NWöUHGRW\F]ÈSURMHNWX]PLDQ.RQVW\WXFML53]JïRV]RQHJRSU]H]/35Z]ZLÈ]NX]NWö
U\P]RVWDïDSRZRïDQD.RPLVMD(NVSHUW\]\NWöUH]DPöZLïSRVHï'DULXV].ïHF]HNEÚGÈ
RPDZLDQHZGDOV]HMNROHMQRĂFL
%\ÊPRĝH]H]E\WQLPZ\SU]HG]HQLHPRWU]\PDOLSDñVWZRHNVSHUW\]\GRW\F]ÈFHSR
SUDZHNNWöUH]DSHZQH]RVWDQÈ]JïRV]RQHDNWöUHE\ï\V\JQDOL]RZDQHQDRVWDWQLPSR
VLHG]HQLX.RPLVML
2LOH GREU]H VRELH SU]\SRPLQDP SDQL SRVHï SRUXV]\ïD WHPDW SRSUDZNL ]JïDV]DQHM
SU]H]SDQDSUHPLHUDLGODWHJRSRVHï'DULXV].ïHF]HNZQLöVïSRVWXODWVSRU]ÈG]HQLDVWR
VRZQHMHNVSHUW\]\
%\ÊPRĝHMHVWWR]DPLHV]DQLHNWöUHXWUXGQLDSUDFÚSDQLSRVHï0\ĂOÚMHGQDNĝHPRMH
Z\MDĂQLHQLDVÈZ\VWDUF]DMÈFH3URV]ÚRGïRĝ\ÊQDERNWHHNVSHUW\]\NWöUHGRW\F]ÈSRSUDZ
NLMHV]F]HQLH]JïRV]RQHM-HĂOLXWUXGQLïRWRSUDFÚSDQLSRVHïWREDUG]RPLSU]\NUR
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
,VWRWQLHGRPDJDïDPVLÚRĂZLDGF]HQLDSRVïöZNWöU]\SRSLHUDMÈSURSR]\FMHSDQDSUHPLH
UDĝHE\SU]HGVWDZLOLQDPWHPDWNWöU\PPDP\VLÚ]DMPRZDÊ1LHVWHW\QLHSR]QDïDP
WUHĂFLWHMSRSUDZNL&KFLDïDPGRïRĝ\ÊZV]HONLHMVWDUDQQRĂFLĝHE\E\ÊSU]\JRWRZDQÈQD
G]LVLDM
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-DNP\ZV]\VF\SDQLSRVHï
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
:UDFDPGRNZHVWLLXPLHV]F]DQLDZSRU]ÈGNXREUDGWHPDWXRSLQLLNWöUHEÚGÈDQDOL]R
ZDQH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
*G\E\SDQLSRVHïE\ïDXSU]HMPDSR]ZROLÊPLVNRñF]\ÊPRJïDE\P]ïRĝ\Ê]DSHZQLHQLH
ĝHQDVWÚSQH]DZLDGRPLHQLDRSRVLHG]HQLDFK.RPLVMLEÚGÈ]DZLHUDï\WHPDW\HNVSHUW\]
3URV]Ú VHNUHWDULDW .RPLVML R]ZUöFHQLH XZDJL QD WR ĝHE\ WHPDW\ HNVSHUW\] E\ï\
XPLHV]F]DQHZSRU]ÈGNXREUDG
.LHG\SU]HMG]LHP\GRRPDZLDQLDSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML53LEÚGÈ
]JïDV]DQHSRSUDZNLSDñVWZRSRVïRZLHEÚGÈPRJOLNRU]\VWDÊ]]DPöZLRQ\FKLGRVWDU
F]RQ\FKHNVSHUW\]
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
2SLQLH GRW\F]ÈFH SU]\V]ïHM SRSUDZNL E\ï\ Z\VïDQH NRUHVSRQGHQF\MQLH QDWRPLDVW RSL
QLHNWöUHEÚGÈG]LĂDQDOL]RZDQH]RVWDï\PLGRUÚF]RQHWXĝSU]HGSRVLHG]HQLHP
1LH Z\REUDĝDP VRELH MDN .RPLVMD PRĝH SUDFRZDÊ QDG ]PLDQDPL Z.RQVW\WXFML
LDQDOL]RZDÊRSLQLHNWöUHRWU]\PXMHWXĝSU]HGSRVLHG]HQLHP
.DWHJRU\F]QLH]JïDV]DPSRVWXODWĝHE\DQDOL]ÚW\FKRSLQLLSU]HïRĝ\ÊQDLQQ\WHUPLQ
3RSURVWXPXVLP\PLHÊF]DVQD]DSR]QDQLHVLÚ]RSLQLDPL&KFLDïDE\PUöZQLHĝSR]QDÊ
SRZRG\GODNWöU\FK.RPLVMDPDSUDFRZDÊZWDNV]\ENLPWHPSLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
5R]XPLHPĝHSDQLSRVHï]JïDV]DZQLRVHNIRUPDOQ\RRGïRĝHQLHSRVLHG]HQLD.RPLVMLGR
F]DVX]DSR]QDQLDVLÚ]RSLQLDPL
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
7DN
3RQDGWRFKFLDïDE\PGRZLHG]LHÊVLÚGODF]HJR.RPLVMDPDSUDFRZDÊZWDNV]\ENLP
WHPSLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
0XV]ÚSDQLÈSRVHïXVSRNRLÊ1LHEÚG]LHP\SUDFRZDÊG]LHñSRGQLX-XWU]HMV]HSRVLHG]H
QLH.RPLVML]RVWDïRRGZRïDQH
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3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3URV]ÈFRHNVSHUW\]\VWDUDïHPVLÚXïDWZLÊSRVïRP]DSR]QDQLHVLÚ]HZHQWXDOQ\PLSR
SUDZNDPL NWöUH EÚGÈ ]JïDV]DQH 0RMÈ LQWHQFMÈ QLH E\ïR VSRZRGRZDQLH ]DPLHV]DQLD
W\ONRXïDWZLHQLHSURZDG]HQLDSUDF
=JïDV]DP ZQLRVHN SU]HFLZQ\ GR ZQLRVNX SDQL SRVHï -RODQW\ 6]\PDQHN'HUHV]
8ZDĝDPĝHZGQLXG]LVLHMV]\PSRZLQQLĂP\SURZDG]LÊSUDFHL]DSR]QDÊVLÚ]W\PLHNV
SHUW\]DPLNWöUHX]\VNDOLĂP\8ïDWZLQDPWRG\VNXVMÚQDVSRWNDQLXNWöUHRGEÚG]LHVLÚ
SRMXWU]H
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLD
.WR]SDñVWZDSRVïöZMHVW]DRGïRĝHQLHPSRVLHG]HQLD.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDRGU]XFLïDZQLRVHNSU]\JïRVLH]DSU]HFLZQ\FKLZVWU]\
PXMÈF\PVLÚ]DWHPNRQW\QXXMHP\SRVLHG]HQLH
3RU]ÈGHNREUDGRWU]\PDOLSDñVWZRQDSLĂPLH&]\VÈXZDJLGRSRU]ÈGNXREUDG"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
,QWHUHVXMHPQLHNWöUHNRQNUHWQLHRSLQLHEÚGÈG]LĂSUH]HQWRZDQH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3DQLHG\UHNWRU]HMDNLHRSLQLHEÚGÈG]LĂSUH]HQWRZDQH"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
'R %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK ]ZUöFRQR VLÚ RSU]\JRWRZDQLH HNVSHUW\] 3U]\JRWRZDQH
HNVSHUW\]\ GRW\F]È GZöFK PRĝOLZ\FK SRSUDZHN NWöUH PLDï\ E\Ê ]JïRV]RQH ZWUDNFLH
SRVLHG]HQLD.RPLVML-HGQDGRW\F]\]PLDQ\DUWGUXJDDUW
=ZUDFDPXZDJÚĝHSRGF]DVSRSU]HGQLHJRVSRWNDQLDSU]HND]DQRSDñVWZXGZLHHNV
SHUW\]\ļMHGQÈGRW\F]ÈFÈVNXWNöZF\ZLOQRSUDZQ\FKGUXJÈGRW\F]ÈFÈNRQVHNZHQFML
Z]DNUHVLHELRHW\NL]PLDQ\DUW7HHNVSHUW\]\QLHE\ï\SU]HGPLRWHPV]HUV]HMGHED
W\QDIRUXP.RPLVML
*G\E\PPLDï]GDÊUHODFMÚMDNLHHNVSHUW\]\]RVWDï\QDG]LHñG]LVLHMV]\SU]\JRWRZDQH
SR]DW\PLNWöUH]RVWDï\ZF]HĂQLHMGRUÚF]RQHPDP\GRF]\QLHQLD]F]WHUHPDHNVSHUW\
]DPL7U]\]QLFKGRW\F]ÈS\WDQLDRPRĝOLZRĂÊLNRQVHNZHQFMHSUDZQH]PLDQ\DUW
ZZHUVMLSROHJDMÈFHMQDGRGDQLXXVW]DZLHUDMÈFHJRQRUPÚLĝ5]HF]SRVSROLWD3ROVND
FKURQL ĝ\FLH G]LHFL SRF]ÚW\FK SRSU]H] XVWDZRGDZVWZR LZV]HFKVWURQQH Z\VLïNL ZïDG]
SXEOLF]Q\FK
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3DQLHG\UHNWRU]HSURVLïDPĝHE\SDQSRZLHG]LDïNWöUHHNVSHUW\]\EÚGÈG]LĂRPDZLDQH
0DPQDP\ĂOLHNVSHUW\]\GRW\F]ÈFHSURMHNWX/35
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
&KFLDïE\P]ZUöFLÊXZDJÚĝHQLHPDSURMHNWX/35W\ONRMHVWSURMHNWSRVHOVNL
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3U]HSUDV]DPEDUG]R0DSDQUDFMÚ
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
0DPS\WDQLHMDNPDPUR]XPLHÊSNW,,SRU]ÈGNXREUDG&]\LQWHQFMÈSDQLSU]HZRGQL
F]ÈFHMMHVW]DNRñF]HQLHUR]SDWU\ZDQLDSURMHNWXXVWDZ\"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1LH,QWHQFMÈSUH]\GLXP.RPLVMLE\ïRUR]SRF]ÚFLHUR]SDWU\ZDQLDSURMHNWXXVWDZ\
&]\VÈMHV]F]HXZDJLGRSRU]ÈGNXREUDG"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3U]HGVWDZLRQ\]RVWDïSRU]ÈGHNREUDGG]LVLHMV]HJRSRVLHG]HQLD,QWHUHVXMHPQLHF]\P
NRQNUHWQLHEÚG]LHP\VLÚG]LĂ]DMPRZDÊ1LHRWU]\PDïDPWDNLHMLQIRUPDFMLZNRUHVSRQ
GHQFMLSLVHPQHM7XĝSU]HGSRVLHG]HQLHPRWU]\PDïDPSOLNRSLQLLLQLHZLHPNWöUH]QLFK
EÚGÈG]LĂDQDOL]RZDQH
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3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:REHFWHJRRJïDV]DPPLQXWRZÈSU]HUZÚZREUDGDFK
>3RSU]HUZLH@

3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:]QDZLDPREUDG\8ZDJLSDQLSRVHïE\ï\VïXV]QHLG]LÚNXMÚ]DQLH,QIRUPXMÚSDñVWZDĝH
SU]HGPLRWHPG]LVLHMV]HMDQDOL]\EÚGÈQDVWÚSXMÈFHRSLQLHLHNVSHUW\]\GUD/HV]ND%RVND
ļķ&]\VSUHF\]RZDQLHNRQVW\WXF\MQHMRFKURQ\ĝ\FLDSU]H]VïRZDĺRGPRPHQWXSRF]Ú
FLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĻREHMPLHRFKURQÚĝ\FLDOXG]NLHJRSRZVWDMÈFHJRZ]DSïRGQLHQLX
SR]DXVWURMRZ\PRUD]RFKURQÚSU]HFLZNRLQWHUZHQFMLZJHQRPLHOXG]NLP]PLHU]DMÈFHM
GRRVLÈJQLÚFLD]PLDQJHQHW\F]Q\FK"ĵ
ļķ-DNLH]PLDQ\ZSROVNLPXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\PVÈQLH]EÚGQHGOD]DSHZQLHQLD
RFKURQ\JRGQRĂFLLSRGVWDZRZ\FKSUDZLVWRW\OXG]NLHMZRNUHVLHSUHQDWDOQ\PZVIHU]H
]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\Z\]QDF]DQHSU]H]VWDQGDUG\PLÚG]\QDURGRZH"ĵ
:SNW ,SRU]ÈGNX G]LHQQHJR EÚG]LHP\ RPDZLDOL WH GZLH Z\PLHQLRQH SU]H]H PQLH
HNVSHUW\]\:SNW,,SU]\VWÈSLP\GRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\]GUXNX
QU
&]\VÈXZDJLGRWDNSU]HGVWDZLRQHJRSRU]ÈGNXREUDG"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
.LHG\EÚG]LHP\DQDOL]RZDÊRSLQLHNWöUHRWU]\PDOLĂP\DNWöU\FKG]LĂQLHRPDZLDP\"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:SU]\V]ïRĂFL
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
:WUDNFLHUR]SDWU\ZDQLDSURMHNWXXVWDZ\"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1LHVÈG]Ú
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
-HĂOLSNW,,SRU]ÈGNXG]LHQQHJRSU]HZLGXMHUR]SDWU]HQLHSURMHNWX
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
$OHSRSUDZNLMHV]F]HQLH]RVWDï\]JïRV]RQHQDSRVLHG]HQLX.RPLVML*G\EÚGÈ]JïRV]RQH
]DVWDQRZLP\VLÚQDGW\PNLHG\]DSR]QDÊVLÚ]HNVSHUW\]DPL
&]\VÈXZDJLGRSRU]ÈGNXG]LHQQHJR"1LHPDXZDJ]DWHPVWZLHUG]DPĝHSRU]ÈGHN
REUDG]RVWDïSU]\MÚW\
3U]\VWÚSXMHP\ GR UHDOL]DFML SNW ,SRU]ÈGNX REUDG 3URV]Ú G\UHNWRUD %LXUD $QDOL]
6HMPRZ\FKRRPöZLHQLHSLHUZV]HMHNVSHUW\]\
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
3U]HSUDV]DPVHUGHF]QLH]DWRQLHSRUR]XPLHQLH]ZLÈ]DQH]HNVSHUW\]DPL2GSRZLDGDMÈF
QDSDñVWZD]DLQWHUHVRZDQLHGRW\F]ÈFH]DQLHFKDQLDXVWDZRGDZF]HJRZ]DNUHVLHZSUR
ZDG]HQLDGRSRU]ÈGNXSUDZQHJRUHJXODFMLZ\]QDF]DMÈF\FKX]QDQHZSUDZLHPLÚG]\QD
URGRZ\P VWDQGDUG\ RFKURQ\ JRGQRĂFL LSUDZ SRGVWDZRZ\FK LVWRW\ OXG]NLHM ZRNUHVLH
SUHQDWDOQ\PZVIHU]H]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKSU]HG
NïDGDGZLHHNVSHUW\]\GUD/HV]ND%RVND]8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR
-HGQD ]QLFK GRW\F]\ ]DQLHFKDñ OHJLVODF\MQ\FK LSRWU]HE GRW\F]ÈF\FK G]LDïDñ XVWD
ZRGDZF\WDNĝHZNRQWHNĂFLH]PLDQ\DUWOXE]PLDQ\LQQ\FKDUW\NXïöZNRQVW\WXFML
'UXJDHNVSHUW\]DPDFKDUDNWHUSUHF\]XMÈF\LRGSRZLDGDQDS\WDQLHMDNGRGDQLHVïöZ
ķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDĵRGQRVLVLÚGRREMÚFLDWUHĂFLÈQRUPDW\ZQÈW\FKSU]HVWU]HQLSUR
EOHPDW\F]Q\FKZVIHU]H]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\RNWöU\FKPRZDMHVWZHZF]H
ĂQLHMV]HMHNVSHUW\]LH
:V]F]HJöOQRĂFLGUXJDHNVSHUW\]DRGQRVLVLÚGRNZHVWLLF]\SRMÚFLHSRF]ÚFLDREHMPX
MHMHG\QLHIRUPÚQDWXUDOQHJRSRF]ÚFLDF]\WHĝREHMPXMHSU]HGPLRWRZR]DNUHVĝ\FLDH[
XWHUF]\OLĝ\FLDSRZVWDMÈFHJRSR]DXVWURMHPPDWNL
3LHUZV]DHNVSHUW\]DSRFKRG]ÈFD]VW\F]QLDUMHVWSRG]LHORQDQDWU]\F]ÚĂFL
&]ÚĂÊSLHUZV]DDQDOL]XMHUHJXODFMHSUDZQRPLÚG]\QDURGRZH]HV]F]HJöOQ\PXZ]JOÚG
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QLHQLHPUHJXODFMLHXURSHMVNLFKZ]DNUHVLH]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\)XQGDPHQ
WDOQH]QDF]HQLHGODWHMSUREOHPDW\NLPD.RQZHQFMDRRFKURQLHSUDZF]ïRZLHNDLJRGQR
ĂFLLVWRW\OXG]NLHMZREHF]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\NWöUD]RVWDïDSRGSLVDQDSU]H]
3ROVNÚNZLHWQLDUMHGQDNQLH]RVWDïDUDW\ğNRZDQD
&]ÚĂÊ GUXJD HNVSHUW\]\ RNUHĂOD ]DNUHV RFKURQ\ LVWRW\ OXG]NLHM ZSUDZLH SROVNLP
ZVIHU]H]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\
&]ÚĂÊ WU]HFLD ZVND]XMH QD QDMLVWRWQLHMV]H QLH]EÚGQH L]DOHFDQH ]PLDQ\ ZXVWDZR
GDZVWZLH]Z\Nï\PZVIHU]H]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\
-HĂOLFKRG]LRUHJXODFMHSUDZQRPLÚG]\QDURGRZHIXQGDPHQWDOQÈUROÚRGJU\ZDMÈUH
JXODFMH5DG\(XURS\ZW\P.RQZHQFMDRSUDZDFKF]ïRZLHNDLELRPHG\F\QLH]U
7U]HED]ZUöFLÊXZDJÚQDWRĝH.RQZHQFMDPDZ\MÈWNRZH]QDF]HQLH
3RSLHUZV]HQDOHĝ\GRNDWHJRULLDNWöZSUDZDPLÚG]\QDURGRZHJRF]\OLQLHMHVWGR
NXPHQWHPGHNODUDW\ZQ\P-HVWGRNXPHQWHPNWöU\PDSR]\FMÚQRUPDW\ZQÈ:SU]\
SDGNXUDW\ğNDFML PD EH]SRĂUHGQLH ]DVWRVRZDQLH Z SRU]ÈGNX SUDZQ\P SDñVWZD ļ VWUR
Q\NRQZHQFML
3RGUXJLHMHVWSLHUZV]\PDNWHPSUDZDPLÚG]\QDURGRZHJRNWöU\RNUHĂODWDNV]H
URNR]DNUHVSRGVWDZRZ\FK]DVDG]]DNUHVX]DVWRVRZDQLDELRORJLLLPHG\F\Q\7RZDU]\
V]ÈWHPXSöěQLHMV]HGRNXPHQW\8QLL(XURSHMVNLHMRUD]G\UHNW\ZDZ\NRQDZF]DNWöUH
ZSURZDG]DMÈQD]DVDGDFKZïDĂFLZ\FKGODZWöUQHJRSUDZDHXURSHMVNLHJRSHZQHVWDQ
GDUG\ELRHW\F]QHWDNĝHZSRU]ÈGNXSUDZDSROVNLHJR
,VWQLHMHQLH]JRGQRĂÊPLÚG]\ZHZQÚWU]Q\PSUDZHPSROVNLPDSRVWDQRZLHQLDPLRZHM
G\UHNW\Z\FRURG]LPRĝOLZRĂÊSRZRï\ZDQLDVLÚSRWHPQDSRVWDQRZLHQLDG\UHNW\Z\
3RWU]HFLHXSRGVWDZ.RQZHQFMLOHĝ\SU]HNRQDQLHĝHQLHZïDĂFLZHZ\NRU]\VW\ZDQLH
ELRORJLLLPHG\F\Q\PRĝHEH]SRĂUHGQLR]DJUDĝDÊJRGQRĂFLOXG]NLHMDUHJXODFMHJZDUDQ
F\MQHRERZLÈ]XMÈFHZSRV]F]HJöOQ\FKSDñVWZDFKPRJÈVLÚRND]DÊQLHZ\VWDUF]DMÈFHGR
MHMRFKURQ\LZ]ZLÈ]NX]W\P.RQZHQFMDZSURZDG]DWDNLSR]LRPRFKURQ\
:V]F]HJöOQRĂFL ]ZUDFDP XZDJÚ QD DUW .RQZHQFML NWöU\ UHJXOXMH ZSURVW SUR
EOHP EDGDñ QD HPEULRQDFK LQ YLWUR LZ\UDěQLH ZVND]XMH ĝH MHĂOL SUDZR ]H]ZDOD QD
SURZDG]HQLHWDNLFKEDGDñWRQDOHĝ\]DSHZQLÊRGSRZLHGQLÈRFKURQÚW\PHPEULRQRP
DWZRU]HQLH HPEULRQöZ OXG]NLFK GOD FHOöZ QDXNRZ\FK MHVW ]JRGQLH ]WÈ .RQZHQFMÈ
]DEURQLRQH
'RNWRU /HV]HN %RVHN EDUG]R GRNïDGQLH RPDZLD ZHNVSHUW\]LH SRV]F]HJöOQH SU]H
SLV\ .RQZHQFML 3RQLHZDĝ HNVSHUW\]D ]RVWDïD SU]HND]DQD SDñVWZX MXĝ ZF]HĂQLHM QLH
EÚGÚV]F]HJöïRZRRPDZLDïSRV]F]HJöOQ\FKMHMHOHPHQWöZ=ZUöFÚMHG\QLHXZDJÚQDGZLH
NZHVWLH
3RSLHUZV]HZMDNLHMĂPLHU]HSU]HV]ïDQLH]DXZDĝRQDZOXW\PUSU]H]XVWDZR
GDZFÚSROVNLHJRG\UHNW\ZDZ\NRQDZF]D.RPLVML(XURSHMVNLHMGRZF]HĂQLHMXFKZDORQHM
G\UHNW\Z\XQLMQHMZVSUDZLHQLHNWöU\FKZ\PDJDñWHFKQLF]Q\FKGRW\F]ÈF\FKGDZVWZD
SRELHUDQLDLEDGDQLDWNDQHNRUD]NRPöUHNOXG]NLFK
:DĝQHMHVWWRĝHZWHMSHUVSHNW\ZLH]DUöZQRZGRNXPHQWDFK5DG\(XURS\MDNWHĝ
ZGRNXPHQWDFK8QLL(XURSHMVNLHMLVWQLHMHUR]SR]QDQLHJRGQRĂFLLVWRW\OXG]NLHMZG]LH
G]LQLH]DVWRVRZDñQDXNRZ\FKZVIHU]HELRORJLLLPHG\F\Q\
3RGUXJLHLVWQLHMÈPLQLPDOQHVWDQGDUG\JUDQLF]QHNWöUHVÈX]QDZDQH]DSUDZLGïR
ZHGODSDñVWZF]ïRQNRZVNLFKOXESDñVWZDVWURQ\.RQZHQFML
3RWU]HFLHPRĝQDQDWHMSRGVWDZLHVWZLHUG]LÊĝHLVWQLHMHVWDQGDUGPLÚG]\QDURGRZ\
UHJXODFMLWHMSU]HVWU]HQL]DVWRVRZDñQDXNLNWöU\SRZLQLHQE\Êļ]JRGQLH]LGHÈZVSöO
QHJRSRU]ÈGNXSUDZQHJRļUHDOL]RZDQ\WDNĝHZSDñVWZLHSROVNLP
'RNWRU/HV]HN%RVHNVXJHUXMHĝHUHJXODFMHSROVNLHQLHGRVWDWHF]QLHUR]SR]QDMÈVWD
WXVLVWRW\OXG]NLHMLMHMRFKURQ\Z]DNUHVLH]DVWRVRZDñSRVWÚSöZQDXNRZ\FKZVIHU]H
ELRORJLLLPHG\F\Q\
'OD DXWRUD NOXF]RZH ]QDF]HQLH PDMÈ GZD SU]HSLV\ NRQVW\WXF\MQH ļ DUW L
%U]PLHQLHW\FKSU]HSLVöZQLHSU]HVÈG]DĝHJRGQRĂÊOXEĝ\FLHLVWRW\OXG]NLHMZRNUHVLH
SUHQDWDOQ\P SRGOHJD RFKURQLH NRQVW\WXF\MQHM 1LH SU]HVÈG]D ERZLHP F]\ RNUHĂOHQLH
ķNDĝG\F]ïRZLHNĵREHMPXMHWDNĝHHPEULRQ
$XWRURGZRïXMHVLÚGRUHIHURZDQHJRMXĝSDñVWZXRU]HF]HQLD7U\EXQDïX.RQVW\WX
F\MQHJRNWöU\GRWHMSRU\NRQVHNZHQWQLHVWRLQDVWDQRZLVNXĝH.RQVW\WXFMD53FKURQL
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ĝ\FLHNDĝGHJRF]ïRZLHNDWDNĝHZID]LHSUHQDWDOQHM:]ZLÈ]NX]W\PPRĝQDļ]GDQLHP
DXWRUDļWZLHUG]LÊĝHLVWQLHMHPRĝOLZRĂÊRFKURQ\HPEULRQXWDNĝHZSHUVSHNW\ZLH]DVWR
VRZDñSRVWÚSöZQDXNLZVIHU]HELRORJLLLPHG\F\Q\
2]QDF]D WR ĝH XVWDZRGDZVWZR ]Z\NïH QLH UR]SR]QDMH VWDQGDUGX NRQVW\WXF\MQHJR
ZSHïQL'RW\F]\WR]DQLHFKDñZNLONXG]LHG]LQDFKZV]F]HJöOQRĂFLZG]LHG]LQLHSUDZ
QRNDUQHM7U]HED]ZUöFLÊXZDJÚĝHLVWQLHMHUDĝÈFDļ]GDQLHPDXWRUDļG\VKDUPRQLDSR
PLÚG]\VWDQGDUGHPRFKURQ\ĝ\FLDF]ïRZLHNDZ.RGHNVLHNDUQ\PDVWDQGDUGHPRFKURQ\
ĝ\FLDL]GURZLDG]LHFNDSRF]ÚWHJR7DNLPSRMÚFLHPSRVïXJXMHVLÚ.RGHNVNDUQ\LNRQVH
NZHQWQLHUR]SR]QDMHWRSRMÚFLHRU]HF]QLFWZR6ÈGX1DMZ\ĝV]HJR
&KRG]L RWR ĝH .RGHNV NDUQ\ QLH SU]HZLGXMH SU]HVWÚSVWZD NWöUH SROHJD QD VWZR
U]HQLXQLHEH]SLHF]HñVWZDGODĝ\FLDOXE]GURZLDG]LHFNDSRF]ÚWHJR$UWD.RGHNVX
NDUQHJRNWöU\PöZLRW\PĝHNWRSRZRGXMHXV]NRG]HQLHFLDïDG]LHFNDSRF]ÚWHJROXE
UR]VWUöM]GURZLD]DJUDĝDMÈF\MHJRĝ\FLXMHVWSU]H]QLHNWöU\FKLQWHUSUHWRZDQ\MDNRSU]H
SLVVWZRU]RQ\GODRFKURQ\ĝ\FLDG]LHFNDSRF]ÚWHJRZVSRVöEQDWXUDOQ\ļLQXWHU
6ÈNLHUXQNLLQWHUSUHWDF\MQHĝHQLHREHMPXMHRQRFKURQ\ĝ\FLDH[XWHUF]\OLEÚGÈFHJR
JïöZQ\PSU]HGPLRWHP]DELHJöZPHG\F\Q\LELRORJLLJG\FKRG]LRQDMQRZV]HSRVWÚS\
QDXNRZH
(ZLGHQWQHOXNLXVWDZ\NDUQHMX]XSHïQLDF]ÚĂFLRZRXVWDZDR]DZRG]LHOHNDU]DLGHQ
W\VW\DOH]GDQLHPDXWRUDQLHGRNRñFDZ\UDěQLH7U]HED]ZUöFLÊXZDJÚQDWRĝHXVWDZD
]OLSFDURSRELHUDQLXSU]HFKRZ\ZDQLXLSU]HV]F]HSLDQLXNRPöUHNLWNDQHNQD
U]ÈGöZNWöU\LPSOHPHQWXMHGRSUDZDSROVNLHJRG\UHNW\ZÚ3DUODPHQWX(XURSHMVNLHJR
L5DG\]UQLHJZDUDQWXMHRFKURQ\LVWRFLHOXG]NLHMSU]HGLQJHUHQFMDPLJHQHW\F]
Q\PLOXEPHG\F]Q\PLZRNUHVLHSUHQDWDOQ\P
$UW XVW WHM XVWDZ\ Z\UDěQLH Z\ïÈF]D MHM VWRVRZDQLH GR SRELHUDQLD SU]HV]F]H
SLDQLDNRPöUHNUR]URGF]\FKJRQDGWNDQHN]DURGNRZ\FKLSïRGRZ\FKRUD]QDU]ÈGöZ
UR]URGF]\FKLLFKF]ÚĂFL
2PDZLDMÈFUHJXODFMHSROVNLHļ]GDQLHPDXWRUDļQLHPRĝQDSRPLQÈÊXVWDZ\3UDZR
ZïDVQRĂFLSU]HP\VïRZHMNWöUDLPSOHPHQWXMHRPöZLRQÈZ\ĝHMG\UHNW\ZÚ8QLL(XURSHM
VNLHMRZ\QDOD]NDFKELRWHFKQRORJLF]Q\FK=JRGQLH]WÈXVWDZÈHPEULRQQLHMHVWSU]HG
PLRWHPZïDVQRĂFLSU]HP\VïRZHM1LHGRSXV]F]DOQHMHVWUöZQLHĝSDWHQWRZDQLHSURFHVöZ
XSU]HGPLRWRZLDMÈF\FKF]ïRZLHND
=HZ]JOÚGXQDVZöMFHOXVWDZDQLHVDQNFMRQXMHMHGQDNF]\QöZZ\PLHU]RQ\FKZJRGQRĂÊ
LVWRW\OXG]NLHMLQLHZSLVXMHVLÚZSHZLHQVWDQGDUGPLÚG]\QDURGRZ\ZW\P]DNUHVLH
.RQNOX]MÈ RSLQLL MHVW RJöOQD RFHQD VWDQX SUDZQHJR GRW\F]ÈFD ]DUöZQR UHJXODFML
QRUPNRQVW\WXF\MQ\FKMDNLXVWDZRZ\FK:]DNUHVLHQRUPNRQVW\WXF\MQ\FKDXWRUSR
VWXOXMHMHGQR]QDF]QHUR]VÈG]HQLHQDSR]LRPLHNRQVW\WXFMLRSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLHND
SU]HGQDURG]HQLHP-HJRVXJHVWLÈMHVWLQJHUHQFMDDOERZDUW]JRGQLH]WUHĂFLÈSUR
MHNWXSRVHOVNLHJRDOERLQJHUHQFMDXVWDZRGDZF]DZDUWLSU]HVÈG]HQLHSU]\VïXJLZD
QLDJRGQRĂFLSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLHNDSU]HGQDURG]HQLHP
$XWRUSURSRQXMHUöZQLHĝV]HUHJUR]ZLÈ]DñV]F]HJöïRZ\FKRGSRZLDGDMÈF\FKGRVWU]H
ĝRQ\P]DQLHFKDQLRPXVWDZRGDZF]\PQDSïDV]F]\ěQLHXVWDZRZHM
'UXJD RSLQLD MHVW ]QDF]QLH NUöWV]D =RVWDïD RQD SU]\JRWRZDQD  VW\F]QLD U
'RW\F]\ RFHQ\ F]\ SRMÚFLH ķRG PRPHQWX SRF]ÚFLDĵ REHMPXMH RFKURQÚ ĝ\FLD OXG]NLHJR
SRZVWDMÈFHJRZ]DSïRGQLHQLXSR]DXVWURMRZ\PDWDNĝHRFKURQÚSU]HFLZNRLQWHUZHQFML
ZJHQRPLHOXG]NLPNWöUD]PLHU]DGRRVLÈJQLÚFLD]PLDQJHQHW\F]Q\FK
5HODFMRQXMÈFSRGVWDZRZHNRQNOX]MHDXWRUDQDOHĝ\VWZLHUG]LÊĝHDXWRUZSLVXMHVLÚ
ZVZRLFK UR]ZDĝDQLDFK ZH ZV]\VWNLH GRW\FKF]DVRZH ZÈWNL NWöUH E\ï\ SUH]HQWRZDQH
QDIRUXP.RPLVML1LHEÚGÚSRUD]NROHMQ\SRZWDU]DïSHZQ\FKDUJXPHQWöZDOHSUDJQÚ
]ZUöFLÊXZDJÚĝHDXWRUZ\MDĂQLDSHZQÈZÈWSOLZRĂÊGRW\F]ÈFÈWHJRF]\SRMÚFLHSRF]Ú
FLDMHVWZVWDQLHREMÈÊPRPHQWSRZVWDQLD]DURGND
:OLWHUDWXU]H ]]DNUHVX SUDZD URG]LQQHJR LF\ZLOQHJR SRMDZLï\ VLÚ GZD SRJOÈG\
-HGHQSRJOÈGïÈF]\ïSRMÚFLHSRF]ÚFLD]PRPHQWHPSRïÈF]HQLDGZöFKNRPöUHNPÚVNLHM
LĝHñVNLHMQLH]DOHĝQLHRGZDUXQNöZZNWöU\FKGRWHJRSRïÈF]HQLDGRFKRG]LLSRZVWD
QLDQRZHJRRUJDQL]PX
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'UXJLSRJOÈGïÈF]\ïRZRSRMÚFLHSRF]ÚFLD]PRPHQWHPLPSODQWDFML7HQSRJOÈGMHVW
]GHF\GRZDQLH PQLHMV]RĂFLRZ\ 3UH]HQWRZDQ\ MHVW SU]HG GZöFK ]QDF]ÈF\FK DXWRUöZ
ZOLWHUDWXU]HSUDZDF\ZLOQHJRLURG]LQQHJR
=GDQLHPDXWRUDHNVSHUW\]\SRMÚFLHSRF]ÚFLDMHVWZ\VWDUF]DMÈFRSUHF\]\MQHLZ\VWDU
F]DMÈFRLQWXLF\MQLHSUDZLGïRZHDE\ļJG\E\E\ïR]DVWRVRZDQHQDSR]LRPLHQRUP\NRQ
VW\WXF\MQHMļREHMPRZDïRMDNRSRMÚFLHPDMÈFHQLH]DOHĝQÈWUHĂÊQRUPDW\ZQÈNDĝGÈIRU
PÚSRZVWDQLDĝ\FLDļLQXWHURRUD]H[XWHURQLH]DOHĝQLHRGPRPHQWXLPSODQWDFML
=PLDQDRNWöUHMPRZDEÚG]LHļ]GDQLHPDXWRUDļSUDZLGïRZDZSHUVSHNW\ZLHRFH
Q\]JRGQRĂFLSUDZDSROVNLHJR].RQZHQFMÈRRFKURQLHSUDZF]ïRZLHNDLJRGQRĂFLLVWRW\
OXG]NLHMZREHF]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\RUD]SURWRNRïöZGRGDWNRZ\FK
=ZUDFDPXZDJÚQDMHV]F]HMHGHQZÈWHN$XWRUVWZLHUG]Dķ3RGNUHĂOLÊQDOHĝ\LĝQDZHW
QDMGRVNRQDOV]DUHJXODFMDNRQVW\WXF\MQDQLH]DJZDUDQWXMHVDPRG]LHOQLHQDOHĝ\WHMRFKURQ\
QDVFLWXUXVRZLLQYLWURĵ'ODWHJRWHĝGUXJÈHNVSHUW\]ÚQDOHĝ\F]\WDÊïÈF]QLH]SLHUZV]È
NWöUDRNUHĂODV]HUHJNRQLHF]Q\FK]PLDQZ]DNUHVLHSUREOHPDW\NLXVWDZRZHM
=GDQLHPDXWRUDSU]HVÈG]HQLHZDUWLĝG]LHFNRSRF]ÚWHMHVWF]ïRZLHNLHPX]DVDG
QLDÊEÚG]LHRFHQÚW\FKLQWHUZHQFMLJHQHW\F]Q\FK]SXQNWXZLG]HQLDDUW.RQVW\WXFML
53NWöU\JZDUDQWXMHNDĝGHPXSRV]DQRZDQLHSU]\URG]RQHMJRGQRĂFL
:REXHNVSHUW\]DFKDXWRUZVND]XMHQDNRQLHF]QRĂÊUR]ZDĝDQLDRFKURQ\ĝ\FLDF]ïR
ZLHNDSU]HGQDURG]HQLHPZNRQWHNĂFLHWUHĂFLDUW.RQVW\WXFML53
(NVSHUW\]\GRNWRUD/HV]ND%RVNDïÈF]QLH]HNVSHUW\]ÈGRNWRUD5RPDQD7U]DVNRZ
VNLHJRSU]HGVWDZLRQÈSDñVWZXZ]DU\VLHQDSRSU]HGQLPSRVLHG]HQLX.RPLVMLVÈGRSHï
QLHQLHPSRSU]HGQLRSU]HGVWDZLDQ\FKGRNXPHQWöZNWöUHNRQFHQWURZDï\SUDFH.RPLVML
]JRGQLH]ĝ\F]HQLHP.RPLVMLZRNöï]DJDGQLHñUHODFMLDUWDXVWDZ\RSODQRZDQLXUR
G]LQ\]DUW.RQVW\WXFML53LMHJRHZHQWXDOQÈ]PLDQÈ
&HOHP W\FK HNVSHUW\] MHVW SU]HND]DQLH SDñVWZX ZLDU\JRGQHM LV]HURNLHM LQIRUPDFML
RW\PĝHMDNDNROZLHN]PLDQDZDUWOXELQQ\PNWöU\GRW\F]\JRGQRĂFLF]ïRZLHND
EÚG]LH PLDïD NRQVHNZHQFMH ZV\VWHPLH SUDZQ\P GRW\F]ÈFH QLH W\ONR DUWD XVWDZ\
RSODQRZDQLX URG]LQ\ :V]F]HJöOQRĂFL EÚG]LH GRW\F]\Ê VWDQGDUGöZ NRQVW\WXF\MQ\FK
RGQRV]ÈF\FKVLÚGRSRGPLRWRZRĂFLSUDZQHMF]ïRZLHNDZSHUVSHNW\ZLHSUDZDF\ZLOQHJR
DZLÚFZV]HONLFKXSUDZQLHñRGSRZLHG]LDOQRĂFLLURV]F]Hñ
2VWDWQLH HNVSHUW\]\ GRNWRUD /HV]ND %RVND SRGNUHĂODMÈ ĝH ]PLDQ\ EÚGÈ GRW\F]\Ê
V]HUHJXSXQNWöZZNWöU\FKXVWDZRGDZVWZR]Z\NïH]HZ]JOÚGXQDVWDQGDUGRFKURQ\
JRGQRĂFLLSRGPLRWRZRĂFLLVWRW\OXG]NLHMSU]HGQDURG]HQLHPEÚG]LHPXVLDïRXOHF]PLD
QLHJG\PRZDRUHJXODFMDFKXVWDQDZLDMÈF\FKVWDQGDUG\Z]DNUHVLH]DVWRVRZDñSRVWÚ
SöZQDXNLZVIHU]HELRORJLLLPHG\F\Q\
7\OHW\WXïHPSUH]HQWDFML-HVWHPJRWöZXG]LHOLÊEDUG]LHMV]F]HJöïRZ\FKLQIRUPDFML
JG\E\SDñVWZRZ\UD]LOLWDNLHĝ\F]HQLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2WZLHUDPG\VNXVMÚ.WR]SDñVWZDSRVïöZFKFLDïE\]DEUDÊJïRV"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
1LHMHVWHPSHZQDF]\GREU]H]UR]XPLDïDPSDQDZ\ZöGGODWHJRFKFLDïDE\PXĂFLĂOLÊ
VZRMHUR]XPRZDQLHLSDQDZ\SRZLHGě
&]\ DXWRU RSLQLL VXJHUXMH ĝH SRSU]H] GRGDQLH GR DUW .RQVW\WXFML 53 RNUHĂOH
QLDķRGFKZLOLSRF]ÚFLDĵQDOHĝ\EDUG]LHMNRQFHQWURZDÊVLÚQDZ\NïDGQLWHJRSU]HSLVX
SRSU]H] DUW NWöU\ PöZL RJRGQRĂFL" &]\ Z]ZLÈ]NX ]W\P GRSXV]F]DMÈF ]PLDQÚ
DUWPXVLP\UöZQLHĝ]PLHQLÊDUW.RQVW\WXFML53"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMHV]F]HS\WDQLD"-HĂOLQLHPDSURV]ÚG\UHNWRUD0LFKDïD.UöOLNRZVNLHJRR]DEUD
QLHJïRVX
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
8G]LHOHQLHRGSRZLHG]LQDWRS\WDQLHZ\PDJDGXĝHMVWDUDQQRĂFL-HĂOLMHM]DEUDNïRWR
EDUG]RSU]HSUDV]DP
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
1LH]QDPRSLQLLSLVHPQHMGODWHJRSRSURVLïDPRXĂFLĂOHQLH
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'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
6ÈGZLHPRĝOLZRĂFLLQWHUSUHWDFMLDUWNWöUHLVWQLHMÈZOLWHUDWXU]H=GHF\GRZDQDZLÚN
V]RĂÊRSLHUDMÈFVLÚQDUHIHURZDQ\PSDñVWZXRU]HF]HQLX7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR
GRW\F]ÈF\P VWDQGDUGX RFKURQ\ ĝ\FLD X]QDMH RZÈ RJöOQÈ IRUPXïÚ ]DZDUWÈ ZDUW
MDNRZ\SRZLHGěGRW\F]ÈFÈSU]\]QDQLDSUDZQHMRFKURQ\ĝ\FLDNDĝGHPXF]ïRZLHNRZLQLH
]DOHĝQLHRGID]\ELRORJLF]QHMMHJRUR]ZRMX
6È QLHOLF]QL DXWRU]\ NWöU]\ ]DMPXMÈ VWDQRZLVNR SU]HFLZQH 'RNWRU /HV]HN %RVHN
VWRLQDVWDQRZLVNXĝHJïöZQ\PZDORUHP]PLDQ\SU]HSLVXDUWEÚG]LHMHGQR]QDF]QH
SU]HVÈG]HQLHZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQ\FKQDU]HF]VWDQRZLVNDĝHRFKURQDĝ\FLDSU]\
VïXJXMHNDĝGHPXF]ïRZLHNRZLQLH]DOHĝQLHRGID]\MHJRUR]ZRMX
'UXJLHOHPHQWMDNLSRMDZLDVLÚZHNVSHUW\]LHWRUHODFMDDUW]DUW.RQVW\WXFML
53NWöU\PöZLRJRGQRĂFLF]ïRZLHNDLRMHMUROLMDNRIXQGDPHQWXNDWDORJXSUDZLZRO
QRĂFL$UWPDV]F]HJöOQH]QDF]HQLHGODNDWDORJXSUDZLZROQRĂFLNWöU\PNRQVW\WX
FMDVLÚSRVïXJXMH
1LHPRĝQD]DWHPPöZLÊRDUWEH]GRVWU]HJDQLDMHJRUHODFML]DUW7RZDUW
SRMDZLDVLÚSRGVWDZRZDZ\SRZLHGěRSU]\]QDQLXJRGQRĂFLF]ïRZLHNRZLLRSRZLÈ]DQLX
]F]ïRZLHNLHP SHZQHJR ]DNUHVX XSUDZQLHñ LZROQRĂFL ,VWRWQH MHVW VWZLHUG]HQLH ĝH
ZW\P]DNUHVLHSHZQHZROQRĂFLLSUDZDPDMÈFKDUDNWHUZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK
'RNWRU /HV]HN %RVHN DSUREXMÈF ]PLDQÚ DUW .RQVW\WXFML 53 GRNRQXMH GHOLNDW
QHM VXJHVWLL ĝH SUDZLGïRZ\P PLHMVFHP UR]VWU]\JQLÚFLD WHJR URG]DMX ZÈWSOLZRĂFL MHVW
DUWQLHDUW
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&]\ ZGURG]H LQWHUSUHWDFML DUW F]\ WHĝ ]PLDQ NRUHVSRQGXMÈF\FK ]H ]PLDQDPL
DUW"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
0RĝH]SRPRFÈSU]\MG]LHQDPSURIHVRU:ïRG]LPLHU]:UöEHO"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
3U]HF]\WDPSDñVWZXSHZLHQIUDJPHQW
ķ1DPDUJLQHVLHW\ONR]DXZDĝ\ÊQDOHĝ\LĝSURSRQRZDQHEU]PLHQLHDUWMHVWZ\
VRFHQLHIRUWXQQH,VWRWÈLQLFMDW\Z\XVWDZRGDZF]HMMDNZ\QLND]X]DVDGQLHQLDQLHMHVW
ERZLHPĺZ\FLQNRZHĻ]DJZDUDQWRZDQLHQDVFLWXUXVRZLSUDZDGRĝ\FLDOHF]RJöOQHNRQ
VW\WXF\MQHUR]VWU]\JQLÚFLHLĝF]ïRZLHNLHPZUR]XPLHQLXSROVNLHJRSRU]ÈGNXNRQVW\WX
F\MQHJRMHVWLVWRWDOXG]NDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD>@'ODWHJRZ\GDMHVLÚĝHPRFQLHMX]D
VDGQLRQDE\ïDE\]PLDQDEU]PLHQLDDUW.RQVW\WXFML0RĝOLZHE\ïRE\MHJRGRSUHF\]R
ZDQLHZQDVWÚSXMÈF\VSRVöEĺ3U]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊSU]\VïXJXMHNDĝGH
PXF]ïRZLHNRZLRGPRPHQWXSRF]ÚFLDĻ>@(ZHQWXDOQLHZDUWRUR]ZDĝ\ÊGRRNUHĂOHQLH
DUWZQDVWÚSXMÈF\VSRVöEĺ5]HF]SRVSROLWD3ROVND]DSHZQLDNDĝGHPXF]ïRZLHNRZL
RGPRPHQWXSRF]ÚFLDSUDZQÈRFKURQÚĝ\FLDĻ7REU]PLHQLHSU]HSLVXOHSLHMHNVSRQXMH
LQWHQFMÚXVWDZRGDZF\ĵ
=SXQNWXZLG]HQLDFHOXSURMHNWRGDZFöZWDNDXZDJD]RVWDïDSU]H]SDQDGUD/HV]ND
%RVNDSRF]\QLRQD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMHV]F]HS\WDQLD"1LHPD]JïRV]Hñ
&]\SDQSURIHVRU]HFKFLDïE\X]XSHïQLÊZ\SRZLHGěSDQDG\UHNWRUD"
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1LHPDWDNLHMSRWU]HE\JG\ĝNZHVWLD]RVWDïDZ\MDĂQLRQD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\NWRĂ]SDñVWZDSRVïöZFKFLDïE\]DEUDÊJïRV"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
0DP ZLHOH ZÈWSOLZRĂFL SRQLHZDĝ VXJHVWLD ]DZDUWD ZHNVSHUW\]LH RWZLHUD QRZH SROH
G\VNXVML0DPZÈWSOLZRĂFLDOHZRODïDE\PMHSU]HDQDOL]RZDÊSU]HP\ĂOHÊRGQLHĂÊGRLQ
Q\FKRFHQ)DNWĝHWÚRSLQLÚRWU]\PDïDPWXĝSU]HGSRVLHG]HQLHP.RPLVMLXQLHPRĝOLZLD
PLRVWDWHF]QHVIRUPXïRZDQLHVWDQRZLVND
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3RGNUHĂODPĝHWRRWZLHUDQRZHSROHG\VNXVML3RUD]SLHUZV]\]RVWDMHSRVWDZLRQD
NZHVWLDĝHMHĂOL]PLHQLDP\DUW.RQVW\WXFML53WRQDOHĝDïRE\UöZQLHĝ]DVWDQRZLÊVLÚ
QDGWUHĂFLÈ]PLDQ\DUWNWöU\WUDNWXMHEDUG]LHMRJöOQLHSUDZDLZROQRĂFLRVRELVWH
7RUR]XPRZDQLHZ\GDMHVLÚFDïNLHPORJLF]QH6NRURERZLHP]PLHQLDP\F]ÚĂÊV]F]H
JöïRZÈWRQDOHĝDïRE\RGQLHĂÊVLÚGRF]ÚĂFLRJöOQHMEÈGěSU]HSURZDG]LÊDQDOL]ÚF]\]PLD
QDF]ÚĂFLV]F]HJöïRZHM]DZLHUDVLÚMXĝZLQWHUSUHWDFMLDUWF]\WHĝMHVWQLH]EÚGQD
1LHPRĝHP\E\ÊRERMÚWQLZREHFWDNSRVWDZLRQHMWH]\%OLVNLHPLMHVWUR]XPRZDQLH
ĝHDUWMDNRQRUPXMÈF\NZHVWLHRJöOQH]DZLHUDïE\ZVZRMHMLQWHUSUHWDFMLUR]XPLHQLH
DUWWDNSRMPRZDQHMDNSU]HGNïDGDMÈWRZQLRVNRGDZF\
&KFLDïDE\PSRUXV]\ÊMHV]F]HMHGQÈNZHVWLÚ2WöĝZRSLQLLVWZLHUG]DVLÚĝH]PLDQD
DUWSRZLQQDURG]LÊGDOV]HNRQVHNZHQFMHXVWDZRGDZF]H=UR]XPLDïDPĝHSDQSUR
IHVRUZLG]LGZDREV]DU\RFKURQ\ĝ\FLDZVIHU]HNRQVW\WXF\MQRF\ZLOLVW\F]QHMLZVIHU]H
NDUQHMLGRVWU]HJDGXĝ\G\VRQDQVPLÚG]\W\PLREV]DUDPLRFKURQ\
&]\]DWHP.RPLVMDQLHSRZLQQDVLÚJQÈÊGRDQDOL]\NRQVHNZHQFML]PLDQNRQVW\WX
F\MQ\FK"8ZDĝDPĝHSRZLQQLĂP\PLHÊZLHG]ÚQDWHPDWWHJRMDNLH]PLDQ\ZGDOV]HM
NROHMQRĂFLEÚGÈQLH]EÚGQH
:\GDMHPLVLÚĝHSDQSURIHVRUMDNR]QDZFDG]LHG]LQ\SUDZDNDUQHJRPöJïE\QDP
WÚNZHVWLÚZ\MDĂQLÊ
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
2GQRV]ÚVLÚGRSHZQHJRQLHSRUR]XPLHQLDNWöUHE\ÊPRĝHZ\QLND]HVSRVREXPRMHJR
UHIHURZDQLD-HV]F]HUD]SRGNUHĂODPĝHSDQGRNWRU/HV]HN%RVHNWZLHUG]LLĝZSURZD
G]HQLHSRMÚFLDķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDĵSUHF\]XMHVSRVöELQWHUSUHWDFMLGDQHJRSU]HSLVX
1LHMHVWWDNĝHWDNRQNUHWQD]PLDQDZSURZDG]DZ]DNUHVLH]DVWRVRZDñELRORJLLPHG\
F\Q\LZ]DNUHVLHSUDZDF\ZLOQHJRFDïNRZLWÈQRZRĂÊQRUPDW\ZQÈ
7H]ÈHNVSHUW\]MHVWUDF]HMWRĝHMXĝZREHFQ\FK]DSLVDFKLZREHFQ\PVSRVRELHLQWHU
SUHWRZDQLDDUWNWöU\SRWZLHUG]LRZD]PLDQDGRPDJDQLHVLÚ]PLDQ\XVWDZRGDZF]HM
MHVW]DVDGQHLSUDZLGïRZH
1D WR ZVND]\ZDï UöZQLHĝ SURIHVRU :ïRG]LPLHU] :UöEHO ZWUDNFLH SRSU]HGQLHJR SR
VLHG]HQLD.RPLVML3DQSURIHVRUZVND]\ZDïĝHIXQGDPHQWDOQ\PSUREOHPHPMHVWLĝQD
JUXQFLHREHFQLHRERZLÈ]XMÈFHJREU]PLHQLDDUWPRĝQDPöZLÊRSRZDĝQ\P]DQLHFKD
QLXXVWDZRGDZF\Z]DNUHVLHSUDZLGïRZHJRVWDQGDUGXRFKURQ\ĝ\FLDSU]HGQDURG]HQLHP
3DQLSRVHïVWZLHUG]LïDĝHZHNVSHUW\]DFKSUH]HQWRZDQHMHVWMHGQR]QDF]QHVWDQRZL
VNRĝHWRZïDĂQLHWD]PLDQDSRZRGXMHNRQLHF]QRĂÊ]PLDQXVWDZRGDZF]\FK7\PF]DVHP
VWDQRZLVNRDXWRUDZW\P]DNUHVLHMHVWWDNLHMDNSU]HGFKZLOÈZ\MDĂQLïHP
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
0RJÚW\ONRSRWZLHUG]LÊWRFRSU]HND]DïSDQG\UHNWRU$QDOL]DZV]\VWNLFKW\FKRSLQLL
LOLWHUDWXU\ SU]HGPLRWX ZVND]XMH ĝH SURSR]\FMD ]PLDQ\ ZDUW Z]GHF\GRZDQHM
ZLÚNV]RĂFLGRNWU\Q\LRU]HF]QLFWZDNDUQHJRRUD]F\ZLOQHJRSU]HNRQXMHĝH]PLDQDPD
FKDUDNWHUF]\VWRLQWHUSUHWDF\MQ\DQLHZSURZDG]DQRZRĂFL
0öZLOLĂP\RW\PZLHORNURWQLHQDSRVLHG]HQLDFK.RPLVML-DNUR]XPLHPHNVSHUW\]Ú
GUD/HV]ND%RVNDSRZVWDMHW\ONRS\WDQLHJG]LHWRGRSUHF\]RZDÊ-HĂOLWREÚG]LHGRSUH
F\]RZDQLHQDSR]LRPLHDUWWRRF]\ZLĂFLHSRVïXJXMÈFVLÚ]DVDGDPLZ\NïDGQLV\VWH
PRZHMWU]HEDEÚG]LHZWHQVDPVSRVöEUR]XPLHÊSRMÚFLHF]ïRZLHNDXĝ\ZDQHZLQQ\FK
SU]HSLVDFKWDNĝHZDUW
0RĝQDWDNÈWHFKQLNÚGRSXĂFLÊQDWRPLDVW]GDQLHPDXWRUDHNVSHUW\]\DWDNĝHLQQ\FK
DXWRUöZ Z\SRZLDGDMÈF\FK VLÚ ZG\VNXVML GRW\F]ÈFHM QRZHOL]DFML .RQVW\WXFML 53 PLHM
VFHPZïDĂFLZ\PGRGRNRQ\ZDQLDWHJRW\SXGRSUHF\]RZ\ZDQLDSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLH
NDMHVWDUW
=GDQLHPQLHNWöU\FKHNVSHUWöZWDNĝHPRLPQLHNRQLHF]QLHZ\PDJDWR]PLDQ\ZWU\
ELHDUW5R]VWU]\JQLÚFLHZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQHMREHFQLHLVWQLHMÈFHMļF]\ĝ\FLH
ZID]LHSUHQDWDOQHMSRGOHJDRFKURQLHMDNRĝ\FLHF]ïRZLHNDļZDUWSU]HVÈG]DRLQWHU
SUHWDFMLSR]RVWDï\FKSU]HSLVöZNRQVW\WXFMLWDNĝHDUWLQLHZ\PDJDWRV]F]HJöOQHJR
GRSUHF\]RZDQLD
:UÚF] SU]HFLZQLH SRGNUHĂOD VLÚ ĝH GRSLVDQLH ZDUW LDUW Z\UD]öZ ķRG PR
PHQWXSRF]ÚFLDĵF]\ZSURZDG]HQLHNDWHJRULLSRGPLRWRZHMG]LHFNDSRF]ÚWHJRPRĝHUR
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G]LÊLQQHZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQH3RZVWDMHS\WDQLHF]\MHĂOLZSU]HSLVDFKPöZLÈ
F\FKR]GURZLXF]ïRZLHNDQLHEÚG]LHGRGDQDWDNDWHJRULDEÚG]LHWRR]QDF]DÊĝHQLHPD
RFKURQ\NRQVW\WXF\MQHM]GURZLDG]LHFNDSRF]ÚWHJR
=DZV]HMHVWWDNĝHMHĂOLFKFHVLÚFRĂGRSUHF\]RZ\ZDÊSRMDZLDMÈVLÚSUREOHP\]NDWH
JRULDPLSRPLQLÚW\PLZLQQ\FKSU]HSLVDFK-HVWWRSUREOHPEDUG]LHMWHFKQLNLOHJLVODF\M
QHMQLĝPHU\WRU\F]QHJRUR]VWU]\JQLÚFLD
2GQRV]ÈFVLÚGRS\WDQLDRNRQVHNZHQFMHZLQQ\FKG]LHG]LQDFKSUDZDPRJÚVWZLHU
G]LÊĝHDEVROXWQLH]JDG]DPVLÚ]RSLQLÈGUD5RPDQD7U]DVNRZVNLHJRRSLVXMÈFHJRHZHQ
WXDOQHNRQVHNZHQFMHNWöUHMXĝQDJUXQFLHNRQVW\WXF\MQ\PSRZLQQ\E\ÊUHDOL]RZDQH
ZREUÚELHSUDZDF\ZLOQHJR:WHMVIHU]HPDP\EDUG]RQLHSHïQÈRFKURQÚ]DZLHUDMÈFÈ
ZLHOHQLHNRQVHNZHQFMLLOXNZ]DNUHVLHSRGPLRWRZRĂFLG]LHFNDSRF]ÚWHJR
.RQLHF]QHVÈWDNĝH]PLDQ\ZVIHU]HG]LDïDñPHG\F]Q\FKQDXNRZ\FKGRW\F]ÈF\FK
SRF]ÈWNöZĝ\FLDOXG]NLHJR%UDNUHJXODFMLZW\FKREV]DUDFKMHVWUDĝÈF\&KRG]LSU]HGH
ZV]\VWNLP RUHJXODFMH RFKDUDNWHU]H QRUP DGPLQLVWUDF\MQ\FK 6DQNFMH NDUQH PRJÈ
VLÚSRMDZLÊZöZF]DVNLHG\QDMSLHUZQDVWÈSLMDNDĂUHJXODFMDVIHU\]DND]XEÈGěQDND]X
ZW\P]DNUHVLH.ZHVWLDXUHJXORZDñSUDZQRNDUQ\FKMHVWU]HF]ÈZWöUQÈDOHRF]\ZLĂFLH
LFKWDNĝHEUDNXMH
:\UDĝDMÈFVZöMSRJOÈGZW\P]DNUHVLHFKFLDïE\PVWZLHUG]LÊĝHHNVSHUW\]\GRNWRUD
/HV]ND%RVNDLGRNWRUD5RPDQD7U]DVNRZVNLHJRSRND]XMÈMDNZLHONLPVSïDV]F]HQLHP
SUREOHPXMHVWDQDOL]DLQLFMDW\Z\]PLDQ\NRQVW\WXFMLZSHUVSHNW\ZLHZ\ïÈF]QLHSU]HSL
VöZDERUF\MQ\FK
'\VNXVMDZRNöïSU]HSLVöZDERUF\MQ\FKMHVWEDUG]RZÈVNLPZ\FLQNLHPSUREOHPX1D
GRGDWHNMHVWWRG\VNXVMDREFLÈĝRQDSHZQÈGHEDWÈRFKDUDNWHU]HPHGLDOQ\P0DP\V]H
UHJREFLÈĝHñNXOWXURZ\FKZWHMGHEDFLHNWöUHMHV]F]HEDUG]LHM]DZÚĝDMÈSROHVSRMU]HQLD
QDWÚNZHVWLÚ
:WHM SHUVSHNW\ZLH ]SHZQ\FK V\WXDFML DEVROXWQLH Z\MÈWNRZ\FK NWöUH SUDZR GR
SXV]F]DFKFHVLÚNRQVWUXRZDÊRJOÈGFDïRĂFLSUREOHPX7RWDNĝHVSïDV]F]DFDïÈG\VNX
VMÚ.LHG\QD]DJDGQLHQLHRFKURQ\SRF]ÈWNöZĝ\FLDOXG]NLHJREÚG]LHP\SDWU]HÊZSHU
VSHNW\ZLH ELRPHG\F\Q\ ELRHW\NL LZV]\VWNLFK SUREOHPöZ MDNLH ZLÈĝÈ VLÚ ]UR]ZRMHP
QDXNRZ\PWRRNDĝHVLÚĝHEH]UHĠHNVML QDG SRGPLRWRZRĂFLÈ F]ïRZLHND WDNĝH Z ID]LH
SRF]ÈWNöZMHJRĝ\FLDQLHMHVWHĂP\ZVWDQLHVHQVRZQLHUHJXORZDÊWHMNZHVWLL
7RMHVWQDMEDUG]LHMSUDZLGïRZDSHUVSHNW\ZDSDWU]HQLDQDWÚSUREOHPDW\NÚZROQDRG
XSU]HG]Hñ:\GDMHVLÚLVWQLHÊGRĂÊV]HURNLNRQVHQVVSRïHF]Q\ZUR]SR]QDQLX]DJURĝHñ
8MDZQLD VLÚ RQ ZDNWDFK SUDZD HXURSHMVNLHJR LZSRGHMPRZDQ\FK NRQZHQFMDFK NWö
U\FK3ROVNDQDZHWQLHUDW\ğNRZDïD
,VWQLHMH SHZLHQ NRQVHQV VSRïHF]QRĂFL PLÚG]\QDURGRZHM Z]DNUHVLH RFHQ\ SHZQ\FK
]DFKRZDñVWDQRZLÈF\FK]DJURĝHQLHGODĝ\FLDOXG]NLHJRD]ZLÈ]DQH]MHJRSRF]ÈWNDPL
7ZRU]\ VLÚ SHZQH VWDQGDUG\ PLQLPDOQH LQDNïDGD VLÚ RERZLÈ]HN LFK ZGUDĝDQLD DOH
ĝHE\VHQVRZQLHG\VNXWRZDÊRW\FKVWDQGDUGDFKPLQLPDOQ\FKQLHGDVLÚVSRMU]HÊQDWR
]DJDGQLHQLHSRPLMDMÈFNZHVWLÚSRGPLRWRZRĂFLLJRGQRĂFLSRF]ÈWNöZĝ\FLDOXG]NLHJR
=WHMSHUVSHNW\Z\VSRMU]HQLHQDFDïÈGHEDWÚZNRQWHNĂFLHDUW.RQVW\WXFML53MHVW
]QDF]QLHSïRGQLHMV]HLXMDZQLDU]HF]\ZLVWÈSHïQÈJDPÚSUREOHPöZ
-HĂOLFKRG]LR]PLDQ\NWöUHHZHQWXDOQLHQDVWÈSLï\E\ZDUWWRLFKNRQVHNZHQFMH
GODXVWDZRGDZVWZD]Z\NïHJRVÈWDNLHVDPHZVHQVLHNRQLHF]QRĂFLGRNRQDQLD]PLDQ
MDNNRQVHNZHQFMH]PLDQZDUW
1LH MHVW WDN ĝH GRNRQDQLH ]PLDQ\ ZDUW SU]HVÈG]HQLH JRGQRĂFL SU]\VïXJXMÈFHM
F]ïRZLHNRZLRGSRF]ÈWNXĝ\FLDRGFKZLOLSRF]ÚFLDR]QDF]DDXWRPDW\F]QÈNRQLHF]QRĂÊ
XFK\OHQLDMDNLFKĂSU]HSLVöZF]\DXWRPDW\F]Q\RERZLÈ]HNQDW\FKPLDVWRZHJRZSURZD
G]HQLD SHZQ\FK SU]HSLVöZ 1LHZÈWSOLZLH SRGNUHĂOD RERZLÈ]HN XVWDZRGDZF\ GRVWU]H
ĝHQLDWHJRĝHLVWQLHMHSLOÈFDSRWU]HEDUR]SRF]ÚFLDGHEDW\OHJLVODF\MQHMLZSURZDG]HQLD
XUHJXORZDñZW\P]DNUHVLHERQLHEH]SLHF]HñVWZDVÈRJURPQHLUR]SR]QDQH
,VWQLHMHNRQVHQVZRNöïNZHVWLLMDNWHUHJXODFMHSRZLQQ\Z\JOÈGDÊ
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&]\SDQSURIHVRUQLHXZDĝDĝHSRZLQQLĂP\]DS\WDÊHNVSHUWöZNWöU]\XZDĝDOLĝHNZH
VWLDRFKURQ\ĝ\FLDXMÚWDZDUW.RQVW\WXFMLMHVWNZHVWLÈEDUG]LHMLQWHUSUHWDF\MQÈQLĝ
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QRUPDW\ZQÈRUHODFMHDUW]DUW.RQVW\WXFML53F]\WHĝZ\VWDUF]\QDPG\VNXVMD
NWöUÈG]LĂSURZDG]LP\"
2ND]XMHVLÚĝHGRWHMSRU\W\ONRIUDJPHQWDU\F]QLHUR]SR]QDZDOLĂP\]PLDQÚDUW
DG]LĂRWZLHUDVLÚV]HUV]DSHUVSHNW\ZD
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
/HNWXUD HNVSHUW\] SU]HNRQXMH PQLH ĝH WD SHUVSHNW\ZD MHVW SU]H] QLFK GRVWU]HJDQD
1LHZV]\VF\DXWRU]\RSLQLLE\OLS\WDQLZV]HUV]\PNRQWHNĂFLHRWRMDNLHNRQVHNZHQFMH
PRJÈPLHÊ]PLDQ\GRNRQDQHZDUW7HPDWF]ÚĂFLHNVSHUW\]E\ïEDUG]RZÈVNR]DNUH
ĂORQ\ZREHFWHJRQLHZ\PDJDïVLÚJQLÚFLDGRV]HUV]HJRNRQWHNVWXNRQVW\WXF\MQHJR
2VRELĂFLH QLH GRVWU]HJDP ĝHE\ E\ï WX MDNLĂ EDUG]R LVWRWQ\ SUREOHP MHĝHOL FKRG]L
RUHODFMHPLÚG]\DUWDDUWLHZHQWXDOQÈ]PLDQÚRSW\NLSDWU]HQLDXVWDZRGDZF\FR
SRZLQQRVWDQRZLÊJïöZQ\SU]HGPLRW]PLDQ\ļF]\DUWF]\DUW.RQVW\WXFML53
,VWRWD SUREOHPX VSURZDG]D VLÚ GR WHJR JG]LH GRSUHF\]RZDÊ F]\P MHVW F]ïRZLHN
ZNWöU\P SU]HSLVLH -HĂOL QDVWÈSL WR ZDUW EÚG]LH WR DUJXPHQW V\VWHPRZ\ LSU]H
VÈG]HQLHLQWHUSUHWDFMLDUW-HĂOL]PLDQÚZSURZDG]LVLÚZDUWEÚG]LHWRU]XWRZDÊ
]QDF]QLHVLOQLHMLEDUG]LHMNRQVHNZHQWQLHQDLQWHUSUHWDFMÚSR]RVWDï\FKSU]HSLVöZNRQ
VW\WXF\MQ\FK
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
-HĝHOL DUW VWDQRZLïE\ W\ONR GRSUHF\]RZDQLH LUR]ZLÈ]DQLH ZÈWSOLZRĂFL FKRFLDĝE\
W\FKVÚG]LöZ7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRNWöU]\]JïRVLOL]GDQLHRGUÚEQHUR]XPLHPĝH
QLHVWDïRE\WRQDSU]HV]NRG]LHGRNRQDQLDQRZHOL]DFMLUöZQLHĝDUW.RQVW\WXFML53
.RPLVMD]RVWDïDSRZRïDQDGRQRZHOL]DFML.RQVW\WXFML535R]XPLHPĝHUR]V]HU]HQLH
QRZHOL]DFMLQDDUWE\ïRE\F]\PĂQDWXUDOQ\P
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1LH MHVWHP ]QDZFÈ SUDZD SDUODPHQWDUQHJR 7U]HED E\ UR]VWU]\JQÈÊ F]\ WDND PRĝOL
ZRĂÊPRG\ğNDFML SRSUDZNL MHVW GRSXV]F]DOQD DOH QLH F]XMÚ VLÚ NRPSHWHQWQ\ DE\ RGSR
ZLHG]LHÊQDWRS\WDQLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3URV]ÚG\UHNWRUD0LFKDïD.UöOLNRZVNLHJRRXG]LHOHQLHRGSRZLHG]LQDWRS\WDQLH
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
3UREOHPNWöU\SDQSRVHï]DU\VRZDï]RVWDïSUDZLGïRZRZVND]DQ\'RW\F]\NZHVWLLF]\
HZHQWXDOQD]PLDQD]DNUHVXQRZHOL]DFML.RQVW\WXFML53NWöUDSLHUZRWQLH]RVWDïD]DU\
VRZDQDMDNR]PLDQDDUWPRĝHREMÈÊDUW:OLWHUDWXU]HWHQSUREOHPQD]\ZDVLÚ
]DJDGQLHQLHPGRSXV]F]DOQRĂFLJïÚERNRĂFLSRSUDZHNZWUDNFLHSUDF\ZNRPLVML
']LĂ MHVW ]H PQÈ SDQ :RMFLHFK 2GURZÈĝ6\SQLHZVNL QDF]HOQLN :\G]LDïX $QDOL]
8VWURMRZ\FKL3DUODPHQWDUQ\FK%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK%\ïRE\]DVDGQHJG\E\SDQ
QDF]HOQLNSU]HGVWDZLïLQIRUPDFMÚZW\P]DNUHVLH
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
:PRLP SU]HNRQDQLX QLH PD ]DJURĝHQLD QDUXV]HQLD ]DVDG\ PöZLÈFHM R]DNUHVLH GR
SXV]F]DOQ\FKSRSUDZHN7RMHVW]DVDGDNWöUDZ\QLND]RU]HF]QLFWZD7U\EXQDïX.RQ
VW\WXF\MQHJR EDGDMÈFHJR ]DNUHV SRSUDZHN ]JïDV]DQ\FK ZWUDNFLH SURFHVX XVWDZRGDZ
F]HJRZöZF]DVJG\VWDZLDQ\MHVW]DU]XWLĝXVWDZDQLHGRV]ïDGRVNXWNXZXVWDZRZ\P
WU\ELHZWU\ELHZ\]QDF]RQ\PSU]HSLVDPL.RQVW\WXFML53
7RRU]HF]QLFWZRZVZRMHMJHQH]LHZLÈ]DïRVLÚ]SRSUDZNDPLVHQDFNLPLDOHMHVWWHĝV]H
UHJRU]HF]HñGRW\F]ÈF\FKSRSUDZHN]JïDV]DQ\FKZWUDNFLHSURFHVXXVWDZRGDZF]HJR
,VWRWD ]DJDGQLHQLD ZLÈĝH VLÚ ]W\P MDN QDOHĝ\ UR]XPLHÊ ]DNUHV SURMHNWX =DNUHV
GRSXV]F]DOQ\FK SRSUDZHN Z\]QDF]DQ\ MHVW ]DNUHVHP PDWHULL UHJXORZDQHM ZSURMHN
FLH2ZÈPDWHULHZSU]\SDGNXGUXNXQUZ\]QDF]DSRVWXORZDQHEU]PLHQLHDUW
.RQVW\WXFML53LX]DVDGQLHQLHZVND]XMÈFHPRW\Z\NWöUHVNïRQLï\ZQLRVNRGDZFöZGR
SU]HGïRĝHQLDSURMHNWX
(ZHQWXDOQDPRG\ğNDFMD WUHĂFL DUW  Z ]DNUHVLH NWöU\ ]PLHU]DïE\ GR SU]HVÈG]HQLD
SRGPLRWRZRĂFL F]ïRZLHND ZRNUHVLH SUHQDWDOQ\P GRW\F]\ WHM VDPHM NZHVWLL 0LPR Lĝ
]PLDQDGRW\F]\ïDE\LQQHMMHGQRVWNLUHGDNF\MQHMSR]RVWDZDïDE\ZNUÚJXWHMVDPHMSUR
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EOHPDW\NL1LHMHVWWDNĝHSRSUDZNLPXV]ÈGRW\F]\ÊĂFLĂOHW\FKMHGQRVWHNUHGDNF\MQ\FK
NWöUH]RVWDï\REMÚWHSLHUZRWQ\PSURMHNWHP
-HĂOLZWUDNFLHUR]SDWU\ZDQLDUHJXODFML]]DNUHVXSUDZDDGPLQLVWUDF\MQHJRSUDZD
EXGRZODQHJRSRVïRZLHGRFKRG]ÈGRZQLRVNXĝHQRZDLQVW\WXFMDZ\PDJDMDNLHMĂLQQHM
]PLDQ\WRWDND]PLDQDMHVWZSURZDG]DQDLZRU]HF]QLFWZLH7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQH
JRWRQLHMHVWNZHVWLRQRZDQH
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&KFLDïDPGRS\WDÊSDQDG\UHNWRUDF]\GREU]H]UR]XPLDïDPMHJRZ\SRZLHGě&]\QDSRG
VWDZLHRU]HF]QLFWZD7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRV\WXDFMDSU]HGVWDZLDVLÚWDNĝHJG\E\
ĂP\]QRZHOL]RZDOLDUWWRDXWRPDW\F]QLHDUWSRZLQLHQE\Ê]QRZHOL]RZDQ\"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
1LH7UHĂFLÈVWDQRZLVND]DMPRZDQHJRSU]H]HNVSHUWöZMHVWQDVWÚSXMÈFDWH]D0LHMVFHP
ZïDĂFLZ\PGODGRNRQDQLD]PLDQ\QRUPDW\ZQHMSU]HVÈG]DMÈFHMZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWD
F\MQHRGQRV]ÈFHVLÚGRSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLHNDZRNUHVLHSUHQDWDOQ\PMHVW]DUöZQR
DUWMDNLDUW.RQVW\WXFML53$UW\NXïZRFHQLHHNVSHUWöZMHVWPLHMVFHPEDU
G]LHM ZïDĂFLZ\P JG\ĝ ZVSRVöE EDUG]LHM SHïQ\ LQDWXUDOQ\ Z\UDĝD LQWHQFMÚ SURMHNWR
GDZFöZ
3RQLHZDĝGUXNQUGRW\F]\ï]PLDQ\DUWSRZVWDMHSUREOHPF]\PRĝQDWÚ]PLD
QÚZSURZDG]LÊGRDUW]HZ]JOÚGXQDRJUDQLF]HQLDJïÚERNRĂFLSRSUDZHN2GSRZLHGě
EU]PLĝHQLHPDSRZDĝQ\FKRJUDQLF]Hñ0RĝQDWDNLHG]LDïDQLHSRGMÈÊ
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&]\]GDQLHPSDQDSURIHVRUDOHSV]DE\ïDE\]PLDQDZDUWQLĝZDUW"
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
%\ïRE\WR]GHF\GRZDQLHOHSV]HUR]ZLÈ]DQLHGODUHDOL]DFML]DPLHU]HñSURMHNWRGDZFöZ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\NWRĂ]SDñVWZDFKFLDïE\MHV]F]H]DEUDÊJïRVZW\PSXQNFLH"
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&]\QDW\PHWDSLHPRĝHP\]JïRVLÊZQLRVHNRQRZHOL]DFMÚDUW.RQVW\WXFML53"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.DQFHODULL6HMPX7RPDV]2VLñVNL
3XQNW,,SRU]ÈGNXG]LHQQHJRSU]HZLGXMHSU]\VWÈSLHQLHGRUR]SDWU\ZDQLDSURMHNWXXVWD
Z\DZLÚFGRMHGQRVWHNUHGDNF\MQ\FK%ÚG]LHWRRGSRZLHGQLPRPHQWĝHE\]JïRVLÊWDNÈ
SRSUDZNÚGRWUHĂFLSURMHNWXXVWDZ\
3RVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:WDNLHM V\WXDFML SURSRQXMÚ ĝHE\ UR]SDWU\ZDQLH SNW ,, SRU]ÈGNX REUDG SU]HïRĝ\Ê QD
QDVWÚSQHSRVLHG]HQLH.RPLVML0XVLP\VSRNRMQLHSU]HDQDOL]RZDÊZV]\VWNLHSURSR]\FMH
&]ÚĂÊSRVïöZRSWXMH]DZSURZDG]HQLHPSRSUDZNLķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDO
QHM ĂPLHUFLĵ ,QQD SRSUDZND PLDïDE\ GRW\F]\Ê DUW NWöU\ EU]PLDïE\ QDVWÚSXMÈFR
ķ5]HF]SRVSROLWD 3ROVND FKURQL ĝ\FLH G]LHFL SRF]ÚW\FK SU]H] XVWDZRGDZVWZR LZV]HFK
VWURQQHZ\VLïNLZïDG]SXEOLF]Q\FKĵ
1DOHĝDïRE\UR]ZDĝ\ÊWHGZLHSURSR]\FMH]DQLPSU]\VWÈSLP\GRUR]SDWU\ZDQLDSUR
MHNWXXVWDZ\7RMHVWZQLRVHNIRUPDOQ\
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
&KFLDïE\P SRSU]HÊ ZQLRVHN SRVïD )UDQFLV]ND 6WHIDQLXND ,QWHQFMÈ PRMHJR ZF]HĂQLHM
V]HJR S\WDQLD E\ïD WURVND RWR F]\ PXVLP\ QD G]LVLHMV]\P SRVLHG]HQLX JïRVRZDÊ QDG
SURMHNWHPXVWDZ\
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-DNLHMHVWVWDQRZLVNR%LXUD/HJLVODF\MQHJR"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
:\GDMHPLVLÚĝHQDMOHSV]\PWRNLHPSRVWÚSRZDQLDE\ïRE\SU]HMĂFLHGRUR]SDWU\ZDQLD
SURMHNWXXVWDZ\*G\E\ĂP\SU]\VWÈSLOLGRUR]SDWU]HQLDDUWSURMHNWXXVWDZ\ZöZF]DV
PRJïDE\]RVWDÊ]JïRV]RQDSRSUDZNDGRDUWREHMPXMÈFDQRZHOL]DFMÚDUW.RQVW\
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WXFML533RGNUHĂODPĝHWDNDSRSUDZNDPRĝH]RVWDÊ]JïRV]RQDSRUR]SRF]ÚFLXSUDFQDG
WHNVWHP
3öěQLHMSUDFHQDGSURMHNWHPPRĝQD]DZLHVLÊL]DNRñF]\ÊG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLHDE\
SDñVWZRSRVïRZLHPLHOLPRĝOLZRĂÊSU]HP\ĂOHQLDVSUDZ\
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
-HĂOLSRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXNZQRVLRSU]HUZDQLHREUDGMXĝQDW\PHWDSLHWRPöM
ZQLRVHNMHVWSU]HFLZQ\&HORZHZ\GDMHPLVLÚSU]\VWÈSLHQLHGRSUDF\QDGWHNVWHPL]JïR
V]HQLHZGQLXG]LVLHMV]\PSRSUDZHN%\ïRE\ZVND]DQHDE\ĂP\PRJOLG\VNXWRZDÊQDG
NRQNUHWQ\PL SRSUDZNDPL LSU]HDQDOL]RZDÊ HNVSHUW\]\ NWöUH MXĝ ]RVWDï\ ]DPöZLRQH
DQLH]RVWDï\GRSXV]F]RQHW\ONRGODWHJRĝHSRSUDZNLRğFMDOQLH QLH ]RVWDï\ ]JïRV]RQH
:]ZLÈ]NX ]W\P ZSNW ,, SRU]ÈGNX REUDG SRZLQQR QDVWÈSLÊ ]JïRV]HQLH SRSUDZHN
LG\VNXVMDQDGSRSUDZNDPL1LHZ\GDMHPLVLÚFHORZHJïRVRZDQLHZGQLXG]LVLHMV]\P
QDGNRQNUHWQ\PLSRSUDZNDPL
3RVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:W\PPRPHQFLHZ\FRIXMÚVZöMZQLRVHNRSU]HUZDQLHREUDGOHF]]DSRZLDGDPĝH]JïR
V]ÚJRZGDOV]HMF]ÚĂFLSRVLHG]HQLD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3U]HFKRG]LP\GRSNW,,SRU]ÈGNXREUDGREHMPXMÈFHJRUR]SDWU]HQLHSRVHOVNLHJRSURMHN
WXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM GUXNQU 
&]\VÈXZDJLGRW\WXïXXVWDZ\"1LHPDXZDJ
3U]HFKRG]LP\GRUR]SDWU]HQLDDUW&]\VÈXZDJLGR]GDQLDZVWÚSQHJR"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
3URSRQXMHP\X]XSHïQLÊW]ZPHWU\F]NÚDWDNĝHZ\NUHĂOLÊZ\UD]ķQDVWÚSXMÈFHĵZDUW
SURMHNWXXVWDZ\
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&]\MHĂOL]DNRñF]\P\REUDG\SRUR]SDWU]HQLXDUWSURMHNWXXVWDZ\EÚG]LHLVWQLDïDPRĝ
OLZRĂÊSRZURWXGRUR]SDWU\ZDQLDDUWQDQDVWÚSQ\PSRVLHG]HQLX.RPLVML":REHFQ\P
EU]PLHQLXSURMHNWXXVWDZ\DUWZSURZDG]D]PLDQÚMHG\QLHZDUW.RQVW\WXFML
3U]HSUDV]DPZ\FRIXMÚS\WDQLH
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3RQLHZDĝE\ïWDNLPRPHQWZF]DVLHGHEDW\SDUODPHQWDUQHMĝHJïRVRZDOLĂP\QDGZQLR
VNLHPRQDW\FKPLDVWRZHSU]HMĂFLHGRGUXJLHJRF]\WDQLDFKFLDïE\PZLPLHQLXJUXS\SR
VïöZNWöU]\SRGSLVDOLWHQZQLRVHN]JïRVLÊQRZHEU]PLHQLHDUW.RQVW\WXFML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
'RW\FKF]DVUR]SDWU]\OLĂP\]GDQLHZVWÚSQH=DFKZLOÚSU]HMG]LHP\GRUR]SDWU]HQLDSUR
SRQRZDQ\FK]PLDQZDUW.RQVW\WXFML53
&]\VÈXZDJLGRSRSUDZHN]JïRV]RQ\FKSU]H]%LXUR/HJLVODF\MQH"1LHPDXZDJ
3U]HFKRG]LP\GRSURSRQRZDQHJREU]PLHQLDDUW.RQVW\WXFML53ķ5]HF]SRVSROLWD
3ROVND]DSHZQLDNDĝGHPXF]ïRZLHNRZLSUDZRGRRFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDĵ
&]\VÈXZDJL"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:QLRVHN RQDW\FKPLDVWRZH SU]HMĂFLH GR GUXJLHJR F]\WDQLD SRGSLVDïR  SRVïöZ :LFK
LPLHQLXFKFLDïE\P]JïRVLÊQRZHEU]PLHQLHDUWķ5]HF]SRVSROLWD3ROVND]DSHZQLDNDĝ
GHPXF]ïRZLHNRZLSUDZQÈRFKURQÚĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ
0DPS\WDQLHGR%LXUD/HJLVODF\MQHJRF]\SU]\RND]MLUR]SDWU\ZDQLDDUWSURMHN
WXXVWDZ\PRJÚ]JïRVLÊQRZHEU]PLHQLHDUW.RQVW\WXFML53"&]\WRMHVWZïDĂFLZ\
PRPHQW"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
-DN ]UR]XPLDïHP SU]HELHJ G\VNXVML ]PLDQD ZDUWPLDïDE\ ]DVWÈSLÊ OXE X]XSHïQLÊ
]PLDQÚZDUW-HĂOLWH]PLDQ\VÈSRZLÈ]DQH]HVREÈWDNÈSRSUDZNÚPRĝQD]JïRVLÊ
MXĝZW\PPRPHQFLH
3URVLP\R]JïDV]DQLHSRSUDZHNQDSLĂPLH


184
159.$'

.20,6-$1$'=:<&=$-1$'6326(/6.,(*2352-(.78867$:<2=0,$1,(.2167<78&-,53



3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\SDQSRVHïPDSU]\JRWRZDQÈSRSUDZNÚQDSLĂPLH"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
7DN
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
7U]HEDUR]ZDĝ\Ê]DJDGQLHQLHF]\SUHF\]XMÈFDUW.RQVW\WXFML53QDOHĝ\GRNRQ\ZDÊ
SRGREQHJR]DELHJXOHJLVODF\MQHJRZRGQLHVLHQLXGRDUWF]\WHĝGRNRQDÊWHM]PLDQ\
ZMHGQ\P]DUW\NXïöZ
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
0RMÈLQWHQFMÈMDNRRVRE\]JïDV]DMÈFHMSRSUDZNÚMHVWQRZHOL]DFMDDUWLDUW%\ïR
E\WR]DWHPQDGDQLHQRZHJREU]PLHQLDREXDUW\NXïRP
3RVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:DUWR]DVWDQRZLÊVLÚQDGSU]HQLHVLHQLHPSURSRQRZDQ\FK]PLDQ]DUW.RQVW\WXFML
53GRDUW.RQVW\WXFML53
&]\SRSUDZNDNWöUÈSDQSRVHïFKFH]JïRVLÊVSHïQLDZ\PRJLIRUPDOQH"
&KFLDïE\PSRGNUHĂOLÊĝHWR.OXE3DUODPHQWDUQ\36/GRVWU]HJïNRQLHF]QRĂÊUR]V]H
U]HQLDSURSRQRZDQHM]PLDQ\DUWRZ\UD]\ķGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3RGWÈSRSUDZNÈSRGSLVDïRVLÚSRVïöZSUDNW\F]QLH]ZV]\VWNLFKXJUXSRZDñSR]D
6/'
3RVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=JïDV]DPZQLRVHNRSU]HUZDQLHSUDFQDGSURMHNWHPXVWDZ\L]DNRñF]HQLHREUDGZGQLX
G]LVLHMV]\P
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
0\ĂOÚĝHQDW\PPRJOLE\ĂP\]DNRñF]\ÊG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLH.RPLVML
%LXUR/HJLVODF\MQHPDS\WDQLHF]\SDQSRVHï]JïDV]DSRSUDZNÚQDSLĂPLH",QIRUPX
MÚĝHVHNUHWDULDW.RPLVMLSRZLQLHQRWU]\PDÊSRSUDZNÚQDSLĂPLH&]ïRQNRZLH.RPLVML
PXV]ÈPLHÊPRĝOLZRĂÊ]DSR]QDQLDVLÚ]QLÈ
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
-DN UR]XPLHP SRVHï 'DULXV] .ïHF]HN ]JïRVLï SRSUDZNÚ GR DUW .RQVW\WXFML QDWR
PLDVWVXJHURZDïSDQUöZQLHĝSRSUDZNÚGRDUW.RQVW\WXFMLNWöUDWRSRSUDZNDMHV]
F]HQLH]RVWDïD]JïRV]RQD
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3U]HG ]DPNQLÚFLHP REUDG FKFLDïE\P ]JïRVLÊ WÚ SRSUDZNÚ 3RQLHZDĝ G\VNXVMH NWöUH
EÚGÈ VLÚ WRF]\Ê ZSU]HUZLH REUDG QDV]HM .RPLVML SRZLQQ\ REHMPRZDÊ V]HUV]\ ]DNUHV
QDV]\FKSUDF]JïDV]DPGUXJÈF]ÚĂÊVZRMHMSRSUDZNL3URSRQXMÚDE\DUWRWU]\PDï
QRZH EU]PLHQLH ķ½UöGïHP ZROQRĂFL LSUDZ F]ïRZLHND LRE\ZDWHOD MHVW SU]\URG]RQD
LQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊSU]\VïXJXMÈFDF]ïRZLHNRZLRGFKZLOLSRF]ÚFLD-HVWRQDQLHQDUX
V]DOQDDMHMSRV]DQRZDQLHLRFKURQDMHVWRERZLÈ]NLHPZïDG]SXEOLF]Q\FKĵ
3R ]JïRV]HQLX SRSUDZNL GR DUW LDUW .RQVW\WXFML 53 PDP\ PDWHULDï GR
G\VNXVML
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&KFLDïDE\P]DS\WDÊSDQDG\UHNWRUDRSHZQÈNZHVWLÚ2WöĝZSURSRQRZDQ\PEU]PLH
QLXDUW]DZDUWHVÈVïRZDķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ&]\SURSR
QRZDQH EU]PLHQLH DUW QLH SRZLQQR E\Ê QDVWÚSXMÈFH ķ3U]\URG]RQD LQLH]E\ZDOQD
JRGQRĂÊSU]\VïXJXMHNDĝGHPXF]ïRZLHNRZLRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFL
6WDQRZLRQDěUöGïRZROQRĂFLLSUDZF]ïRZLHND-HVWQLHQDUXV]DOQDDMHMSRV]DQRZDQLH
LRFKURQDMHVWRERZLÈ]NLHPZïDG]SXEOLF]Q\FKĵ
&]\Z\UD]\ķGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵQLHSRZLQQ\E\ÊZSURZDG]RQHUöZQLHĝGRWUHĂFL
DUW"
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3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2GQRV]ÚZUDĝHQLHĝHUR]SRF]ÚOLĂP\G\VNXVMÚQDGSRSUDZNÈ-HĂOLFKFHP\]DNRñF]\Ê
SRVLHG]HQLH.RPLVMLSR]JïRV]HQLXSRSUDZHNSU]H]SRVïD'DULXV]D.ïHF]NDSRZLQQLĂP\
WR]URELÊZW\PPRPHQFLH'RG\VNXVMLSU]HMG]LHP\QDQDVWÚSQ\PSRVLHG]HQLX
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3DQLSU]HZRGQLF]ÈFD]DGDïDPWRS\WDQLHĝHE\XSHZQLÊVLÚF]\PRMHUR]XPRZDQLHMHVW
SUDZLGïRZH3DQSRVHï'DULXV].ïHF]HNMHVWXSRZDĝQLRQ\GR]JïDV]DQLDSRSUDZHNDOH
QDSRVLHG]HQLX.RPLVMLNDĝG\]SRVïöZPDSUDZRZQRVLÊSRSUDZNLL]DGDZDÊS\WDQLD
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
2EDZLDPVLÚĝHSRP\OLOLĂP\SRMÚFLD*RGQRĂÊF]ïRZLHNDGRW\F]\F]ïRZLHNDUöZQLHĝSR
ĂPLHUFL3RSHïQLOLE\ĂP\SRZDĝQ\EïÈGZSURZDG]DMÈFZ\UD]\ķGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ
2ERZLÈ]XMHQDVRFKURQDF]ïRZLHNDWDNĝHSRĂPLHUFL
&]\PLQQ\PMHVWRFKURQDSUDZQDĝ\ZHJRF]ïRZLHNDDF]\PLQQ\PRFKURQDJRGQR
ĂFLNWöUDWUZDGïXĝHMQLĝĝ\FLH
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
=DELHUDPJïRVZNZHVWLLSRU]ÈGNRZHM2WU]\PDOLĂP\G]LĂWU]\RSLQLHRGQRV]ÈFHVLÚGR
SRSUDZHNNWöUHQLHSRMDZLï\VLÚQDIRUXP.RPLVML&KFLDïDE\P]DS\WDÊRFHORZRĂÊVSR
U]ÈG]DQLDRSLQLLSUDZQHMGRSRSUDZHNNWöUHQLH]RVWDï\SU]HGïRĝRQH.RPLVML
3U]\SRPLQDPĝHQDSRSU]HGQLPSRVLHG]HQLX.RPLVMLRSRQRZDïDPSU]HFLZNRVSR
U]ÈG]DQLXWDNLFKRSLQLLZV\WXDFMLNLHG\QLH]QDP\WUHĂFLSRSUDZHN
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3RQLHZDĝ SRMDZLïD VLÚ SURSR]\FMD QRZHJR EU]PLHQLD DUW .RQVW\WXFML 53 LWUHĂÊ
DUWPLDïDE\E\ÊUR]G]LHORQDQDGZDXVWÚS\WDSRSUDZNDPRĝHVLÚSRMDZLÊZWRNX
SUDF.RPLVMLMDNRUR]ZLÈ]DQLHOHJLVODF\MQH]DWHPZ\SU]HG]DMÈFRSRSURVLïHPRHNVSHU
W\]ÚW\ONRSRWRĝHE\]DVWDQRZLÊVLÚF]\]JïRVLÊWÚSRSUDZNÚF]\QLH
3R]DSR]QDQLXVLÚ]HNVSHUW\]DPL]GHF\GRZDïHPVLÚQLH]JïDV]DÊSRSUDZNL.DĝG\
]SRVïöZ EÚGÈF\ F]ïRQNLHP .RPLVML PRĝH ]JïRVLÊ WÚ SRSUDZNÚ 0DP QDG]LHMÚ ĝH QLH
Z\NURF]\ïHPSR]D]DNUHVSUDF.RPLVML
(NVSHUW\]\VÈDNWXDOQHFKRÊG]LĂQLHG\VNXWXMHP\QDGQLPL
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
%DUG]RWUXGQRMHVWPLRGSRZLHG]LHÊQDS\WDQLHSDQLSRVHï$QQ\6REHFNLHM1DSHZQR
GZLHNZHVWLHVÈZDUWH]DXZDĝHQLD3RSLHUZV]HZDUWSRMDZLDVLÚSRMÚFLHQLH]E\
ZDOQHMJRGQRĂFL7RSRMÚFLHIXQNFMRQXMHZSHUVSHNW\ZLHHXWDQD]ML-HVWSUREOHPFRWR
]QDF]\QDWXUDOQDĂPLHUÊ
'UXJDNZHVWLDGRW\F]\UHODFMLSRPLÚG]\]PLDQÈDUWLDUW1DOHĝ\]DVWDQRZLÊ
VLÚF]\]PLDQDPDGRW\F]\ÊREXDUW\NXïöZF]\MHGQHJR]QLFK7H]DJDGQLHQLDSR]ZR
OLïE\PVRELHMHĂOLWDNDEÚG]LHZROD.RPLVMLUR]ZLQÈÊQDQDVWÚSQ\PSRVLHG]HQLX
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3RVHï )UDQFLV]HN 6WHIDQLXN ]JïRVLï ZQLRVHN R]DNRñF]HQLH REUDG .WR ]SDñVWZD RSR
ZLDGDVLÚ]D]DNRñF]HQLHPREUDG"
6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDSU]\MÚïDZQLRVHNR]DNRñF]HQLHREUDGSU]\EUDNXJïRVöZ
SU]HFLZQ\FKLZVWU]\PXMÈF\PVLÚ
-XWU]HMV]HSRVLHG]HQLH.RPLVML]RVWDïRRGZRïDQH
,QIRUPXMÚĝHZ\F]HUSDOLĂP\SRU]ÈGHNG]LHQQ\G]LVLHMV]\FKREUDG=DP\NDPSRVLH
G]HQLH.RPLVML
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.RPLVMD1DG]Z\F]DMQD
GRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM QU
OXWHJRU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMREUDGXMąFDSRGSU]HZRGQLFWZHPSRVáDQ
NL-DGZLJL:LĞQLHZVNLHM 3L6 NRQW\QXRZDáDUR]SDWU\ZDQLH
±SRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM
3ROVNLHM GUXNQU
:SRVLHG]HQLX XG]LDï Z]LÚOL SU]HGVWDZLFLHOH 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRĂFL ]SRGVHNUHWDU]HP VWDQX
$QGU]HMHP'XGÈ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2WZLHUDP SRVLHG]HQLH .RPLVML 1DG]Z\F]DMQHM GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX
XVWDZ\ R]PLDQLH .RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM :LWDP SRVïöZ LSU]\E\ï\FK
JRĂFL1DSRGVWDZLHOLVW\REHFQRĂFLVWZLHUG]DPNZRUXP3URSRQRZDQ\SRU]ÈGHNG]L
VLHMV]HJRSRVLHG]HQLD]RVWDïGRUÚF]RQ\SDñVWZXQDSLĂPLH6NïDGDVLÚRQW\ONR]MHG
QHJR SXQNWX REHMPXMÈFHJR NRQW\QXDFMÚ UR]SDWU\ZDQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX XVWDZ\
R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM GUXNQU 
1DG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLHF]ïRQNRZLH.RPLVMLRWU]\PDOL]DPöZLRQHZF]HĂQLHMSU]H]
VLHELHHNVSHUW\]\6ÈWU]\GRVWDUF]RQHHNVSHUW\]\$XWRUHPSLHUZV]HM]QLFKMHVWVWDï\
HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHOGUXJDMHVWDXWRUVWZDSURI$QGU]HMD=RO
ODDWU]HFLDHNVSHUWDGVOHJLVODFMLSDQD:RMFLHFKD2GURZÈĝ6\SQLHZVNLHJR=DPöZLR
QH]RVWDï\WDNĝHLQQHHNVSHUW\]\GRW\F]ÈFH]DJDGQLHñELRHW\F]Q\FKDOHMHV]F]HLFKQLH
PDP\=PRLFKLQIRUPDFMLZ\QLNDĝHQDOHĝ\VLÚLFKVSRG]LHZDÊGRSLHURQDSRF]ÈWNX
PDUFD
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
&]\WHRVWDWQLHHNVSHUW\]\]RVWDï\]DPöZLRQHSU]H].RPLVMÚ"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
7DN (NVSHUW\]\ WH ]RVWDï\ ]DPöZLRQH SU]H] ZLFHSU]HZRGQLF]ÈFÈ .RPLVML SRVïDQNÚ
(OĝELHWÚ 5DG]LV]HZVNÈ 0DMÈ RQH GRW\F]\Ê DVSHNWöZ ELRHW\F]Q\FK RFKURQ\ ĝ\FLD RG
PRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFL=RVWDQÈZQLFKZ\MDĂQLRQHNZHVWLHSUDZQH
]XZ]JOÚGQLHQLHPGRURENXELRHW\F]QHJR8QLL(XURSHMVNLHM
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
&]\HNVSHUW\]ÚWÚ]DPöZLïDSRVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDF]\FDïD.RPLVMD"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
(NVSHUW\]Ú]DPöZLïDPZLPLHQLXFDïHM.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3RWZLHUG]DPLSUDJQÚZ\MDĂQLÊĝHWDNĝHSU]\FK\OLïDPVLÚGRLQLFMDW\Z\SRVïDQNL(Oĝ
ELHW\5DG]LV]HZVNLHM
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
1LH]JDG]DPVLÚ]RSLQLÈĝHSRVïDQNL-DGZLJD:LĂQLHZVNDRUD](OĝELHWD5DG]LV]HZ
VND PRJÈ SRGHMPRZDÊ WHJR W\SX GHF\]MÚ ZLPLHQLX FDïHM .RPLVML :PRMHM RFHQLH WD
RVWDWQLD]DPöZLRQDHNVSHUW\]DQLHMHVWQDPGRQLF]HJRSRWU]HEQD8ZDĝDPĝH.RPL
VMDPDZ\VWDUF]DMÈFRGXĝRLQIRUPDFMLDE\GRNRQDÊ]PLDQ\NRQVW\WXFML&]HNDQLHQD
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GRGDWNRZÈHNVSHUW\]ÚELRHW\F]QÈDSRWHPQDNROHMQÈWHJRW\SXRSLQLÚQLHPDVHQVX
LMHVWW\ONR]EÚGQ\PWUDFHQLHPF]DVX.RPLVMLSU]HGSU]HMĂFLHPGRHWDSXZïDĂFLZ\FK
UR]VWU]\JQLÚÊ
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
3DPLÚWDPĝHMDNLĂF]DVWHPXXVWDODOLĂP\SHZQÈNRQZHQFMÚSUDF\1LHVï\V]DïHPZWH
G\DE\SRVïDQND$QQD6REHFNDVSU]HFLZLDïDVLÚXVWDOHQLRPGRW\F]ÈF\P]DPDZLDQLD
HNVSHUW\]'ODSU]\NïDGXSUDJQÚSU]\SRPQLHÊĝHSRVHï'DULXV].ïHF]HNMXĝNLONDNURW
QLH]DPDZLDïGRGDWNRZHHNVSHUW\]\']LÚNLWHPXQDV]DZLHG]DVLÚ]QDF]QLHSRV]HU]D
8ZDĝDP ĝH MHĂOL NWöU\Ă ]F]ïRQNöZ .RPLVML Z\VWÚSXMH ]LQLFMDW\ZÈ ]DPöZLHQLD GR
GDWNRZHM HNVSHUW\]\ WR MHJR LQLFMDW\ZD ]DVïXJXMH Z\ïÈF]QLH QD SRFKZDïÚ %\Ê PRĝH
QLHNWöU]\]SRVïöZPDMÈZLÚNV]ÈZLHG]ÚRGLQQ\FKQDWHPDWUR]SDWU\ZDQHJRSUREOHPX
LQLHSRWU]HEXMÈMXĝĝDGQ\FKHNVSHUW\]DOHSR]RVWDOLFLÈJOHFKFÈZLHG]LHÊMHV]F]HZLÚFHM
SRWRDE\ĂZLDGRPLHSRGHMPRZDÊGHF\]MÚ
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
:PRLPRGF]XFLXZV]\VWNLHQDMZDĝQLHMV]HHNVSHUW\]\]RVWDï\MXĝ.RPLVMLGRVWDUF]RQH
3UREOHP\ELRHW\F]QHRNWöU\FKZ\MDĂQLHQLHZ\VWÈSLïDSRVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZ
VND]RVWDï\MXĝWDNĝHZ]QDF]QHMF]ÚĂFLRPöZLRQHZSRSU]HGQLRGRVWDUF]RQ\FKQDP
PDWHULDïDFK'ODWHJR]JïDV]DPZQLRVHNIRUPDOQ\DE\]DNRñF]\ÊHWDSQDV]\FKSUDFSR
ĂZLÚFRQ\RPDZLDQLXHNVSHUW\]7\PVDP\PVNïDGDPZQLRVHNR]DPNQLÚFLHG\VNXVML
.RPLVMDSRZLQQDWHUD]SU]HMĂÊRPöZLHQLDNRQNUHWQ\FKSRSUDZHN]JïRV]RQ\FKGR
SURMHNWXXVWDZ\PLQSU]H]SRVïD'DULXV]D.ïHF]ND
5HDVXPXMÈF]JïDV]DPZQLRVHNIRUPDOQ\R]DPNQLÚFLHG\VNXVMLQDWHPDWHNVSHUW\]
LSU]HMĂFLDGRUR]SDWU\ZDQLD]JïRV]RQ\FKSRSUDZHN&DïDZLHG]DSRWU]HEQDGRSRGMÚ
FLDRGSRZLHGQLFKUR]VWU]\JQLÚÊMHVWMXĝQDP]QDQD*G\E\MHGQDNSRMDZLDï\VLÚMDNLHĂ
GRGDWNRZHZÈWSOLZRĂFLWRQDVDOLMHVWVWDï\HNVSHUWRUD]HNVSHUFL]%LXUD$QDOL]6HM
PRZ\FKLGRQLFKPRĝQDNLHURZDÊS\WDQLD
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
=JïDV]DPVLÚDE\Z\MDĂQLÊZV]HONLHZÈWSOLZRĂFLGRW\F]ÈFHHNVSHUW\]NWöUH]DPDZLD
ïHP 'RW\FKF]DV ZV]HONLH VZRMH SURSR]\FMH ZW\P ]DNUHVLH ]JïDV]DïHP Z\ïÈF]QLH QD
SRVLHG]HQLDFK.RPLVML1LJG\QLHZ\VWÈSLïHPRĝDGQÈHNVSHUW\]ÚSR]DSRVLHG]HQLHP
.RPLVML
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
%DUG]RPRĝOLZHĝHSRVHï'DULXV].ïHF]HNPDUDFMÚ-HGQDNRLOHGREU]HSDPLÚWDP
SU]\MÚOLĂP\]DVDGÚĝHMHĂOLNWRĂ]QDV]JïRVLMDNLNROZLHNZQLRVHNRVSRU]ÈG]HQLHHNV
SHUW\]WRWHJRURG]DMXSURĂEDSRZLQQDE\ÊEH]SRĂUHGQLRVNLHURZDQDGRG\UHNWRUD%LX
UD$QDOL]6HMPRZ\FK
=JïDV]DPZQLRVHNSU]HFLZQ\GRZQLRVNXSRVïD$QGU]HMD0DñNL&KFLDïE\P]DQLP
SU]HMG]LHP\ JïRVRZDñ QDG SRSUDZNDPL ]DSR]QDÊ VLÚ MHV]F]H ]HNVSHUW\]DPL GRVWDU
F]RQ\PLQDG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLH
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
=XSHïQLHQLH]UR]XPLDï\MHVWGODPQLHZQLRVHNDE\ZLÚFHMQLH]DPDZLDÊDQLQLH]DSR
]QDZDÊVLÚ]HNVSHUW\]DPLVSRU]ÈG]RQ\PLQD]OHFHQLH.RPLVML-HVWGOD PQLHU]HF]È
RF]\ZLVWÈĝHSHZQDJUXSDSRVïöZMHV]F]H]DQLP]DF]ÚïDF]\WDÊMDNÈNROZLHNHNVSHU
W\]ÚZLHG]LDïDMXĝZV]\VWNRQDMOHSLHM:RSLQLLWHMJUXS\SRVïöZLQLFMDWRUöZ]PLDQ\
ZDUWNRQVW\WXFMLMHVWRQDNRQLHF]QDEH]Z]JOÚGXQDMDNLHNROZLHNRSLQLHHNVSHU
WöZ-HVWMHGQDNWDNĝHSHZQDJUXSDSRVïöZNWöUDPDSHZQHZÈWSOLZRĂFL&RZLÚFHM
F]ÚĂÊW\FKZÈWSOLZRĂFL]QDMGXMHSRWZLHUG]DQLHZHNVSHUW\]DFK8ZDĝDPĝH.RPLVML
DE\PRJïDSRGMÈÊZïDĂFLZHUR]VWU]\JQLÚFLDEÚGÈMHV]F]HSRWU]HEQHGRGDWNRZHHNVSHU
W\]\2VRELĂFLHMHVWHP]DLQWHUHVRZDQDHNVSHUW\]ÈZ\MDĂQLDMÈFÈFRR]QDF]DVIRUPXïR
ZDQLH ķQDWXUDOQD ĂPLHUÊĵ 6NRUR ZMHGQHM ]SRSUDZHN SURSRQXMH VLÚ ZSURZDG]HQLH
GR NRQVW\WXFML Z\UD]öZ ķRFKURQD ĝ\FLDĮ GR QDWXUDOQHM ĂPLHUFLĵ ]JïDV]DP ZQLRVHN
RVSRU]ÈG]HQLHHNVSHUW\]QDWHQWHPDW
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3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
1DV]D G\VNXVMD GRW\F]\ V]F]HJöOQHJR WHPDWX SRQLHZDĝ FKRG]L RVSUDZÚ ķRFKURQ\
ĝ\FLDĵ1DOHĝ\SU]\SRPQLHÊĝHRFKURQDĝ\FLDVWDQRZLZDUWRĂÊRNWöUÈXSRPLQDïVLÚ
ZVSRVöEV]F]HJöOQ\ZVZRLPQDXF]DQLX2MFLHF¥ZLÚW\&KFLDïDE\PSR]QDÊHNVSHUWD
DOER HNVSHUW\]Ú NWöUD EÚG]LH SU]HFLZQD QDXNRP 2MFD ¥ZLÚWHJR -HĂOL NRJRĂ VWDÊ QD
WDNÈSRVWDZÚWRJUDWXOXMHPXGREUHJRVDPRSRF]XFLD
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:V]\VWNLHHNVSHUW\]\NWöUH]RVWDï\]DPöZLRQHOXEEÚGÈ]DPöZLRQHGRWUÈGRQDVMHV]
F]HSU]HGGUXJLPF]\WDQLHPSURMHNWX*G\E\ĂP\QDZHWFKFLHOLWHUD]XG]LHOLÊSRSDUFLD
ZQLRVNRZLSRVïD$QGU]HMD0DñNLWRZFDOHQLHEÚG]LHR]QDF]DïRNRñFDSUDFQDG]PLD
QDPLZNRQVW\WXFML3U]HGQDPLGDOV]HHWDS\SUDFSDUODPHQWDUQ\FKGUXJLHF]\WDQLH
WU]HFLHF]\WDQLHDWDNĝHDSUREDWD6HQDWXRUD]SRGSLV3UH]\GHQWD53-HĂOLZ]ZLÈ]NX
]QDGHVïDQ\PLHNVSHUW\]DPL]URG]LVLÚSRWU]HEDGRNRQDQLDMDNLFKNROZLHN]PLDQZUR]
SDWU\ZDQ\PSU]HSLVLHWR.RPLVMDEÚG]LHPLDïDMHV]F]HF]DVQDSRGMÚFLHRGSRZLHGQLFK
GHF\]ML-HĝHOLMHGQDNSRVïDQND-RDQQD6HQ\V]\QSRWU]HEXMHGRGDWNRZ\FKHNVSHUW\]
DE\ XWZLHUG]LÊ VLÚ ZVZRLFK UDFMDFK WR ]DZV]H ]QDMG]LHP\ RGSRZLHGQLFK HNVSHUWöZ
0DPZUDĝHQLHĝHSRVïDQND-RDQQD6HQ\V]\QRGGïXĝV]HJRF]DVXPDZ\URELRQH]GDQLH
QDWHPDWQDV]\FKSUDF
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
1DWOHWRF]ÈFHMVLÚG\VNXVMLZDUWRSU]\SRPQLHÊĝHPDUV]DïHN6HMPXMXĝGZXNURWQLH
Z\]QDF]DïWHUPLQ]DNRñF]HQLDSUDF.RPLVML7RMHVWDUJXPHQWNWöU\PD]DVDGQLF]H
]QDF]HQLH.RPLVMDMDNZLGDÊMXĝGDZQRWHPXSRZLQQDSU]\JRWRZDÊVSUDZR]GDQLH
3R GUXJLH ZPRMHM RFHQLH MXĝ QD SRSU]HGQLP SRVLHG]HQLX .RPLVML ]DNRñF]\OLĂP\
RPDZLDQLHHNVSHUW\]LSU]HV]OLĂP\GR]JïDV]DQLDSURSR]\FMLNRQNUHWQ\FK]PLDQZNRQ
VW\WXFML
3RWU]HFLHSUDJQÚVLÚRGQLHĂÊGRZ\SRZLHG]LSRVïDQNL-RDQQ\6HQ\V]\QNWöUDMHV]
F]HEDUG]LHMXWZLHUG]DPQLHZW\PĝHPöMZQLRVHNMHVW]DVDGQ\-HĂOLEÚG]LHP\GDOHM
SUDFRZDOL ]JRGQLH ]WRNLHP P\ĂOHQLD SRVïDQNL -RDQQ\ 6HQ\V]\Q WR QD NDĝG\P NR
OHMQ\PSRVLHG]HQLX.RPLVMLEÚGÈ]JïDV]DQHZQLRVNLRRSUDFRZDQLHQRZ\FKHNVSHUW\]
LZWHQ VSRVöE QDV]D SUDFD PRĝH WUZDÊ ZQLHVNRñF]RQRĂÊ 0\ĂOÚ ĝH WDNLH G]LDïDQLH
PRĝQD X]QDÊ ]D SHZQHJR URG]DMX REVWUXNFMÚ SUDF .RPLVML -HVWHP ]D ]DNRñF]HQLHP
SUDFQDGHNVSHUW\]DPLLSU]HMĂFLHPGRSRGHMPRZDQLDUR]VWU]\JQLÚÊZJïRVRZDQLDFK
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
*G\E\SU]\MÈÊZ\NïDGQLÚSRVïDQNL$QQ\6REHFNLHMWRU]HF]\ZLĂFLHQDOHĝDïRE\]PLHQLÊ
NRQVW\WXFMÚJG\ĝ3ROVND]DGHNODURZDïDZVZRMHMXVWDZLH]DVDGQLF]HMĝHMHVWSDñVWZHP
QHXWUDOQ\PĂZLDWRSRJOÈGRZR%\ÊPRĝHQLHGODZV]\VWNLFKVïRZD2MFD¥ZLÚWHJRVÈDĝ
WDNZDĝQHDOHZ.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM]DJZDUDQWRZDQDMHVWRGPLHQ
QRĂÊSRJOÈGöZWDNĝHWHMJUXS\OXG]L1DV]DG\VNXVMDGRW\F]\ZV]\VWNLFKRE\ZDWHOLQLH
W\ONRW\FKNWöU]\WZLHUG]ÈĝHPDP\ĝ\ÊZ\ïÈF]QLH]JRGQLH]QDXF]DQLHP-DQD3DZïD
,, DQDZHW 3LVPD ĂZLÚWHJR &HOHP QDV]\FK SUDF MHVW UR]ZDĝHQLH F]\ SHZQH ]PLDQ\
ZXVWDZLH]DVDGQLF]HMPRJÈGRSURZDG]LÊGRLVWRWQ\FK]PLDQZLQQ\FKXVWDZDFK&]\
]PLDQ\WHEÚGÈPLDï\LVWRWQ\ZSï\ZQDQDV]Hĝ\FLH"&KFLDïDE\PDE\ĂP\PLHOLĂZLDGR
PRĂÊĝHQDSRVLHG]HQLDFK.RPLVMLDQDOL]XMHP\ZV]\VWNLHNRQVHNZHQFMHMDNLHVSRZR
GXMÈ]DSURSRQRZDQH]PLDQ\DQLHMDNDMHVWRFHQDOXG]NLFKSRJOÈGöZ-HĂOLQLHNWöU]\
SRVïRZLHZ\FKRG]È]]DïRĝHQLDĝHNDĝG\]QDVPDMXĝXVWDORQ\SRJOÈGDWDNĝHĝH]QD
GRVNRQDOHZV]\VWNLHRSLQLHDXWRU\WHWöZSUDZQ\FKHW\NöZPHG\NöZJHQHW\NöZLğ
OR]RIöZLPDMH]DQLFWRQLHWU]HEDE\ïRVLÚJRG]LÊQDSRZRïDQLH.RPLVML:WDNLHMV\
WXDFMLSUREOHPPRĝQDE\ïRRGUD]XUR]VWU]\JQÈÊZJïRVRZDQLXQDVDOLVHMPRZHM-HĝHOL
NWRĂXZDĝDĝHQLHVÈPXSRWU]HEQHHNVSHUW\]\RUD]ZLHG]DZQLFK]DZDUWDWRPöJï
VRELHGDURZDÊXG]LDïZGDOV]\FKSUDFDFK.RPLVML
6ï\V]Ú]DVWU]HĝHQLDĝHMDNRSRVHïNWöU\QLHMHVWF]ïRQNLHP.RPLVMLQLHPDPSUDZD
VLÚZ\SRZLDGDÊ7RMHVWQLHSUDZGDMDNNDĝG\SRVHïPDPSUDZRXF]HVWQLF]\ÊLZ\SR
ZLDGDÊVLÚQDZV]\VWNLFKSRVLHG]HQLDFK.RPLVMLNWöUHPQLHLQWHUHVXMÈ'ODWHJR]ZUD
FDPVLÚGRW\FKZV]\VWNLFKRVöENWöUHSUöEXMÈZSï\ZDÊQDZ\NRQ\ZDQLHSU]H]HPQLH
RERZLÈ]NöZLSUDZSRVHOVNLFKDE\WHJRQLHURELOLLVNXSLOLVLÚQDZ\SHïQLDQLXVZRLFK
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'RGDWNRZRMDNRRVREDNWöUDQLHE\ïDQDZV]\VWNLFKZF]HĂQLHMV]\FKSRVLHG]HQLDFK.R
PLVMLFKFLDïDE\P]DS\WDÊF]\VÈMDNLHĂQRZHSURSR]\FMHNWöUHPLHV]F]ÈVLÚZV]HURNR
SRMÚWHMLQLFMDW\ZLHZQLRVNRGDZFöZ&]\F]ïRQNRZLH.RPLVMLQLHPDMÈSRF]XFLDĝHMHĂOL
]JïRV]RQH]RVWDï\QRZHSURSR]\FMHWRZDUWRE\ïRE\MHRPöZLÊ]HNVSHUWDPL"8ZDĝDP
ĝHZWHMV\WXDFMLWU]HED]DSR]QDÊVLÚ]RSLQLDPLHNVSHUWöZDSRWHPRPöZLÊMHQDIRUXP
.RPLVML:DUWRWDNĝHSR]QDÊVNXWNLSUDZQHQRZ\FKSURSR]\FML=PLHQLDQLHNRQVW\WX
FMLEH]UR]SR]QDQLDVNXWNöZW\FK]PLDQMHVWFRSUDZGDGRSXV]F]DOQHDOHRFHQDWD
NLHJRG]LDïDQLDQLHEÚG]LHZ\VRND6]\END]PLDQDXVWDZ\]DVDGQLF]HMEH]GRNïDGQHJR
UR]SR]QDQLDMHMVNXWNöZGODRE\ZDWHOLPRĝHSU]\QLHĂÊZLÚFHM]ïHJRQLĝGREUHJR
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
=SU]\NURĂFLÈPXV]ÚVWZLHUG]LÊĝHSRVïDQND,]DEHOD-DUXJD1RZDFNDQLH]QDQDXF]D
QLD2MFD¥ZLÚWHJR-DQD3DZïD,,7HQZLHONLQDXF]\FLHOPöZLïĝHMHĂOLFKFHVLÚFKURQLÊ
ĝ\FLHRGSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLWRQLHWU]HEDE\ÊFKU]HĂFLMDQLQHPDZ\VWDUF]\
E\ÊF]ïRZLHNLHP7RVÈGRNïDGQLH]DF\WRZDQHMHJRVïRZDNWöUHQDOHĝ\]QDÊ
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
3ROVND NRQVW\WXFMD FKURQL ĝ\FLH =DOHFDP OHNWXUÚ QLH W\ONR G]LHï -DQD 3DZïD ,, DOH
WDNĝHOHNWXUÚQDV]HMXVWDZ\]DVDGQLF]HM
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
:PRMHM RFHQLH ĝDGQD ]H VWURQ VSRUX QLH OHNFHZDĝ\ RSLQLL NRQVW\WXFMRQDOLVWöZ RUD]
RFHQLQQ\FKIDFKRZFöZ:V]\VWNLHWHRSLQLH]RVWDï\MXĝ]DZDUWHZHNVSHUW\]DFKNWöUH
VÈ ZSRVLDGDQLX .RPLVML -HĂOL MHGQDN NRJRĂ QDGDO PÚF]È ZÈWSOLZRĂFL WR ZDUWR DE\
VLÚJQÈïGRQDXNL.RĂFLRïD7DPZ\UDěQLHMHVW]DSLVDQHĝHF]ïRZLHNLHPMHVWVLÚRGPR
PHQWX SRF]ÚFLD :SU]HGPLRFLH RFKURQ\ ĝ\FLD NWöUÈ JZDUDQWXMH QDV]D NRQVW\WXFMD
WD RFKURQD ZQDV]\P NUDMX MHVW QLHSHïQD 3RVïDQND ,]DEHOD -DUXJD1RZDFND QLHVWH
W\P\OLVLÚ:\VWDUF]\GRNïDGQLHSU]HF]\WDÊRERZLÈ]XMÈFHSU]HSLV\DE\VWZLHUG]LÊĝH
ZQLRVNLVÈ]XSHïQLHLQQHRGW\FKNWöUHZLHORNURWQLHVï\V]HOLĂP\
3UDJQÚZ\MDĂQLÊĝHFKÚÊRFKURQ\ĝ\FLDOXG]NLHJRQLHMHVWNZHVWLÈDQLĂZLDWRSRJOÈ
GXDQLZ\]QDQLD7DNDSRVWDZDZ\QLND]ZLHUQRĂFLSUDZXQDWXUDOQHPX1DWXUDMHVW
FHORZDLG]LDïDFHORZR:LPLÚSUDZDSRZV]HFKQHJRRUD]QDWXUDOQHJRFKFHP\FKURQLÊ
ĝ\FLHOXG]NLH:QLRVNRGDZF\GÈĝÈGRMDNQDMSHïQLHMV]HMMHJRRFKURQ\NWöUDZSUDZLH
SR]\W\ZQ\P SU]HMDZLD VLÚ ZSRVWDFL RGSRZLHGQLFK UHJXODFML ZXVWDZLH ]DVDGQLF]HM
=ZUDFDPVLÚGRQLHNWöU\FKSRVïDQHNDE\QLHZSURZDG]Dï\QLHSRWU]HEQHJR]DPÚWXGR
WRF]ÈFHMVLÚG\VNXVML'HEDWDNWöUDWRF]\VLÚQDIRUXP.RPLVMLSRZLQQDXZ]JOÚGQLDÊ
]MHGQHMVWURQ\DUJXPHQW\QDXNRZHD]GUXJLHMDUJXPHQW\SUDZQH
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
-HVWHP ]DV]RNRZDQD GRW\FKF]DVRZÈ G\VNXVMÈ 1DV]\P FHOHP QLH MHVW MHG\QLH WURVND
RQDXNÚ-DQD3DZïD,,DOH]DVWDQRZLHQLHVLÚQDGNRQVHNZHQFMDPLSUDZQ\PLZSURZD
G]DQ\FK ]PLDQ ZNRQVW\WXFML 7R MHVW ]DJDGQLHQLH NOXF]RZH DQLH PÈGURĂFL Sï\QÈFH
]MDNLFKNROZLHNQDXN3RVïDQFH$QQLH6REHFNLHMSUDJQÚRGSRZLHG]LHÊĝH]RF]\ZLVW\FK
SRZRGöZQLHPRJOLĂP\SRZRïDÊQDHNVSHUWD.RPLVML-DQD3DZïD,,:ïDĂQLHGODWHJR
PXVLP\NRU]\VWDÊ]ZLHG]\GUKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD'ODWHJRMDNQDUD]LHPXVL
P\VLÚOLF]\Ê]H]GDQLHPHNVSHUWöZNWöU\FKSRVLDGDP\DQLHW\FKNWöU\FKFKFLHOLE\
ĂP\PLHÊ
&RGRZ\SRZLHG]LSRVïD$QGU]HMD0DñNLNWöU\]DU]XFDPLREVWUXNFMÚWRRQVDPĮ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=ZUDFDP XZDJÚ ĝH G\VNXVMD SRZLQQD GRW\F]\Ê ]PLDQ ZNRQVW\WXFML DQLH SROHPLN
SROLW\F]Q\FK
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
1DNRñFXMHV]F]HMHGQDXZDJDGRW\F]ÈFDSUDZDQDWXUDOQHJR:3ROVFHQLHRERZLÈ]XMH
SUDZRQDWXUDOQHDOHNRQVW\WXFMDRUD]XVWDZRGDZVWZR]Z\NïH1LHPXVLP\]DWHPGR
VWRVRZ\ZDÊQDV]\FKUHJXODFMLGRSUDZQDWXUDOQ\FK:DUWRWDNĝHGRGDÊĝHRGZRïDQLH
VLÚGRSUDZQDWXUDOQ\FKQLHMHVWQDPLHMVFXJG\ĝZQDWXU]H]UHJXï\VLOQ\]DELMDVïDE
V]HJRDQDV]\PFHOHPQLHMHVWFK\EDSU]\MPRZDQLHWDNLHJRSUDZD
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3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
0DPZUDĝHQLHĝHG\VNXVMDW\ONRGRSHZQHJRPRPHQWXE\ïDPHU\WRU\F]QD2GPR
PHQWX JG\ ]DEUDOLĂP\ VLÚ GR UR]VWU]\JQLÚFLD SUREOHPX IRUPDOQHJR ]DF]ÚOLĂP\ UR]
PDZLDÊRZV]\VWNLP]Z\MÈWNLHPSU]HGPLRWXQDV]\FKSUDF1DSRF]ÈWNX]DS\WDïHP
R]DPöZLRQÈHNVSHUW\]ÚERE\ïHPFLHNDZ\F]\]RVWDïD]DPöZLRQDQDZQLRVHNMHGQHM
RVRE\F]\QDZQLRVHNFDïHM.RPLVMLDOHĮ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
'HF\]MDQDWHQWHPDW]RVWDïDSRGMÚWDQDSRVLHG]HQLXSUH]\GLXP.RPLVML
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
3RGUXJLH]JïDV]DPZQLRVHNRUR]VWU]\JQLÚFLH]JïRV]RQHMSURSR]\FMLIRUPDOQHM=DMPLM
P\VLÚQDUHV]FLHW\PGRF]HJR.RPLVMD]RVWDïDSRZRïDQD3U]\SRPLQDPĝHG]LĂMHGHQ
]PöZFöZSU]\ZRïDïZ\SRZLHGěPDUV]DïND6HMPXREOLJXMÈFÈ.RPLVMÚGRSURZDG]HQLD
SUDF3RG]LHODPDSHOPDUV]DïNDGODWHJRXZDĝDPĝHQLH]ZïRF]QLHSRZLQQLĂP\VNXSLÊ
VLÚQDPHU\WRU\F]QHMSUDF\DQLHQDVSRUDFKIRUPDOQ\FK
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3UDJQÚ SU]\SRPQLHÊ ĝH QD RVWDWQLP SRVLHG]HQLX QD ZQLRVHN SRVïöZ ]RVWDï\ ]DPö
ZLRQH SU]H] .RPLVMÚ GRGDWNRZH HNVSHUW\]\ 3LHUZV]D ]QLFK GRW\F]\ïD ZV]\VWNLFK
DVSHNWöZRFKURQ\ĝ\FLDRGFKZLOLSRF]ÚFLDDĝGRĂPLHUFL']LĂMXĝZLHP\ĝHZVNïDG
SUREOHPX RFKURQ\ ĝ\FLD ZFKRG]L ZLHOH UöĝQ\FK V]F]HJöïRZ\FK ]DJDGQLHñ :]DNUHV
RFKURQ\ĝ\FLDZFKRG]LPLQNORQRZDQLHJHQRWHUDSLDHNVSHU\PHQW\PHG\F]QHZW\P
HNVSHU\PHQW\QDHPEULRQDOQ\FKNRPöUNDFKPDFLHU]\VW\FKHXWDQD]MDPHWRGDV]WXF]
QHJR]DSïRGQLHQLDLQYLWURLWG-DNZLGDÊMHVWZLHOHLVWRWQ\FKNZHVWLLNWöUHZLÈĝÈVLÚ
]PRPHQWHPRFKURQ\ĝ\FLDRGFKZLOLSRF]ÚFLD1DWHWHPDW\]RVWDï\]DPöZLRQHGZLH
HNVSHUW\]\ 3LHUZV]D ]QLFK XZ\NïDGRZF\ 8QLZHUV\WHWX LP NDUG\QDïD 6WHIDQD :\
V]\ñVNLHJRNVLÚG]DGUD$UWXUD)LOLSRZLF]D'UXJD]RVWDïD]DPöZLRQDXZ\NïDGRZF\
&KU]HĂFLMDñVNLHM$NDGHPLL7HRORJLF]QHMNVLÚG]DGUD0DUFLQD+LQFD7HGZLHHNVSHUW\]\
GRW\F]ÈZV]\VWNLFKDVSHNWöZRFKURQ\ĝ\FLD:REHFSRZ\ĝV]HJRMHVWPLEDUG]RSU]\NUR
MHĂOLVï\V]Ú]XVWQLHNWöU\FKF]ïRQNöZ.RPLVMLĝHSUREOHP\ELRHW\F]QHQLHVÈZDĝQH
3U]HFLHĝUR]ZLÈ]DQLDGRW\F]ÈFHRFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDVÈ]ZLÈ]DQH]ELR
HW\NÈZEDUG]RGXĝ\PVWRSQLX'ODWHJRFKFÈFPöZLÊRSHïQHMRFKURQLHĝ\FLDQDOHĝ\
WDNĝHPöZLÊRNDĝG\P]MHMDVSHNWöZQDZHWWDNVNRPSOLNRZDQ\FKMDNELRWHFKQRORJLD
1LHZÈWSOLZLHG\VNXVMDQDWHQWHPDWMHVWWUXGQDJG\ĝREHFQLHQLHPDP\Z3ROVFHRGSR
ZLHGQLFKXVWDZRZ\FKUR]ZLÈ]DñGRW\F]ÈF\FKWHJRURG]DMXV]F]HJöïRZ\FKNZHVWLL
3RGUXJLHPRMÈZÈWSOLZRĂÊEXG]LZQLRVHNIRUPDOQ\]JïRV]RQ\SU]H]SRVïD$QGU]HMD
0DñNÚ :]ZLÈ]NX ]W\P ZQLRVNLHP PDP S\WDQLH GR SU]HGVWDZLFLHOL %LXUD /HJLVOD
F\MQHJR 1D SRF]ÈWNX SRVLHG]HQLD .RPLVML ]GHF\GRZDOLĂP\ RW\P MDNL MHVW SRU]ÈGHN
G]LHQQ\LZWHG\QLNWQLH]JïDV]DïĝDGQ\FK]DVWU]HĝHñ7HUD]JG\UHDOL]XMHP\SU]\MÚW\
SRU]ÈGHNLNRQW\QXXMHP\UR]SDWU\ZDQLHSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQ
VW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM WR ]D SRPRFÈ ZQLRVNX IRUPDOQHJR SUöEXMH VLÚ JR
]PLHQLÊ&]\WDND]PLDQDSRU]ÈGNXMHVWPRĝOLZDZWUDNFLHSRVLHG]HQLD"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.DQFHODULL6HMPX7RPDV]2VLñVNL
=DF]QÚRGVWZLHUG]HQLDĝH%LXUR/HJLVODF\MQHMDNRWDNLHQLHMHVWXSUDZQLRQHGRGRNR
Q\ZDQLD MDNLFKNROZLHN ZLÈĝÈF\FK Z\NïDGQL UHJXODPLQX 6HMPX :SU]\SDGNX LQVW\
WXFMLZïDĂFLZHMREUDGRP6HMPXMDNÈMHVWZQLRVHNIRUPDOQ\VWRVRZDQLHMHMRGE\ZDVLÚ
ZVSRVöERGSRZLHGQL]XZ]JOÚGQLHQLHPSU]\MÚWHJR]Z\F]DMX-HĂOLFKRG]LRVDPZQLR
VHNWRZQDWïRNXUöĝQ\FKZ\SRZLHG]LEDUG]RFLÚĝNRMHVWREHFQLHRFHQLÊMDNDMHVWGR
NïDGQLHMHJRWUHĂÊ0QLHMZLÚFHMFKRG]LFK\EDRSU]HUZDQLHG\VNXVMLQDGHNVSHUW\]DPL
LSU]HMĂFLHGRJïRVRZDñQDGNRQNUHWQ\PLSURSR]\FMDPLSRSUDZHN
-HĂOLFKRG]LR]JïDV]DQLHZQLRVNöZIRUPDOQ\FKWRLFKNDWDORJ]DZDUW\MHVWZDUW
XVWUHJXODPLQX6HMPX:ĂUöGSU]\NïDGRZ\FKZQLRVNöZPRĝHP\]QDOHěÊWDNĝHSUR
SR]\FMÚ]PLDQ\VSRVREXSURZDG]HQLDG\VNXVML&]\WDNLHJRURG]DMXMHVWZïDĂQLHSUR
SR]\FMDSRVïD$QGU]HMD0DñNLWUXGQRMHVWQDPWRRFHQLÊLGODWHJRVDPD.RPLVMDPXVL
]GHF\GRZDÊZW\PNRQNUHWQ\PSU]\SDGNXF]\MHVWWRZQLRVHNIRUPDOQ\
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
:\SRZLHGěSU]HGVWDZLFLHOD%LXUD/HJLVODF\MQHJRĂZLDGF]\RW\PĝHQLHW\ONRMDPDP
ZÈWSOLZRĂFLF]\]JïRV]RQDSURSR]\FMDMHVWZQLRVNLHPIRUPDOQ\P-HĝHOLZGQLXG]LVLHM
V]\PPDP\GRRPöZLHQLDWU]\HNVSHUW\]\WRSRZLQQLĂP\WR]URELÊ
3LHUZV]D]W\FKHNVSHUW\]DXWRUVWZD:RMFLHFKD2GURZÈĝ6\SQLHZVNLHJRGRW\F]\
PRĝOLZRĂFL]PLDQ\LQQHJRSU]HSLVXNRQVW\WXFMLQLĝDUWMDNRLQQHMIRUP\Z\SHïQLH
QLDZROLZQLRVNRGDZF\SURMHNWX']LĂZV]\VF\MXĝZLHP\ĝHDUWQLHPRĝHE\Ê]PLH
QLDQ\JG\ĝQLHVLHWR]HVREÈ]E\WU\]\NRZQHNRQVHNZHQFMHSUDZQH0DPZUDĝHQLH
ĝH.RPLVMDUDF]HMSU]\FK\OLVLÚGR]PLDQ\DUWFREÚG]LHFKRÊE\F]ÚĂFLRZ\PZ\
SHïQLHQLHPZROLZQLRVNRGDZF\'UXJDHNVSHUW\]DNWöUÈRWU]\PDOLĂP\MHVWDXWRUVWZD
GUDKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD'RW\F]\RQDSURSR]\FMLZSURZDG]HQLDïÈF]Q\FK]PLDQ
]DUöZQR ZDUW RUD] ZDUW NRQVW\WXFML 2VWDWQLD ]RWU]\PDQ\FK HNVSHUW\] MHVW
DXWRUVWZDSURI$QGU]HMD=ROOD
'ODF]HJRZV\WXDFMLMHĂOLHNVSHUW\]\WH]RVWDï\MXĝQDPSU]HND]DQHL]QDMGXMÈVLÚ
SU]HGQDPLQDVWRïDFKQDZQLRVHNSRVïD$QGU]HMD0DñNLPDP\QDLFKWHPDWQLHUR]
PDZLDÊ" 'RSLHUR SU]HDQDOL]RZDQLH W\FK HNVSHUW\] GD QDP MHGQR]QDF]QÈ RGSRZLHGě
QDS\WDQLHMDNLHSRSUDZNLVÈPRĝOLZHGR]JïRV]HQLD&]\PDMÈRQHGRW\F]\ÊZ\ïÈF]
QLHDUWF]\PRĝHWDNĝHDUWDPRĝHQDOHĝ\MH]JïRVLÊïÈF]QLH"']LÚNLHNVSHUW\
]RPGRZLHP\VLÚWDNĝHMDNLHWUHĂFLPRJÈ]DZLHUDÊSRSUDZNL&KFÈF]DFKRZDÊLQWHQFMH
ZQLRVNRGDZFöZ L]JïDV]DMÈF SRSUDZNL GR UHJXODFML LQQHM QLĝ E\ïR WR SLHUZRWQLH SOD
QRZDQHWU]HEDWR]URELÊEDUG]RSUHF\]\MQLH1LNW]QDVQLHFKFHDE\QLHSU]HP\ĂOD
QDL]E\WSRVSLHV]QD]PLDQDNRQVW\WXFMLSU]\QLRVïDQLHGREUHLWUXGQHGRSU]HZLG]HQLD
VNXWNL =PLDQD NRQVW\WXFML QLH MHVW ]PLDQÈ MDNLHJRĂ UR]SRU]ÈG]HQLD LHZHQWXDOQHJR
EïÚGXQLHGDVLÚ]E\WV]\ENRQDSUDZLÊ3U]\SRPLQDPWDNĝHĝH.RPLVMD=JURPDG]HQLD
1DURGRZHJRWZRU]ÈFDNRQVW\WXFMÚVNïDGDïDVLÚ]NLONXG]LHVLÚFLXF]ïRQNöZLPLDïDGR
G\VSR]\FMLDUPLÚHNVSHUWöZ0DPZUDĝHQLHĝHQDV]DG]LHVLÚFLRRVRERZD.RPLVMD]MHG
Q\PVWDï\PHNVSHUWHPQLHPRĝHVLÚ]WDPWÈ.RPLVMÈUöZQDÊ=PXV]DQDVWRZMHV]F]H
ZLÚNV]\PVWRSQLXGRUR]ZDĝQHJRLVSRNRMQHJRG]LDïDQLD
=ZUDFDPVLÚGRSU]HZRGQLF]ÈFHM.RPLVML]SHZQ\PZQLRVNLHP:REHFIDNWXLĝ.R
PLVMDQLHRWU]\PDïDZLÈĝÈFHMZ\NïDGQLSU]HGVWDZLFLHOL%LXUD/HJLVODF\MQHJRZVSUDZLH
ZQLRVNXSRVïD$QGU]HMD0DñNLNWöU\]DSURSRQRZDï]DPNQLÚFLHG\VNXVMLEH]RPDZLD
QLDHNVSHUW\]SURV]ÚR]DU]ÈG]HQLHSU]HUZ\ZSRVLHG]HQLX.RPLVML:WUDNFLHWHMSU]H
UZ\]ZRïDP\SUH]\GLXP.RPLVMLLGRNïDGQLHZ\MDĂQLP\MDNLSRZLQLHQE\ÊGDOV]\WU\E
SUDF.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=JDG]DPVLÚ]SU]HGPöZFÈL]DU]ÈG]DPSLÚÊPLQXWSU]HUZ\
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
1LH PD SRWU]HE\ ]DU]ÈG]DQLD SU]HUZ\ L]ZRï\ZDQLD SUH]\GLXP .RPLVML JG\ĝ WHUD]
PRJÚ VSUHF\]RZDÊ VZöM ZQLRVHN %LXUR /HJLVODF\MQH MHĂOL EÚG]LH WDND SRWU]HED EÚ
G]LHPRJïRVLÚGRQLHJREH]SRĂUHGQLRRGQLHĂÊ1LHPDSRWU]HE\GHEDWRZDQLDQDGPRLP
ZQLRVNLHPNWöU\]JïRVLïHPZF]HĂQLHMQLĝSRVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZVND]DSURSR
QRZDïD ]DU]ÈG]HQLD SU]HUZ\ -HĂOL FKFHP\ G]LDïDÊ ]JRGQLH ]UHJXODPLQHP 6HMPX WR
QDMSLHUZ SRZLQLHQ ]RVWDÊ UR]SDWU]RQ\ PöM ZQLRVHN DGRSLHUR ZGUXJLHM NROHMQRĂFL
ZQLRVHNSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMĮ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
%LXUR/HJLVODF\MQLHZ\UDěQLHVWZLHUG]LïRĝHZQLRVHNSRVïD$QGU]HMD0DñNL]RVWDïěOH
VIRUPXïRZDQ\ LGODWHJR WUXGQR JR ]LQWHUSUHWRZDÊ LUR]SDWU]\Ê 7U]HED SUDZLGïRZR
NRQVWUXRZDÊZQLRVNLIRUPDOQHMHĂOLVLÚFKFHDE\Z\ZRïDï\RQHVNXWHN
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
-HĂOL PRĝQD WR SR]ZROÚ VRELH QD GRNRñF]HQLH UR]SRF]ÚWHM Z\SRZLHG]L 3U]HG ZQLR
VNLHPSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHM]ïRĝ\ïHPZQLRVHNIRUPDOQ\LGODWHJRSRZLQLHQ
RQ]RVWDÊQLH]ZïRF]QLHSU]HJïRVRZDQ\SU]HGLQQ\PL0öMZQLRVHNGRW\F]\SURSR]\FML
DE\QLHUR]SDWU\ZDÊNROHMQ\FK]DPöZLRQ\FKLMHV]F]HQLHQDGHVïDQ\FKHNVSHUW\]]Z\
MÈWNLHPW\FKNWöUHVÈMXĝZSRVLDGDQLX.RPLVML1DVWÚSQLHSURSRQXMÚGRNRQDÊJïRVR
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ZDQLDQDG]JïRV]RQ\PLSRSUDZNDPL8ZDĝDPĝHPöMZQLRVHNIRUPDOQ\QLH]DZLHUD
ĝDGQ\FK XFK\ELHñ 1LH SLHUZV]\ PLHVLÈF SUDFXMHP\ MDNR SDUODPHQWDU]\ĂFL LZV]\VF\
GRNïDGQLHZLHP\ZMDNLVSRVöERUD]ZMDNLHMIRUPLHVNïDGDVLÚZQLRVNLIRUPDOQH5H
DVXPXMÈFXZDĝDPĝHSU]HGRJïRV]HQLHPSU]HUZ\SRZLQLHQE\ÊSU]HJïRVRZDQ\ZQLR
VHNIRUPDOQ\PRMHJRDXWRUVWZD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
']LÚNXMÚ]DSU]HGVWDZLHQLHVZRMHMLQWHUSUHWDFMLUHJXODPLQX6HMPX3RVHï$QGU]HM0Dñ
NDMHVWGRĂZLDGF]RQ\PSDUODPHQWDU]\VWÈLSRZLQLHQGREU]HZLHG]LHÊĝHSU]HZRGQLF]È
F\.RPLVMLPRĝHZGRZROQ\PPRPHQFLH]ZRïDÊSUH]\GLXPLRJïRVLÊSU]HUZÚZREUD
GDFK=DSUDV]DPF]ïRQNöZSUH]\GLXPQDSRVLHG]HQLH]DU]ÈG]DPPLQXWSU]HUZ\
>3RSU]HUZLH@

3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:]QDZLDPREUDG\.RPLVMLSRSU]HUZLH&]\SRVHï$QGU]HM0DñNDPöJïE\MHV]F]HUD]
SUHF\]\MQLHSU]HGVWDZLÊVZöMZQLRVHN"
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
7DN=JïDV]DPZQLRVHNIRUPDOQ\GRW\F]ÈF\VSRVREXSURZDG]HQLDGDOV]\FKSUDFSU]H]
.RPLVMÚ 3URSRQXMÚ DE\ GRNïDGQLH RPöZLÊ GRW\FKF]DV RWU]\PDQH HNVSHUW\]\ 2Pö
ZLHQLHRSUöF]G\VNXVML]DZLHUDïRE\WDNĝHSUH]HQWDFMÚLFKWUHĂFLSU]H]GRUDGFöZ.R
PLVML.ROHMQ\PNURNLHPSRZLQQRE\ÊRPöZLHQLH]JïRV]RQ\FKSURSR]\FMLSRSUDZHNGR
XVWDZ\]DVDGQLF]HM5R]SDWU]HQLHW\FKSURSR]\FML]DNRñF]RQH]RVWDïRE\JïRVRZDQLDPL
ZNWöU\FKRSRZLHG]LHOLE\ĂP\VLÚ]DLFKSU]\MÚFLHPEÈGěRGU]XFHQLHP
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
=JïDV]DP ZQLRVHN SU]HFLZQ\ GR ZQLRVNX SRVïD $QGU]HMD 0DñNL 8ZDĝDP ĝH VNRUR
]RVWDï\]DPöZLRQHHNVSHUW\]\NWöUHQLH]RVWDï\MHV]F]HQDPGRUÚF]RQHWRSRZLQQLĂP\
QDQLHSRF]HNDÊ3R]DW\PĝHMHV]F]HQLH]QDP\LFKWUHĂFLRUD]QLHZLHP\MDNLPRĝH
RQDPLHÊZSï\ZQDQDV]HGHF\]MH]ZUDFDPXZDJÚĝH]DPDZLDQLHHNVSHUW\]NWöU\FK
QLNWQLJG\QLHSU]HF]\WDMHVWPDUQRWUDZVWZHPSXEOLF]Q\FKSLHQLÚG]\
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3RVïDQND-RDQQD6HQ\V]\QQLHMHVWF]ïRQNLHP.RPLVMLLGODWHJRQLHPDSUDZD]JïDV]DÊ
ZQLRVNöZ
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&]\ SU]HZRGQLF]ÈFD .RPLVML PRJïDE\ SRLQIRUPRZDÊ QLHNWöU\FK ]SRVïöZ ĝH IDNW Lĝ
QLH MHVWHP F]ïRQNLHP .RPLVML QLH ZSï\ZD QD RJUDQLF]HQLH PRLFK SUDZ" -DNR SRVHï
PDPSUDZREUDÊXG]LDïZHZV]\VWNLFKSRVLHG]HQLDFK.RPLVML]DELHUDÊJïRVDWDNĝH
]DGDZDÊS\WDQLDLIRUPXïRZDÊZQLRVNL-DNRSRVHïQLHEÚGÈF\F]ïRQNLHP.RPLVML1DG
]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\
SRVSROLWHMQLHPDPMHG\QLHSUDZDGRXG]LDïXZJïRVRZDQLDFK
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3UDZDSRVïöZVÈZMHGQDNRZ\VSRVöESU]HVWU]HJDQHSU]H]SURZDG]ÈF\FKREUDG\.R
PLVML=DUöZQRZ\SRZLHGěSRVïDQNL$QQ\6REHFNLHMMDNL-RDQQ\6HQ\V]\Q]DZLHUDMÈ
HOHPHQW\ SRXF]DQLD LQQ\FK SRVïöZ FR MHVW ]DFKRZDQLHP QLHNRQLHF]QLH PLOH ZLG]LD
Q\P
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
0RMD Z\SRZLHGě MHVW PRW\ZRZDQD V]DFXQNLHP GR ZV]\VWNLFK SRVïöZ NWöU]\ ]ïRĝ\OL
ZQLRVNLRVSRU]ÈG]HQLHHNVSHUW\]1LHSRZLQQLĂP\HNVSHUW\]NWöUHQLH]RVWDï\QDP
MHV]F]HGRVWDUF]RQHZ\U]XFDÊGRNRV]D:REHFSRZ\ĝV]HJRVNïDGDPZQLRVHNSU]HFLZ
Q\GRZQLRVNXSRVïD$QGU]HMD0DñNL
%\ïRE\ EDUG]R GREU]H JG\E\ĂP\ QD G]LVLHMV]\P SRVLHG]HQLX RPöZLOL HNVSHUW\]\
NWöUHVÈMXĝZQDV]\PSRVLDGDQLXDWDNĝHSRF]HNDOLQDMHV]F]HQLHQDGHVïDQLH1LHMHVW
ZïDĂFLZ\PUR]ZLÈ]DQLHPSU]HU\ZDQLHWHUD]SUDF\PHU\WRU\F]QHM.RPLVMLLSU]HMĂFLHGR
JïRVRZDñ.LHG\ĂPLDïHPZÈWSOLZÈSU]\MHPQRĂÊSUDFRZDÊZSRGNRPLVMLNWöUD]PLH
QLDïDXVWDZÚRSDñVWZRZ\P]DVRELHNDGURZ\PRUD]XVWDZÚR6ïXĝELH&\ZLOQHMJG]LH
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QDVNXWHNSRĂSLHFKXSU]\MÚWRVSUDZR]GDQLH]DQLPMDNDNROZLHNHNVSHUW\]DQDSï\QÚïD
GRSRGNRPLVML-HVWHPJRUÈF\PSU]HFLZQLNLHPWDNLHJRPRGHOXSUDF\:V]\VWNLFKNWö
U\PMHVWREF\WDNLVW\OSUDF\]DFKÚFDPGRSRSDUFLDPRMHJRZQLRVNX
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1LHZLG]ÚZLÚFHM]JïRV]HñGRG\VNXVMLGODWHJRSR]ZROÚVRELHWHUD]QDZ\UDĝHQLHPRMHM
RSLQLLQDWHQWHPDW7DNVDPRMDNSRVïDQND-RDQQD6HQ\V]\QLSRVHï'DPLDQ5DF]NRZ
VNLXZDĝDPĝHVNRURHNVSHUW\]\]RVWDï\]DPöZLRQHWRQDOHĝ\MHUR]SDWU]\Ê-HGQDN
]JRGQLH]UHJXODPLQHP6HMPX]JïRV]RQHZQLRVNLIRUPDOQHPXV]ÈE\ÊUR]VWU]\JQLÚWH
SU]H].RPLVMÚZJïRVRZDQLX
.WR ]F]ïRQNöZ .RPLVML MHVW ]D XG]LHOHQLHP SRSDUFLD ZQLRVNRZL SRVïD $QGU]HMD
0DñNL"
6WZLHUG]DPĝHSU]\JïRVDFK]DSU]HFLZQ\FKEUDNXZVWU]\PXMÈF\FKVLÚZQLR
VHNSRVïD$QGU]HMD0DñNLX]\VNDïSRSDUFLH.RPLVML
=JRGQLH]SU]HJïRVRZDQ\PZQLRVNLHPIRUPDOQ\PSU]HFKRG]LP\GRRPöZLHQLDHNV
SHUW\]NWöUHZSï\QÚï\QDG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLH.RPLVML*ïRVSU]HND]XMÚVWDïHPXHNV
SHUWRZL.RPLVMLDE\SU]HGVWDZLïQDPSLHUZV]È]QDGHVïDQ\FKRSLQLL
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
-HVWHP DXWRUHP RPDZLDQHM WHUD] HNVSHUW\]\ 3U]HGPLRWHP WHM HNVSHUW\]\ MHVW RPö
ZLHQLHSURSR]\FML]PLDQNWöUH]RVWDï\]DSURSRQRZDQHZDUWRUD]DUWNRQVW\WX
FML3URSR]\FMDWDRGELHJDRGSLHUZRWQHJRSU]HGïRĝHQLDNWöUH]RVWDïR]DSURSRQRZDQH
SU]H]ZQLRVNRGDZFöZ
5R]ZDĝDMÈF NRQVHNZHQFMH GRNRQDQLD ]PLDQ ZDUW RUD]  NRQVW\WXFML GRNR
QDïHP RFHQ\ NRQNUHWQ\FK VNXWNöZ W\FK SURSR]\FML 3RGNUHĂODP ĝH DQDOL]D GRW\F]\
SU]HGH ZV]\VWNLP ïÈF]QHJR DQLH UR]G]LHOQHJR ZSURZDG]HQLD ]PLDQ ZSU]HSLVDFK
XVWDZ\]DVDGQLF]HM:VSRU]ÈG]RQHMHNVSHUW\]LHSRGNUHĂODPWDNĝHĝH]PLDQDDUW
NRQVW\WXFMLDZV]F]HJöOQRĂFLQDGDQLDPXEU]PLHQLDķěUöGïHPZROQRĂFLLSUDZF]ïR
ZLHNDLRE\ZDWHODMHVWSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊSU]\VïXJXMÈFDF]ïRZLHNRZL
RGFKZLOLSRF]ÚFLD-HVWRQDQLHQDUXV]DOQDDMHMSRV]DQRZDQLHLRFKURQDMHVWRERZLÈ]
NLHPZïDG]SXEOLF]Q\FKĵRGGDMHQDMOHSLHMLQWHQFMHSURMHNWRGDZFöZ7DNLSU]HSLVZSUR
ZDG]DSRMÚFLHSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLHNDRGFKZLOLSRF]ÚFLDZQDMZïDĂFLZV]\PPLHMVFX
NRQVW\WXFML $UW RNUHĂOD ěUöGïR ZV]\VWNLFK SR]RVWDï\FK SUDZ LZROQRĂFL LZïDĂQLH
GODWHJRMHVWWRQDMOHSV]HPLHMVFHGRZSURZDG]HQLDWHJRURG]DMX]PLDQ\1LH]PLHQLD
WR MHGQDN VWDQRZLVND ZP\ĂO NWöUHJR QD JUXQFLH REHFQLH RERZLÈ]XMÈF\FK UHJXODFML
NRQVW\WXF\MQ\FKZW\PWDNĝHDUWSRGSRMÚFLHPķF]ïRZLHNĵQDOHĝ\UR]XPLHÊWDNĝH
F]ïRZLHNDWDNĝHZID]LHSUHQDWDOQHM6NRURMHGQDNLQWHQFMÈSURMHNWRGDZFöZE\ïRUR]
VWU]\JQLÚFLHSHZQ\FKZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQ\FKWRZ\GDMHVLÚĝHQDMOHSV]\PPLHM
VFHPGRWHJRMHVWZïDĂQLH]PLDQDDUWDQLHDUW=DGRNRQDQLHPWDNLHM]PLDQ\
SU]HPDZLDWDNĝHNLONDGRGDWNRZ\FKDUJXPHQWöZ3RSLHUZV]H]PLDQDDUWR]QD
F]DÊEÚG]LHWDNĝHUR]VWU]\JQLÚFLHSHZQ\FKZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQ\FKRGQRV]ÈF\FK
VLÚGRSR]RVWDï\FKSUDZLZROQRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK]NWöU\FKQDVFLWXUXVSRWHQFMDOQLH
PRĝH NRU]\VWDÊ :ĂUöG WDNLFK SUDZ MHVW PLQ SUDZR GR RFKURQ\ ]GURZLD SUDZR GR
RFKURQ\ NRGX JHQHW\F]QHJR HZHQWXDOQLH SUDZ PDMÈWNRZ\FK F]\ WHĝ ]DND] QLHOXG]
NLHJRWUDNWRZDQLDLSRGGDZDQLDHNVSHU\PHQWRPQDXNRZ\P3RGUXJLHRJUDQLF]HQLH
SURSRQRZDQ\FK]PLDQZ\ïÈF]QLHGRDUWEÚG]LHZ\ZRï\ZDïRZÈWSOLZRĂÊF]\SR]R
VWDïH SUDZD LZROQRĂFL NRQVW\WXF\MQH UöZQLHĝ SU]\VïXJXMÈ QDVFLWXUXVRZL 3R WU]HFLH
ZSURZDG]HQLH ]PLDQ\ ZDUW EÚG]LH UöZQRF]HĂQLH R]QDF]DïR SHZQÈ EH]Z]JOÚGQÈ
JUDQLFÚGRNRQ\ZDQ\FKSU]H]XVWDZRGDZFÚ]Z\NïHJRUR]VWU]\JQLÚÊNROL]\MQ\FKZRE
V]DU]H NRQNUHWQ\FK SUDZ LZROQRĂFL NRQVW\WXF\MQ\FK :\ïÈF]QD ]PLDQD DUW QLH
UR]VWU]\JDïDE\ VDPRG]LHOQLH WDNĝH SUREOHPöZ ]ZLÈ]DQ\FK ]DEVROXW\]DFMÈ RFKURQ\
ĝ\FLDQDVFLWXUXVD:W\PPLHMVFXSUREOHP\NROL]\MQHPXV]ÈE\ÊUR]VWU]\JDQHZLGHQ
W\F]Q\ VSRVöE MDN ZSU]\SDGNX ]PLDQ GRNRQ\ZDQ\FK HZHQWXDOQLH ZDUW F]\ WHĝ
QDJUXQFLHRERZLÈ]XMÈF\FKUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQ\FK1DWRPLDVWQLHZÈWSOLZLH]PLDQD
DUWNRQVW\WXFMLEÚG]LHZVND]\ZDÊĝHGRNRQXMÈFUR]VWU]\JQLÚÊNROL]\MQ\FKLZ\ELH
UDMÈFLQQHZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQHQLĝGREUDSU]\QDOHĝQHQDVFLWXUXVRZLXVWDZRGDZFD
EÚG]LHPXVLDïEUDÊSRGXZDJÚSU]\VïXJXMÈFÈZWHMID]LHĝ\FLDJRGQRĂÊ1LHZÈWSOLZ\P
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VNXWNLHPEÚG]LH]DWHP]DND]GRNRQ\ZDQLDWDNLFKRJUDQLF]HñNWöU\FKZ\QLNLHPEÚ
G]LHRJUDQLF]HQLHJRGQRĂFLF]ïRZLHND
.ROHMQRZVZRMHMRSLQLLZVND]XMÚQDSUREOHPSRV]XNLZDQLDVWDQGDUGXNRQVW\WXF\M
QHJRRFKURQ\ĝ\FLDF]ïRZLHNDZID]LHSUHQDWDOQHM:\GDMHVLÚĝHSRV]XNLZDQLHWDNLHJR
VWDQGDUGX ZSUDFDFK .RPLVML ]PLHU]D GR ]QDOH]LHQLD SHZQHM DGHNZDWQRĂFL UHJXODFML
NRQVW\WXF\MQ\FK GR ]DïRĝRQHJR VWDQGDUGX DNVMRORJLF]QHJR FR MHVW LQWHQFMÈ SURMHNWR
GDZFöZ]PLDQ3UDJQÚWDNĝH]ZUöFLÊXZDJÚĝHWR]DGDQLHMHVWXWUXGQLRQHJG\ĝSUR
EOHPF]\ZREHFQLHRERZLÈ]XMÈF\PXVWDZRGDZVWZR]Z\Nï\PWMXVWDZLHRSODQRZDQLX
URG]LQ\OXELQQ\FKXVWDZDFKGRW\F]ÈF\FKPHG\F\Q\SU]HVWU]HJDQHVÈZ]RUFHNRQVW\
WXF\MQHQLH]RVWDMHUR]VWU]\JQLÚW\'HIDFWRRGSRZLHGěQDWRS\WDQLHRWU]\PDP\GRSLH
URSRHZHQWXDOQ\FKZ\URNDFK7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR'RSLHUR7U\EXQDïPöJïE\
RVWDWHF]QLH VWZLHUG]LÊ F]\ WH UHJXODFMH ]JRGQH VÈ ]REHFQLH RERZLÈ]XMÈF\P VWDQGDU
GHPNRQVW\WXF\MQ\P8]\VNDQLHW\FKUR]VWU]\JQLÚÊSR]ZROLïRE\WDNĝHMHGQR]QDF]QLH
RGSRZLHG]LHÊQDS\WDQLHF]\RERZLÈ]XMÈF\VWDQGDUGNRQVW\WXF\MQ\MHVWZ\VWDUF]DMÈF\
ZSHUVSHNW\ZLHDNVMRORJLF]QHM*G\E\MHGQDNRND]DïRVLÚĝHMHVWRQQLHZ\VWDUF]DMÈF\
WRSRSU]H]G]LDïDQLHXVWDZRGDZF\QDOHĝDïRE\GÈĝ\ÊGR]PLDQ\WHJRVWDQGDUGXSRSU]H]
]PLDQÚ NRQVW\WXFML 2EHFQLH GRNRQ\ZDQLH MDNLFKNROZLHN ]PLDQ ZWHM PLHU]H PRĝH
PLHÊIRUPÚ]PLDQGRRNUHĂODMÈF\FKLXVXZDMÈF\FKSHZQHZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQH
DOHZLVWRFLHU]HF]\]PLDQ\WHQLHSU]HVÈG]ÈRRERZLÈ]XMÈF\PVWDQGDUG]LH%ÚG]LHPRĝ
QD WR XVWDOLÊ GRSLHUR SRSU]H] LQWHUSUHWDFMH NRQNUHWQ\FK UR]ZLÈ]Dñ XVWDZRGDZVWZD
]Z\NïHJRGRNRQDQ\FKSU]H]7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\
.ROHMQ\PL]DJDGQLHQLDPLGRNWöU\FKRGQLRVïHPVLÚZHNVSHUW\]LHVÈSUREOHP\UH
GDNF\MQH ]ZLÈ]DQH ]SU]HGVWDZLRQ\PL SURSR]\FMDPL 'RNïDGQLHM PöZLÈF RGQLRVïHP
VLÚGRSHZQ\FKZÈWSOLZRĂFL]JïDV]DQ\FKZGHEDFLHSXEOLF]QHMNWöUDRGSHZQHJRF]DVX
SURZDG]RQDMHVWZ]ZLÈ]NX]SUDFDPL.RPLVML3URSR]\FMDEÚGÈFDSU]HGPLRWHPPRMHM
RSLQLLSRMDZLïDVLÚUöZQLHĝZOLF]Q\FKSXEOLNDFMDFK=ZUDFDXZDJÚĝHVIRUPXïRZDQLH
ķJRGQRĂFLNWöUDSU]\VïXJXMHF]ïRZLHNRZLĵPRĝHVXJHURZDÊĝHRZÈJRGQRĂÊQDE\ZD
VLÚ]QDGDQLDNRQVW\WXFMLDQLHMDNRFHFKÚSU]\URG]RQÈF]ïRZLHNRZL2VRELĂFLHVWZLHU
G]DPĝHWDLQWHUSUHWDFMDQLHNRQLHF]QLHMHVWSU]HNRQ\ZXMÈFDDOHFKFÈFXQLNQÈÊSHZ
Q\FKQLHGRPöZLHñE\ïRE\OHSLHMWURFKÚ]PLHQLÊWHQSU]HSLV]DFKRZXMÈFVIRUPXïRZD
QLHRķSU]\URG]RQHMQLH]E\ZDOQHMJRGQRĂFLF]ïRZLHNDNWöUDSU]\VïXJXMHPXRGFKZLOL
SRF]ÚFLDĵ ']LÚNL WDNLHPX ]DSLVRZL ]DFKRZXMH VLÚ WDNĝH ]ZURW ķJRGQRĂÊ F]ïRZLHNDĵ
NWöU\ MHVW REHFQLH SHZQHJR URG]DMX ]ELWNÈ WHUPLQRORJLF]QÈ IXQNFMRQXMÈFÈ ZSUDZLH
NRQVW\WXF\MQ\PLOLWHUDWXU]H2EHFQLHSRMÚFLHWRVDPR]VLHELHPDZDUWRĂÊUHDOQÈ
:SURSR]\FMDFK RGQRV]ÈF\FK VLÚ GR ]PLDQ\ DUW SRMDZLDMÈ VLÚ WDNĝH ZGHEDFLH
SXEOLF]QHM SRVWXODW\ DE\ X]XSHïQLÊ WÚ UHJXODFMÚ RSU]HVïDQNL ZVND]XMÈFH QD SRF]È
WHNLVWQLHQLDF]ïRZLHNDDWDNĝHRNUHĂODMÈFHNRQLHFWHJRLVWQLHQLD2G]ZLHUFLHGOHQLHP
WHJRW\SXSRVWXODWöZMHVW]DSLVķRRFKURQLHĝ\FLDOXG]NLHJRRGSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHM
ĂPLHUFLĵDWDNĝHķRJRGQRĂFLF]ïRZLHNDNWöUDPXSU]\VïXJXMHRGSRF]ÚFLDGRQDWXUDO
QHMĂPLHUFLĵ:VZRMHMRSLQLLQHJDW\ZQLHRFHQLDPWHSURSR]\FMHD]ZïDV]F]DUR]ZLÈ]D
QLHZVND]XMÈFHQDRVWDWQLPRPHQWZNWöU\PF]ïRZLHNRZLSU]\VïXJXMHMHJRJRGQRĂÊ
:RSLQLLZVND]XMÚĝHRLOHZSURZDG]HQLH]DSLVXRGQRV]ÈFHJRVLÚGRFKZLOLSRF]ÚFLDPD
VHQV SRQLHZDĝ UR]VWU]\JD SHZQH ZÈWSOLZRĂFL LQWHUSUHWDF\MQH WR ]DSLV RQDWXUDOQHM
ĂPLHUFLF]ïRZLHNDĝDGQ\FKZÈWSOLZRĂFLQLHUR]VWU]\JDSRQLHZDĝFRGR]DVDG\QLHPD
VSRUXĝHPRPHQWĂPLHUFLNRñF]\SRGPLRWRZRĂÊF]ïRZLHND1DW\PWOHLVWQLHMHMHGQDN
VSöUFRQDOHĝ\UR]XPLHÊSRGSRMÚFLHPĂPLHUFL3URSRQRZDQH]PLDQDNRQVW\WXFMLZWHM
PLHU]HQLF]HJRQLHUR]ZLÈĝHSRQLHZDĝĂPLHUÊMHVWSHZQ\PSURFHVHP$ĝHE\UR]VWU]\
JDÊWHJRW\SXZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQHWU]HEDE\ïRE\ZSURZDG]DÊGRNRQVW\WXFML
FKRÊE\ SRMÚFLH ķĂPLHUFL Pö]JRZHMĵ OXE LQQHJR PRPHQWX NWöU\ RNUHĂODïE\ ĂPLHUÊ
'RGDWNRZR VÈ WDNĝH MHV]F]H SRZDĝQLHMV]H SRZRG\ GOD NWöU\FK SRVïXJLZDQLH VLÚ W\P
WHUPLQHP ZDUW E\ïRE\ PRLP ]GDQLHP QLH ]DVDGQH -HGQ\P ]QLFK MHVW WDNL ĝH
ZSURZDG]HQLHRNUHĂOHQLDLĝJRGQRĂÊF]ïRZLHNDSU]\VïXJXMHGRPRPHQWXĂPLHUFLVSR
ZRGXMÚ XWUDWÚ SRGVWDZ\ NRQVW\WXF\MQHM SHZQ\FK UHJXODFML XVWDZRZ\FK FKURQLÈF\FK
SDPLÚÊ F]ïRZLHND SR MHJR ĂPLHUFL 7DNLFK IXQNFMRQXMÈF\FK UR]ZLÈ]Dñ MHVW MXĝ NLOND
7DNĝHQDIRUXP.RPLVMLSDGDï\DUJXPHQW\ĝHZSRMÚFLXJRGQRĂFLF]ïRZLHND]QDMGXMÈ
XPRFRZDQLDUHJXODFMHSUDZQHFKURQLÈFHVSRVöESRVWÚSRZDQLD]H]ZïRNDPLOXG]NLPL
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PLHMVFHPSRFKöZNXRFKURQ\GDQ\FKRVRERZ\FKJURPDG]RQ\FKSU]H]RUJDQ\ZïDG]\
SXEOLF]QHM'ODWHJRZSURZDG]DQLHGRDUWSRMÚFLDQDWXUDOQHMĂPLHUFLMDNRPRPHQWX
NRñF]ÈFHJRRFKURQÚJRGQRĂFLF]ïRZLHNDE\ïRE\RJUDQLF]DQLHPLQQ\FKUHJXODFMLNRQ
VW\WXF\MQ\FK3RZ\ĝV]\FK]DVWU]HĝHñQLHZ]EXG]DMHGQDNZSURZDG]HQLHWDNLHM]PLDQ\
ZDUW 3U]HSLV WHQ RGQRVL VLÚ MHG\QLH GR RFKURQ\ ĝ\FLD GODWHJR U]HF]È RF]\ZLVWÈ
MHVWĝHWDNDRFKURQDMHVWPRĝOLZDGRPRPHQWXĂPLHUFL&LÚĝNRUDF]HMFKURQLÊĝ\FLHSR
ĂPLHUFL1DWRPLDVWURG]ÈVLÚLQQHSUREOHP\]ZLÈ]DQH]ZSURZDG]HQLHPWHJRSRMÚFLD
%\ïDMXĝRQLFKPRZDZRSLQLDFKNWöUHZF]HĂQLHME\ï\RPDZLDQHQDIRUXP.RPLVML
2VRELĂFLHSRG]LHODP]DZDUWHZQLFK]DVWU]HĝHQLD:SRWRF]Q\PMÚ]\NX]ZURWķQDWX
UDOQDĂPLHUÊĵVXJHUXMHĝHZPRPHQFLHĂPLHUFLQLHQDWXUDOQHMDQLJRGQRĂÊDQLSUDZR
GR ĝ\FLD QLH SRGOHJDï\E\ RFKURQLH 2F]\ZLĂFLH WDND LQWHUSUHWDFMD MHVW SDUDGRNVDOQD
DOHWHQSDUDGRNVMHVWVNXWNLHPSU]\MÚWHJRVIRUPXïRZDQLD1LHZÈWSOLZLHNRQVHNZHQFMÈ
ZSURZDG]HQLDGRDUWVIRUPXïRZDQLDRRFKURQLHĝ\FLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLE\ïDE\
MHGQROLWDGHNODUDFMDXVWDZRGDZF\NRQVW\WXF\MQHJRZ\NOXF]DMÈFD]SROVNLHJRSRU]ÈGNX
SUDZQHJRNDUÚĂPLHUFL
-HGQRF]HĂQLHGRĂÊNU\W\F]QLHRFHQLDPSURMHNWZSURZDG]HQLDREXW\FK]PLDQ0DP
QDP\ĂOL]PLDQÚZDUWDWDNĝHZDUW=DUöZQRX]XSHïQLHQLHDUWMDNLDUW
SU]H] VIRUPXïRZDQLH ķRG FKZLOL SRF]ÚFLDĵ URG]L QDW\FKPLDVW S\WDQLH GODF]HJR XVWD
ZRGDZFDNRQVW\WXF\MQ\QLHF]\QLWHJRZLQQ\FKSU]HSLVDFKNRQVW\WXF\MQ\FKZ]DNUH
VLHSUDZDQDVFLWXUXVDGRRFKURQ\":V]F]HJöOQRĂFLGRW\F]\WRSU]HSLVöZ]ZLÈ]DQ\FK
]RFKURQÈ]GURZLD7DNLHG]LDïDQLHEÚG]LHQDW\FKPLDVWVNXWNRZDïRIRUPXïRZDQLHPQR
Z\FKLQWHUSUHWDFML']LÚNLQLPSU]\NïDGRZREÚG]LHVLÚWZLHUG]LÊĝHVNRURW\ONRZSU]H
SLVLHGRW\F]ÈF\PRFKURQ\ĝ\FLDSRMDZLDVLÚ]ZURWPöZLÈF\LĝRFKURQDSU]\VïXJXMHRG
FKZLOLSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLDQLHPDWDNLHJR]DSLVXZPLHMVFXGRW\F]ÈF\P
RFKURQ\]GURZLDWRZHIHNFLH]GURZLHSRF]ÚWHJRQLHSRGOHJDRFKURQLHNRQVW\WXF\MQHM
7DNLH NRQVHNZHQFMH ]DZV]H WRZDU]\V]È ZV\WXDFML EUDNX SUHF\]ML SHZQ\FK UHJXODFML
SUDZQ\FK.RQNOXGXMÈFXZDĝDPĝHLQWHQFMHSURMHNWRGDZFöZZ\UDĝDMÈVLÚQDMSHïQLHM
ZSURSR]\FML]PLDQ\DUWJG\ĝZPRĝOLZLHQDMV]HUV]\P]DNUHVLHUHJXOXMÈSRGPLR
WRZRĂÊ NRQVW\WXF\MQRSUDZQÈ F]ïRZLHND LUR]VWU]\JDMÈ ZÈWSOLZRĂÊ FR GR MHM ]DNUHVX
ZID]LHSUHQDWDOQHM
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈS\WDQLDGRW\F]ÈFHHNVSHUW\]\GUDKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD"
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
:PRMHMRFHQLHZSU]\SDGNXDUWQLHMHVWU]HF]ÈRERMÚWQÈZMDNLVSRVöEEÚG]LHRQ
ZSï\ZDï QD VWZLHUG]HQLH PRPHQWX ĂPLHUFL -HVW UöĝQLFD PLÚG]\ ĂPLHUFLÈ QDWXUDOQÈ
DGREUÈLJRGQÈĂPLHUFLÈ:HZV]\VWNLFKNUDMDFKJG]LHZSURZDG]RQRHXWDQD]MÚĂPLHUÊ
]RVWDïDRNUHĂORQDMDNRGREUDLJRGQD'ODWHJRZDUW]PLDQDSRZLQQDGRW\F]\ÊZ\
ïÈF]QLHGRGDQLDZ\UD]öZķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDĵ1LHSRZLQQLĂP\ZSURZDG]DÊ]DWHP
VIRUPXïRZDñNWöUHEÚGÈVXJHURZDÊZNWöU\PPRPHQFLHQDVWÚSXMHĂPLHUÊLMDNLHJR
URG]DMXRQDEÚG]LH1DWRPLDVWZSU]\SDGNX]PLDQ\ZDUWPRĝQDGRGDÊZQLPZ\
UD]\ķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
3R]DSR]QDQLXVLÚ]HNVSHUW\]DPLVSRU]ÈG]RQ\PLQD]DPöZLHQLH.RPLVMLVWZLHUG]DP
ĝHZLÚNV]RĂÊ]QLFKX]QDMHĝHĝ\FLHZ3ROVFHMHVWGRVWDWHF]QLHFKURQLRQH2FKURQDWD
Z\QLND]REHFQLHRERZLÈ]XMÈF\FKUR]ZLÈ]DñSU]\MÚW\FKZXVWDZ\]DVDGQLF]HM:PR
PHQFLHZSURZDG]HQLDQRZ\FKSURSRQRZDQ\FK]DSLVöZGRNRQVW\WXFMLQDSRWNDP\QD
V]HUHJSRZDĝQ\FKSUREOHPöZ0DPS\WDQLHGRHNVSHUWD.RPLVML&]\SRZSURZDG]H
QLX W\FK UR]ZLÈ]Dñ GRVWDWHF]QLH EÚG]LH FKURQLRQH ĝ\FLH F]ïRZLHND ZPRPHQFLH JG\
MDNRĝRïQLHU]EÚG]LHRQZ\V\ïDQ\QDZRMQÚ"&]\]PLDQ\XVWDZ\]DVDGQLF]HMQLHEÚGÈ
Z\PXV]Dï\QDQDVQRZHOL]DFMLZLHOXLQQ\FKXVWDZ"0DPZUDĝHQLHĝHSRGQRZ\PNRQ
VW\WXF\MQ\PSRU]ÈGNLHPSUDZQ\P]DF]QLHP\]XSHïQLHLQDF]HMRFHQLDÊRFKURQÚĝ\FLD
QDV]\FK ĝRïQLHU]\ XF]HVWQLF]ÈF\FK ZUöĝQ\FK NRQĠLNWDFK ]EURMQ\FK %\Ê PRĝH MDNR
SDF\ğVWND EÚGÚ ]DLQWHUHVRZDQD ZSURZDG]HQLHP ]PLDQ NWöUH GRSURZDG]È GR ]DSU]H
VWDQLDSURZDG]HQLDMDNLFKNROZLHNZRMHQQDĂZLHFLH
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'UXJLHPRMHS\WDQLHGRW\F]\NZHVWLLF]\RFKURQDĝ\FLDSRF]ÚWHJREÚG]LHGRW\F]\ïD
WDNĝHV\WXDFMLJG\GRV]ïRGR]DSïRGQLHQLDSR]DXVWURMRZHJR&]\ĝ\FLHSRF]ÚWHNWöUH
QLHEÚG]LHVLÚ]QDMGRZDïRZïRQLHPDWNLEÚG]LHPLDïRWDNLHVDPHSUDZDMDNĝ\FLHSR
ZVWDïHQDVNXWHNQDWXUDOQHJRSRF]ÚFLD"-DNLHEÚGÈVDQNFMH]DQDUXV]HQLHWHMRFKURQ\
ZSLHUZV]\PSU]\SDGNX"
7U]HFLHPRMHS\WDQLHGRW\F]\LQWHUSUHWDFMLNROL]MLZDUWRĂFLRNWöU\FKFLÈJOHPöZL
P\&]\MÈRFKURQÚEÚG]LHP\X]QDZDÊ]DZDĝQLHMV]ÈF]\ĝ\MÈFHMLGRURVïHMNRELHW\F]\
G]LHFNDSRF]ÚWHJR"
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1DSRF]ÈWNXRGQLRVÚVLÚGRZ\SRZLHG]LRUD]S\WDñSRVïDQNL$QQ\6REHFNLHM%\ÊPRĝH
]RVWDïHP ěOH ]UR]XPLDQ\ DOH ZVZRLP Z\VWÈSLHQLX GRĂÊ NU\W\F]QLH RFHQLïHP SUöEÚ
GRSLVDQLD GR DUW Z\UD]öZ ZNWöU\FK VWZLHUG]DïRE\ VLÚ ĝH JRGQRĂÊ SU]\VïXJXMH
F]ïRZLHNRZLGRPRPHQWXQDWXUDOQHMĂPLHUFL'RSLV\ZDQLHWDNLHJRRJUDQLF]HQLDMHVW
ZPRMHM RFHQLH ]ï\P SRP\VïHP :\VWDUF]DMÈFH MHVW PRLP ]GDQLHP ]DSLVDQLH RGQLH
VLHQLDGRPRPHQWXSRF]ÈWNRZHJRZNWöU\PRNUHĂODVLÚSRGPLRWRZRĂÊNRQVW\WXF\MQR
SUDZQÈRVRE\OXG]NLHM
1DWRPLDVW ZSU]\SDGNX S\WDQLD ZMDNL VSRVöE ]PLDQ\ ZNRQVW\WXFML PRJÈ ZSï\
ZDÊQDRFKURQÚĝ\FLDRVöEGRURVï\FKXF]HVWQLF]ÈF\FKZG]LDïDQLDFKZRMHQQ\FKPXV]Ú
SU]\]QDÊĝHZW\PPRPHQFLHMHV]F]HQLHZ\REUDĝDPVRELH]ZLÈ]NXPLÚG]\W\PLQRU
PDPL.RQVW\WXF\MQDRFKURQDĝ\FLDZQDV]\PSRU]ÈGNXSUDZQ\PSU]\VïXJXMHNDĝGH
PX2EHFQLHQLNWQLHNZHVWLRQXMHWDNLHMRFKURQ\ZREHFRVöEGRURVï\FKDW\PVDP\P
]PLDQDSROHJDMÈFDQDGRSUHF\]RZDQLXPRPHQWXSRF]ÈWNXĝ\FLDQLHPDQDMPQLHMV]HJR
ZSï\ZX QD UR]VWU]\JDQLH NROL]ML ]ZLÈ]DQHM ]QDUDĝDQLHP ĝ\FLD SU]H] RVRE\ ]RERZLÈ
]DQH GR XF]HVWQLFWZD ZG]LDïDQLDFK ZRMHQQ\FK =JDG]DP VLÚ ]W\P ĝH RERZLÈ]XMÈFH
NRQVW\WXF\MQHQRUP\GRW\F]ÈFHRFKURQ\ĝ\FLDRUD]RERZLÈ]NXVïXĝE\ZRMVNRZHMNU]\
ĝXMÈVLÚ-HGQDNUR]VWU]\JQLÚFLHWHMNROL]MLMHVWSR]RVWDZLRQHXVWDZRGDZF\]Z\NïHPX
3U]\SRPLQDPĝHMHGQ\P]FHOöZVïXĝE\ZRMVNRZHMMHVW]DJZDUDQWRZDQLHEH]SLHF]Hñ
VWZDSDñVWZDZW\Pĝ\FLDL]GURZLDRE\ZDWHOL:REHFSRZ\ĝV]HJRRERZLÈ]HNVïXĝE\
ZRMVNRZHMVSURZDG]DVLÚGRV\WXDFMLZNWöUHMQDUDĝHQLHVZRMHJRĝ\FLD]ZLÈ]DQHMHVW
]REURQÈFXG]HJRĝ\FLD6SRVöEUR]VWU]\JQLÚÊW\FKNROLGXMÈF\FK]HVREÈZDUWRĂFLNRQ
VW\WXF\MQ\FK SR]RVWDï SU]HND]DQ\ GR ZïDĂFLZRĂFL XVWDZRGDZF\ ]Z\NïHJR :QDV]\P
SU]\SDGNX XVWDZRGDZFD ]Z\Nï\ UHJXOXMÈF SUREOHP VïXĝE\ ZRMVNRZHM LXG]LDïX RE\
ZDWHOLZPLVMDFK]EURMQ\FKSU]\MPXMHUR]ZLÈ]DQLD]DSHZQLDMÈFHKDUPRQLÚSRPLÚG]\
GZRPDWDNZDĝQ\PLQRUPDPLNRQVW\WXF\MQ\PL=PLDQDGRW\F]ÈFDGRSLVDQLDZ\UD
]öZ ķRG PRPHQWX SRF]ÚFLDĵ QLH PD ZSï\ZX QD UR]VWU]\JQLÚFLH ZVSRPQLDQ\FK NROL
]ML1LH]DOHĝQLHF]\WD]PLDQD]RVWDQLHZSURZDG]RQDF]\WHĝSR]RVWDQLHREHFQ\VWDQ
SUDZQ\GRW\FKF]DVRZHUR]VWU]\JQLÚFLDZW\FKNZHVWLDFKEÚGÈLWDNGRNRQ\ZDQHSU]H]
XVWDZRGDZFÚ]Z\NïHJR
-HĝHOLFKRG]LRSUREOHPRNUHĂOHQLDSRF]ÚFLDWRSRZ\ĝV]HVIRUPXïRZDQLHRERZLÈ]X
MHQLH]DOHĝQLHRGV\WXDFMLZMDNLHMGRFKRG]LGRWDNLHJRPRPHQWX1LH]DOHĝQLHRGPLHM
VFDSRZVWDQLDĝ\FLDF]ïRZLHNDWMFLDïRPDWNLPHWRGDLQYLWURHWFPDP\GRF]\QLH
QLD]PRPHQWHPSRF]ÚFLD:GHEDFLHSXEOLF]QHMSRGNUHĂODQRĝHVïRZRķSRF]ÚFLHĵ]H
Z]JOÚGXQDVZRMÈNRQRWDFMH]QDF]HQLRZÈPRĝHVXJHURZDÊZ\ïÈF]QLHSRF]ÚFLHZIRUPLH
QDWXUDOQHMF]\OLZRUJDQL]PLHNRELHW\-HGQDNWDNDLQWHUSUHWDFMDPDFKDUDNWHUNRQ
ZHQF\MQ\&KRÊE\ELRPHG\F\QDSRVïXJXMHVLÚW\PSRMÚFLHPGOD]DSïRGQLHQLDLQYLWUR
7\PVDP\PWDNLHIXQNFMRQRZDQLHWHJRSRMÚFLDMHVWPRĝOLZH:WHMV\WXDFMLSRZVWDQLH
ĝ\FLD OXG]NLHJR LQ YLWUR F]\ WHĝ ZRUJDQL]PLH NRELHW\ EÚG]LH ]DZV]H RNUHĂODQH MDNR
SRF]ÚFLH2PDZLDQDRSLQLDQLH]DZLHUDZ\WïXPDF]HQLDWHJR]DJDGQLHQLDDOHE\ïRWR
MXĝZ\MDĂQLDQHZSRSU]HGQLFKHNVSHUW\]DFK:DUWRMHGQDNSRGNUHĂOLÊĝHQLHPDEH]
SRĂUHGQLHJR SU]HïRĝHQLD RFKURQ\ NRQVW\WXF\MQHM QD UR]VWU]\JQLÚFLD NROL]\MQH XVWDZ
]Z\Nï\FK-HV]F]HEDUG]LHMRGOHJïHMHVWSU]HïRĝHQLHQDZSURZDG]DQLHVDQNFMLNDUQ\FK
]ZLÈ]DQ\FK]QDUXV]HQLHPZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK7DNLHUR]VWU]\JQLÚFLHSRGHMPR
ZDQHMHVW]XZ]JOÚGQLHQLHPV]HUHJXXZDUXQNRZDñ]ZLÈ]DQ\FKWDNĝH]SROLW\NÈVSR
ïHF]QÈLVNXWHF]QRĂFLÈVDQNFMLNDUQ\FK7\PVDP\PSRZSURZDG]HQLXWDNLHM]PLDQ\
GRW\F]ÈFHMRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJRQLHPRĝQDDXWRPDW\F]QLHMHMSU]HNïDGDÊQDQDMZ\ĝ
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V]HVDQNFMH]DZDUWHZ.RGHNVLHNDUQ\P']LDïDQLHWDNLHMHVWZïDĂFLZHXVWDZRGDZF\
]Z\NïHPXNWöU\PXVLZSURZDG]DÊUDFMRQDOQHLVNXWHF]QHĂURGNLRFKURQ\
:SU]\SDGNXRVWDWQLHJRS\WDQLDF]\RFKURQDPDWNLPDE\ÊZLÚNV]DOXEPQLHMV]D
RGRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJRXZDĝDPĝHNRQVW\WXFMDQLHSRZLQQDZĝDGQ\PVWRSQLX
WDNLHMNROL]MLUR]VWU]\JDÊJG\ĝĝ\FLHOXG]NLHQLHSRGOHJDZDUWRĂFLRZDQLX.RQVW\WXFMD
PRĝHRNUHĂOLÊĝHĝ\FLHOXG]NLHMHVWZDUWRĂFLÈ1DWRPLDVWZV\WXDFMLJG\GRFKRG]LGR
NROL]ML PLÚG]\ ĝ\FLHP MHGQHJR F]ïRZLHND Dĝ\FLHP GUXJLHJR WUXGQR Z\REUD]LÊ VRELH
XVWDZRGDZFÚNWöU\UHJXODFMÈNRQVW\WXF\MQÈRNUHĂOLïE\MDNLHĝ\FLHMHVWEDUG]LHMZDU
WRĂFLRZHLFHQQLHMV]H7DNLHJRURG]DMXUHJXODFMÚNRQVW\WXF\MQÈX]QDOLE\ĂP\]DQDUX
V]HQLHSRGVWDZRZ\FK]DVDGDNVMRORJLF]Q\FKF\ZLOL]RZDQHJRSDñVWZD&RSUDZGDWDNLH
UR]VWU]\JQLÚFLHPRĝQDVRELHZ\REUD]LÊDOHQLHVÈG]ÚDE\NWRNROZLHNSURPRZDïWHJR
W\SXUHJXODFMH7\PVDP\PUR]VWU]\JQLÚFLHNROL]MLIDNW\F]Q\FKNWöUHPRJÈ]DFKRG]LÊ
PLÚG]\ ZDUWRĂFLDPL NRQVW\WXF\MQ\PL MHVW ]MHGQHM VWURQ\ SUREOHPHP XVWDZRGDZF\
]Z\NïHJR NWöU\ PD PRĝOLZRĂÊ GRNRQ\ZDQLD WDNLFK UR]VWU]\JQLÚÊ D]GUXJLHM VWURQ\
MHVWWRNZHVWLDUR]VWU]\JQLÚÊGRW\F]ÈF\FKNRQNUHWQ\FKUöZQ\FKZDUWRĂFLZNRQNUHWQHM
V\WXDFML:ïDĂQLHWHJRW\SXVSRVöEG]LDïDQLD]RVWDïSU]\MÚW\SU]\NRQVWUXNFMLZV]\VW
NLFKV\VWHPöZSUDZQ\FK
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈGDOV]HS\WDQLDGRHNVSHUWD"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
&]\HNVSHUWPöJïE\FRĂZLÚFHMSRZLHG]LHÊQDWHPDWWRF]ÈFHMVLÚGHEDW\SXEOLF]QHMGR
NWöUHM NLONDNURWQLH RGZRï\ZDï VLÚ ZVZRMHM Z\SRZLHG]L" 'HEDWD WD MHVW QDP RJöOQLH
]QDQD-HGQDNFK\EDQLNW]F]ïRQNöZ.RPLVMLQLHEUDïXG]LDïXZWHMGHEDFLHSR]D6HM
PHP&]\PRĝQDXVï\V]HÊNLONDVïöZZ\MDĂQLHQLDQDWHQWHPDW"
'UXJLHPRMHS\WDQLHNLHUXMÚGRG\UHNWRUD%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK3\WDQLHWRE\ïR
MXĝ]DGDZDQHG\UHNWRURZL0LFKDïRZL.UöOLNRZVNLHPXDOHQLHGRF]HNDïDPVLÚRGSRZLH
G]L=DFKZLOÚSRZWöUQLHMHVIRUPXïXMHDOHQDSRF]ÈWNXNLONDVïöZZSURZDG]HQLD&KFÚ
SRLQIRUPRZDÊZV]\VWNLFKF]ïRQNöZ.RPLVMLĝH%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FK]RUJDQL]RZD
ïRZ.UDNRZLHVHPLQDULXPGRW\F]ÈFH]PLDQZNRQVW\WXFML¿DGHQ]SRVïöZQLH]RVWDï
SRLQIRUPRZDQ\RW\PVSRWNDQLX1DVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
]QDMGXMH VLÚ LQIRUPDFMD ĝH %LXUR PRĝH WHJR W\SX VHPLQDULD RUJDQL]RZDÊ MHĂOL GRW\
F]ÈRQHSUDFVHMPRZ\FKDOHSRGZDUXQNLHPSRLQIRUPRZDQLDRW\PSRVïöZ=DGDQLHP
WDNLFK VHPLQDULöZ MHVW PLQ XSRZV]HFKQLDQLH ZLHG]\ QD WHPDW SUDF SURZDG]RQ\FK
Z6HMPLHSURPRZDQLHZ\QLNöZSUDFHNVSHUWöZZHZQÚWU]Q\FKL]HZQÚWU]Q\FK%LXUD
LWG=SU]\NURĂFLÈMHGQDNVWZLHUG]DPĝHQLNW]QDVQLH]RVWDïSRZLDGRPLRQ\RVHPLQD
ULXP'RSLHURG]LĂGRZLDGXMHP\VLÚĝHE\ïR]RUJDQL]RZDQHVSRWNDQLHQDWHPDW]PLDQ
ZXVWDZLH ]DVDGQLF]HM &R ZLÚFHM GR G]LĂ QLH RWU]\PDOLĂP\ ĝDGQ\FK LQIRUPDFML RUD]
PDWHULDïöZRW\PVHPLQDULXP1LHZLHP\GODNRJRWRVHPLQDULXPE\ïR]RUJDQL]RZD
QH:WHMVSUDZLHQDSLVDïDPSLVPRGRG\UHNWRUD%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKRUD]V]HIR
ZHM.DQFHODULL6HMPX2GSDQDG\UHNWRUD0LFKDïD.UöOLNRZVNLHJRGRG]LĂQLHRWU]\
PDïDPĝDGQ\FKLQIRUPDFMLQDWHQWHPDWQDWRPLDVWRGSRZLHG]LDïDPLV]HI.6:DQGD
)LGHOXV1LQNLHZLF]-HGQDNVDW\VIDNFML]WHMRGSRZLHG]LQLHPDPĝDGQHMJG\ĝ]DZLHUD
VLÚRQDZ]GDQLDFK-HGQR]QLFKZ\MDĂQLDïRĝHVHPLQDULXPSRVïXĝ\ïRPDUV]DïNRZL
6HMPXGROHSV]HMRUJDQL]DFMLSUDF\SDUODPHQWX:PRMHMRFHQLHMHVWWRĂPLHV]QH'OD
WHJRSRQRZQLHZ\VWÈSLïDP]SURĂEÈRZ\MDĂQLHQLD']LĂMHV]F]HRGZLHG]LïDPJDELQHW
V]HID.DQFHODULL6HMPXDOHQLHVWHW\RGSRZLHG]LWDPQLHE\ïR:Z\SRZLHG]LHNVSHUWD
.RPLVMLXVï\V]HOLĂP\RGHEDFLHSXEOLF]QHMSRGF]\PNU\MHVLÚWDNĝHPLQVHPLQDULXP
%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKZ.UDNRZLH7DNLHSRWUDNWRZDQLH.RPLVMLMHVWQLHGRSXV]F]DO
QH&RZLÚFHMQDW\PVHPLQDULXPRPDZLDQRSRSUDZNLGRW\F]ÈFHSU]HGPLRWXQDV]\FK
SUDF DOH RQH QLJG\ GR QDV QLH ZSï\QÚï\ 7R MHVW ]GXPLHZDMÈFH SRVWÚSRZDQLH &KFÚ
ZLHG]LHÊ MDNLP SUDZHP %LXUR $QDOL] 6HMPRZ\FK RUJDQL]XMH VHPLQDULXP GRW\F]ÈFH
QDV]\FKSUDFEH]LQIRUPRZDQLDQDVRW\P.RU]\VWDMÈFW\PVDP\P]QDGDU]DMÈFHMVLÚ
RND]MLFKFÚ]DS\WDÊG\UHNWRUD0LFKDïD.UöOLNRZVNLHJRGODF]HJR]RVWDOLĂP\SRWUDNWR
ZDQLXZWDNLVSRVöE'RGDWNRZRFKFÚ]DS\WDÊF]\HNVSHUW.RPLVMLPöZLÈFRGHEDFLH
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SXEOLF]QHMQDZLÈ]\ZDïMHGQRF]HĂQLHGRVHPLQDULXPZ.UDNRZLH-HĝHOLWDNQLHE\ïR
WRRMDNLHJRURG]DMXGHEDFLHE\ïDPRZD"
1DNDQZLHW\FKUR]ZDĝDñZDUWRWDNĝHSU]\SRPQLHÊĝHZPRPHQFLHJG\WZRU]R
QRXVWDZÚ]DVDGQLF]È.RPLVMD=JURPDG]HQLD1DURGRZHJRG\VSRQRZDïDFDï\PV]WD
EHP HNVSHUWöZ 1DWRPLDVW QDV]D .RPLVMD GRNRQXMÈF ]PLDQ\ ZW\P VDP\P DNFLH
SUDZQ\P PD MHG\QLH GR G\VSR]\FML MHGQHJR VWDïHJR HNVSHUWD 'ODF]HJR ]RVWDOLĂP\
SR]EDZLHQL SUDZD GR V]HURNLHM LIDFKRZHM SRPRF\ HNVSHUWöZ" 6ï\V]DïDP ĝH SRF]ÈW
NRZRPDUV]DïHN0DUHN-XUHNSODQRZDïSRZRïDQLHNLONXHNVSHUWöZ&RZLÚFHMSRQRÊ
]RVWDïZ\VïDQ\ZQLRVHNGR.RQIHUHQFML(SLVNRSDWXRZ\]QDF]HQLHGZöFKVWDï\FKHNV
SHUWöZ.RQIHUHQFMD(SLVNRSDWXZ\W\SRZDïDGZöFKVZRLFKHNVSHUWöZDOHPDUV]DïHN
6HMPX QLH UDF]\ï MXĝ VLÚ ]QLPL VNRQWDNWRZDÊ &]XMÚ VLÚ JïÚERNR ]DZLHG]LRQD WDNLP
VWDQHPU]HF]\3U]HFLHĝWDLQLFMDW\ZDE\ïDVïXV]QDLWHUD]QLHE\ïRE\W\OXZÈWSOLZRĂFL
7DNLHPXVWDQRZLU]HF]\VNXWHF]QLHSU]HFLZG]LDïDï\E\UDG\HNVSHUWöZZVSLHUDMÈF\FK
QDVPHU\WRU\F]QLH'ODF]HJR.RPLVMDQLHPD]DSHZQLRQHMV]HURNLHMIDFKRZHMSRPRF\
SUDZQLNöZ JHQHW\NöZ HW\NöZ WHRORJöZ ELRHW\NöZ" .RPLVMD ZVZRLP VNïDG]LH QLH
PDIDFKRZFöZ]W\FKG]LHG]LQDLQIRUPDFMHQDWHQWHPDWVÈQDPEDUG]RSRWU]HEQH
1D NDĝG\P NROHMQ\P SRVLHG]HQLX RGNU\ZDP\ QRZH SUREOHP\ LZG\VNXVML ]DF]\QD
P\ VLÚ PLRWDÊ PRĝQD SRZLHG]LHÊ RG ĂFLDQ\ GR ĂFLDQ\ &LÈJOH SRWU]HEXMHP\ QRZ\FK
LGRNïDGQ\FKLQIRUPDFMLJG\ĝļMDNVWZLHUG]LïZMHGQHM]HVZRLFKZ\SRZLHG]LGUKDE
:ïRG]LPLHU]:UöEHOļFKFHP\E\ÊRGSRZLHG]LDOQ\PXVWDZRGDZFÈ']LĂRND]XMHVLÚĝH
]WÈRGSRZLHG]LDOQRĂFLÈMHVWHĂP\QDEDNLHU
'ODF]HJR VWDï\ HNVSHUW .RPLVML QLH ]DSR]QDï QDV ZF]HĂQLHM ]HIHNWDPL GHEDW\ SX
EOLF]QHMGRNWöU\FKFLÈJOHRGZRïXMHVLÚZVZRLFKZ\SRZLHG]LDFK"
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1LH GR NRñFD ]UR]XPLDïHP S\WDQLH SRVïDQNL (OĝELHW\ 5DG]LV]HZVNLHM VNLHURZDQH SRG
PRLPDGUHVHP3RMÚFLHGHEDW\SXEOLF]QHMMHVWGRĂÊRF]\ZLVWHLQLHZLHPMDNPDPMHGR
NïDGQLHM Z\WïXPDF]\Ê 'HEDWD SXEOLF]QD GRW\F]ÈFD RFKURQ\ ĝ\FLD ZID]LH SUHQDWDOQHM
WRF]\VLÚRGSRF]ÈWNXODWG]LHZLÚÊG]LHVLÈW\FK3U]H]GHEDWÚSXEOLF]QÈUR]XPLHP]DWHP
Z\SRZLHG]LGRW\F]ÈFHRFKURQ\ĝ\FLDSUH]HQWRZDQHQDIRUXP6HMPXRUD]ZUöĝQ\FKSX
EOLNDFMDFKNWöUHXND]XMÈVLÚZSUDVLHFRG]LHQQHMRUD]VSHFMDOLVW\F]QHMDWDNĝHUöĝQHSUR
JUDP\SXEOLF\VW\F]QHLZ\SRZLHG]LIDFKRZFöZ5öĝQHVÈREOLF]DGHEDW\SXEOLF]QHM
2LOHGREU]HUR]XPLHPMDNRHNVSHUW.RPLVML1DG]Z\F]DMQHM]DMPXMÈFHMVLÚQRZHOL
]DFMÈNRQVW\WXFMLPDPRERZLÈ]HNĂOHG]LÊZV]\VWNLHLQIRUPDFMHSRMDZLDMÈFHVLÚQDWHPDW
SU]HGPLRWXSUDF.RPLVML'ODSU]\NïDGXPRĝQDZVND]DÊF\NODUW\NXïöZGRW\F]ÈF\FK
UöĝQ\FK SURSR]\FML ]PLDQ ZNRQVW\WXFML NWöUH RVWDWQLR RSXEOLNRZDïD ķ5]HF]SRVSROL
WDĵ 0DP ZUDĝHQLH ĝH ZLÚNV]RĂFL F]ïRQNöZ .RPLVML WH LQIRUPDFMH VÈ GREU]H ]QDQH
'ODWHJRPöZLÈFRGHEDFLHSXEOLF]QHMRGQRVLïHPVLÚZ\ïÈF]QLHGRWHJRW\SXSXEOLNDFML
3URSR]\FMD ]PLDQ\ DUW PRG\ğNXMÈFD SLHUZRWQ\ SRVWXODW ]PLDQ\ NRQVW\WXFML ]D
QLP]RVWDïDVIRUPXïRZDQDQDIRUXPNRPLVML]RVWDïDSU]HGVWDZLRQDZWHNĂFLHVÚG]LHJR
0DULXV]D¿HOLFKRZVNLHJRZķ5]HF]SRVSROLWHMĵ3URSR]\FMDWDE\ïDQDVWÚSQLHRPDZLDQD
SU]H]VSHFMDOLVWöZSUDZDNDUQHJRZ]ZLÈ]NX]XFKZDïÈ6ÈGX1DMZ\ĝV]HJR8FKZDïD
WD]XSHïQLHLQF\GHQWDOQLH]RVWDïDSRGMÚWDQDWOHLQWHUSUHWDFMLDUW.RGHNVXNDUQH
JRMDNRGRRNUHĂOHQLH]DNUHVXRFKURQ\]DZDUWHJRZW\PSU]HSLVLH.ZHVWLDWDE\ïDWHĝ
SU]HGPLRWHPNLONXVHPLQDULöZQDXNRZ\FKZW\PWDNĝH]RUJDQL]RZDQHJRQD8QLZHU
V\WHFLH-DJLHOORñVNLPZ.UDNRZLH
5HDVXPXMÈFGHEDWDSXEOLF]QDQDWHQWHPDWWRF]\VLÚFDï\F]DVLNDĝG\]QDVZQLHM
XF]HVWQLF]\3UDFH.RPLVMLVÈĂOHG]RQHSU]H]RSLQLÚSXEOLF]QÈDOHWDNĝHSU]H]RVRE\
]DMPXMÈFHVLÚRGODWWÈSUREOHPDW\NÈ.ZHVWLDRFKURQ\JRGQRĂFLF]ïRZLHNDMDNRSRG
VWDZDUR]ZLÈ]\ZDQLDSUREOHPöZELRHW\F]Q\FKSRMDZLDVLÚRGODWZOLWHUDWXU]HIDFKR
ZHM7HPDWWHQQLHMHVWQLF]\PQRZ\PLGODWHJRGRNïDGQLHMV]DRGSRZLHGěQDS\WDQLH
SRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMQLHMHVWPRĝOLZD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3RVWDUDPVLÚGRSUHF\]RZDÊVZRMHS\WDQLH&]ïRQNRZLH.RPLVMLMDNSRZV]HFKQLHZLD
GRPRPDMÈUöĝQH]DZRG\1LNW]QDVQLHMHVWSUDZQLNLHP]ZïDV]F]D]QDMÈF\PVLÚQD
]DJDGQLHQLDFKNRQVW\WXF\MQ\FK1LHMHVWHĂP\WDNĝHHNVSHUWDPLNWöU]\PRJÈEH]SUR
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EOHPöZ XF]HVWQLF]\Ê ZWRF]ÈFHM VLÚ GHEDFLH SXEOLF]QHM ļ FDïD QDV]D G]LHVLÈWND NWö
UD]RVWDïDZ\EUDQDGR.RPLVMLMDNR]Z\NOLSRVïRZLHDQLHMDNRHNVSHUFL'RSLHURRG
PRPHQWX JG\ ]DF]ÚOLĂP\ F]\WDÊ HNVSHUW\]\ ZLÚNV]RĂÊ ]QDV ]RVWDïD ZïÈF]RQD ZWÚ
GHEDWÚ.DĝG\]QDVSR]DXF]HVWQLFWZHPZSUDFDFK.RPLVML1DG]Z\F]DMQHMGRVSUDZ\
]PLDQ\NRQVW\WXFMLG]LDïDWDNĝHZLQQ\FKNRPLVMDFKDWDNĝHZVZRLFKRNUÚJDFKZ\
ERUF]\FK7HRERZLÈ]NLU]HF]\ZLĂFLH]DELHUDMÈQDPEDUG]RGXĝRF]DVX'ODWHJRMHĂOL
WRF]\ VLÚ RG ODW G]LHZLÚÊG]LHVLÈW\FK GHEDWD SXEOLF]QD WR NDĝG\ ]QDV PöJï ]DSR]QDÊ
VLÚ]MDNLPLĂPDWHULDïDPLQDWHQWHPDW'ODSU]\NïDGXJG\ZNWöUHMĂ]HNVSHUW\]]QD
OD]ïDPMDNLHĂRGQLHVLHQLDGRLQQ\FKWHNVWöZWRZ\ND]\ZDïDPVLÚPLQLPXPLQLFMDW\
Z\LZ%LEOLRWHFH6HMPRZHM]DSR]QDZDïDPVLÚ]HZVND]DQÈOLWHUDWXUÈ:V\WXDFMLJG\
QLHE\ïRPRĝOLZH]GRE\FLHRGSRZLHGQLHMOLWHUDWXU\ZQDV]HMELEOLRWHFHWRNRU]\VWDïDP
]LQQ\FKELEOLRWHN&KRÊMHVWHPOHNDU]HPWR]QDF]QDF]ÚĂÊLQIRUPDFMLZHNVSHUW\]DFK
GRW\F]\SUREOHPöZELRHW\F]Q\FKLQLHMHVWPL]QDQD1LHNWöUHMHGQDN]DJDGQLHQLDRUD]
SRMÚFLDRSLVDQHZHNVSHUW\]DFKVÈPLEOLĝV]HQLĝNRPXĂNWRQLHPLDïĝDGQHMVW\F]QRĂFL
]OLWHUDWXUÈĂFLĂOHPHG\F]QÈ-HĝHOLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHORGQRVLVLÚGRGHEDW\
SXEOLF]QHM SU]\MPXMÈF ĝH F]ïRQNRZLH .RPLVML GRVNRQDOH ZLHG]È F]HJR RQD GRW\F]\
WRQDMSLHUZSRZLQLHQQDV]D]QDMRPLÊ]SRGVWDZRZ\PLSRMÚFLDPL'ODSU]\NïDGXMHĂOL
Vï\V]\P\ĝHQDGSURSR]\FMDPLG\VNXWRZDOLHNVSHUFLDV]F]HJöïRZHLQIRUPDFMHQDWHQ
WHPDWPRĝQD]QDOHěÊZSUDVLHIDFKRZHMWRSRZLQQLĂP\]RVWDÊSRLQIRUPRZDQLJG]LH
GRNïDGQLHPRĝQD]QDOHěÊGDQHDUW\NXï\RUD]MDNLHJRURG]DMXMHVWWRSUDVD3RVïRZLHVÈ
VSHFMDOLVWDPL]UöĝQ\FKLQQ\FKG]LHG]LQLLFKOLWHUDWXUDIDFKRZDUöĝQLVLÚRGWHMGRNWö
UHMMHVWHĂP\RGV\ïDQL8ZDĝDPĝHNDĝGDVSRVREQRĂÊSRV]HU]HQLDZLHG]\QDWHPDWQDG
NWöU\P SUDFXMHP\ SRZLQQD ]RVWDÊ SU]H] QDV Z\NRU]\VWDQD 7\P EDUG]LHM QDOHĝ\ WR
]URELÊMHĝHOLMHVWWRPRĝOLZH]DSLHQLÈG]H6HMPX¿DGHQ]SRVïöZQLH]RVWDï]DSURV]RQ\
QDVHPLQDULXP]RUJDQL]RZDQHSU]H]%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKZ.UDNRZLH2VRELĂFLH
EDUG]R FKÚWQLH SRVïXFKDïDE\P GHEDW\ NWöUD WDP E\ïD SURZDG]RQD 2G XF]HVWQLNöZ
WHJRVHPLQDULXPZLHPRF]\PVLÚWDPPöZLïRLGODWHJRĂPLHPWZLHUG]LÊĝHZLHG]D
Z\QLHVLRQD]WHJRVSRWNDQLDE\ïDE\QDPQLH]Z\NOHSU]\GDWQD
'ODWHJR S\WDP VWDïHJR HNVSHUWD .RPLVML QD MDNLHJR URG]DMX GHEDWÚ SXEOLF]QÈ VLÚ
SRZRïXMH 'R MDNLFK LQIRUPDFML RGZRïXMH VLÚ MHĂOL F]ïRQNRZLH .RPLVML QLH ]D]QDMRPL
OL VLÚ ]QLPL" -HĂOL RF]HNXMH VLÚ RG XVWDZRGDZF\ PÈGUHJR G]LDïDQLD WR SRZLQQR VLÚ
XPRĝOLZLDÊPXSRV]HU]DQLHMHJRZLHG]\:PRLPSU]\SDGNXZV]\VWNLHLQIRUPDFMHGR
W\F]ÈFHSUREOHPöZELRHW\F]Q\FK]NWöU\PLVSRWNDïDPVLÚQDSRVLHG]HQLDFK.RPLVML
E\ï\]XSHïQLHQRZH1LH]GDZDïDPVRELHVSUDZ\MDNLHE\ïRVSRMU]HQLHQDSUREOHPDW\NÚ
ELRHW\F]QÈRUD]MDNLHE\ïRMHMRG]ZLHUFLHGOHQLHZDNWDFKXVWDZRGDZF]\FKSRF]\QDMÈF
RG;,;ZLHNX']LĂWRZLHPDOHVDPRG]LHOQH]D]QDMRPLHQLHVLÚ]QLHNWöU\PLLQIRUPD
FMDPL]DEUDïRPLEDUG]RGXĝRF]DVX:LHPWDNĝHĝHZLHOHLQIRUPDFMLQDWHQWHPDWRUD]
]DJDGQLHñSRNUHZQ\FKQDGDOMHVWGODPQLHREF\FK,PZLÚFHMF]\WDPQDWHWHPDW\W\P
ZLÚFHMPQLHLQWHUHVXMHF]HJRVNXWNLHPMHVWSRJïÚELDMÈF\VLÚJïöGZLHG]\7ZLHUG]ÚĝH
HNVSHUW.RPLVMLLQIRUPXMÈFQDVRSHZQ\FKIDNWDFKSRZLQLHQMHGQRF]HĂQLHZVND]\ZDÊ
ELEOLRJUDğÚ RUD] LQQH ěUöGïD ZLHG]\ QD WHQ WHPDW .DĝGD GRGDWNRZD X]\VNDQD SU]H]
QDVLQIRUPDFMDQDWHPDWSU]HGPLRWXSUDF.RPLVMLSRZLQQDSU]\F]\QLÊVLÚGRUR]ZLDQLD
HZHQWXDOQ\FKZÈWSOLZRĂFL5R]XPLHPĝHHNVSHUWPRĝHRGZRï\ZDÊVLÚGRLQIRUPDFML
RF]\ZLVW\FK NWöUH PRĝQD ]QDOHěÊ ZSUDVLH FRG]LHQQHM DOH QLH SRZLQLHQ RGV\ïDÊ GR
GHEDW\NWöUDWRF]\VLÚSRPLÚG]\HNVSHUWDPLEH]ZVND]DQLDěUöGïD
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
:PRMHMRFHQLHUROÈHNVSHUWDMHVWPLQSLVDQLHRSLQLLGOD.RPLVML2SLQLDMHVWSHZQHJR
URG]DMXSU]HïRĝHQLHPWHJRRF]\PPöZLVLÚZMÚ]\NXIDFKRZ\P7HJRURG]DMXRSLQLH
QLHPDMÈFKDUDNWHUXRSUDFRZDñQDXNRZ\FK*G\E\.RPLVMDRF]HNLZDïDRGHPQLHWHJR
URG]DMXRSUDFRZDñWRNDĝGD]DZDUWDZQLFKLQIRUPDFMDPLDïDE\RGHVïDQLHGRěUöGHï
LGR RGSRZLHGQLHM OLWHUDWXU\ -HĂOL .RPLVMD PD WHJR URG]DMX RF]HNLZDQLD WR RF]\ZL
ĂFLH PRJÚ LP VSURVWDÊ 1DWRPLDVW MDN ZF]HĂQLHM PöZLïHP RSLQLD MHVW GRNXPHQWHP
SU]HWZDU]DMÈF\PLQIRUPDFMHGRVWÚSQHZOLWHUDWXU]HQDXNRZHM:PRMHMRFHQLHZïDĂQLH
WDNLHJRW\SXLQIRUPDFMDGRVWDUF]DQDSRVïRPPDVHQVGODLFKSUDF\
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'UXJDPRMDRGSRZLHGěGRW\F]\RZHMGHEDW\SXEOLF]QHM0öZLÈFRQLHMĂZLDGRPLH
QLH RGZRï\ZDïHP VLÚ GR VHPLQDULXP ZNWöU\P XF]HVWQLF]\ïHP Z.UDNRZLH JG\ĝ
XZDĝDPĝHE\ïRWRVSRWNDQLH]DPNQLÚWHLQLHVWDQRZLïRHOHPHQWXGHEDW\SXEOLF]QHM
7UXGQRPöZLÊRGHEDFLHSXEOLF]QHMJG\QLHVÈSRZV]HFKQLHGRVWÚSQHPDWHULDï\]WHJR
VSRWNDQLD 3RGREQLH QLJG\ QLH ĂPLDïE\P VLÚ SRZRïDÊ QD G\VNXVMH QD WHPDW ]PLDQ\
NRQVW\WXFML SURZDG]RQH ZWUDNFLH VHPLQDULXP ]RUJDQL]RZDQHJR Z.DWHGU]H 3UDZD
.DUQHJR8QLZHUV\WHWX-DJLHOORñVNLHJR7HJRW\SXVSRWNDQLDQLHVÈGHEDWÈSXEOLF]QÈ
:RSLQLL NWöUÈ SU]HGVWDZLïHP G]LĂ .RPLVML W\ONR ZGZöFK PLHMVFDFK SRZRïDïHP VLÚ
QDGHEDWÚSXEOLF]QÈNWöUD]RVWDïDGRNïDGQLHRSLVDQDZWHNVWDFKSRZV]HFKQLHGRVWÚS
Q\FK:REXW\FKSU]\SDGNDFKRGQRV]RQRVLÚGRRPDZLDQ\FKSU]H].RPLVMÚSURSR]\FML
]PLDQZNRQVW\WXFML=QDMG]LHP\WDPGRNïDGQHLQIRUPDFMHGRW\F]ÈFHVSRVREXUHGDJR
ZDQLD W\FK SURSR]\FML 8]QDMÈF SRZV]HFKQRĂÊ W\FK WHNVWöZ VWZLHUG]LïHP ĝH MHVWHP
XSRZDĝQLRQ\GRSU]HGVWDZLHQLDDUJXPHQWöZSU]HPDZLDMÈF\FK]DOXESU]HFLZSU]\MÚ
FLXSURSR]\FMLZQLFK]DZDUW\FK
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\G\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKPRĝHVLÚRGQLHĂÊGRZ\SRZLHG]LSRVïDQNL(Oĝ
ELHW\5DG]LV]HZVNLHM"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKGU0LFKDï.UöOLNRZVNL
7DN&]ÚĂÊS\WDñ]DGDQ\FKSU]H]SRVïDQNÚ(OĝELHWÚ5DG]LV]HZVNÈZ\QLND]SHZQHJR
QLHSRUR]XPLHQLDSROHJDMÈFHJRQDEïÚGQ\PSRMPRZDQLXUROL%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
RUD]]DVDGZVSöïSUDF\WHJR%LXUD]NRPLVMDPLLLQQ\PLRUJDQDPL6HMPX:SLHUZV]HM
NROHMQRĂFL MHVWHP ]RERZLÈ]DQ\ Z\MDĂQLÊ ĝH SRVïDQND (OĝELHWD 5DG]LV]HZVND U]HF]\
ZLĂFLH ZRVWDWQLP F]DVLH GZXNURWQLH VNLHURZDïD SLVPD GR %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK
3LHUZV]HSLVPR]DZLHUDïRNLONDQDĂFLHS\WDñDOHF]ÚĂÊ]QLFKSU]HNUDF]DïDQDV]HNRP
SHWHQFMH1DOHĝ\WDNĝHGRGDÊĝHZGQLXOXWHJR%U]RVWDïDSU]HND]DQDV]HIRZL.DQ
FHODULL6HMPX:DQG]LH)LGHOXV1LQNLHZLF]RGSRZLHGěQDWHS\WDQLD1DGUXJLHSLVPR
JG]LHSRVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDZ\]QDF]\ïDGQLRZ\WHUPLQQDRGSRZLHGě]R
VWDïDRQDZW\PWHUPLQLHSU]\JRWRZDQDLZ\VïDQDOLVWHPSROHFRQ\PZGQLXOXWHJR
URNX0DPSRWZLHUG]HQLHQDGDQLDWHJROLVWX'RGDPĝHSLVPR]RVWDïRVNLHURZD
QHGRZLDGRPRĂFLSU]HZRGQLF]ÈFHM.RPLVMLSRVïDQNL-DGZLJL:LĂQLHZVNLHM
:Z\SRZLHG]LSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMSRMDZLïVLÚ]DU]XWĝH.RPLVMDG\V
SRQXMH W\ONR MHGQ\P VWDï\P HNVSHUWHP =ZUDFDP XZDJÚ ĝH IXQNFMÚ VWDïHJR GRUDG
F\.RPLVML]JRGQLH]XFKZDïÈ3UH]\GLXP6HMPXPRĝHSHïQLÊZ\ïÈF]QLHMHGQDRVRED
:ïDĂQLH ]H Z]JOÚGX QD WR UR]ZLÈ]DQLH .RPLVMD ]RVWDïD ZVSDUWD VWDï\P GRUDG]WZHP
%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKNWöUHZ\UDĝDVLÚWDNĝHSRSU]H]PRMÈREHFQRĂÊQDNDĝG\PMHM
SRVLHG]HQLX %LXUR PD ]D ]DGDQLH SU]HND]\ZDÊ .RPLVML UHSUH]HQWDW\ZQH LQIRUPDFMH
QD WHPDW SRJOÈGöZ NWöUH SRMDZLDMÈ VLÚ ZOLWHUDWXU]H 7HPX PD VïXĝ\Ê PLQ ]DPD
ZLDQLHSU]H]SRVïöZRGSRZLHGQLFKHNVSHUW\]QDLQWHUHVXMÈFHLFKWHPDW\%LXUR$QDOL]
6HMPRZ\FK SUöEXMH ZVSöïSUDFRZDÊ ].RPLVMÈ ZVSRVöE MDN QDMEDUG]LHM U]HWHOQ\ 5H
DOL]DFMDWHJRFHOXZ\PDJDRGQDVDE\ĂP\E\OLZFLÈJï\PNRQWDNFLH]HĂURGRZLVNLHP
QDXNRZ\P3UDFHNRPLVMLVHMPRZ\FKPDMÈVZRMÈRGSRZLHGQLÈVSHF\ğNÚ L G\QDPLNÚ
7DVSHF\ğND QLH SR]ZDOD DE\ Z REUDGDFK .RPLVML XF]HVWQLF]\OL HNVSHUFL NWöU]\ SUR
ZDG]LOLE\ PLÚG]\ VREÈ Z\PLDQÚ SRJOÈGöZ ZïDĂFLZÈ GOD EDGDñ QDXNRZ\FK 'RGDP
ĝH WR .RPLVMD NV]WDïWXMH VSRVöE NRU]\VWDQLD ]GRUDG]WZD HNVSHUFNLHJR %LXUD $QDOL]
6HMPRZ\FK
.ROHMQHS\WDQLHGRW\F]\ïRVHPLQDULXP]RUJDQL]RZDQHJRZ.UDNRZLH3RVïDQND(Oĝ
ELHWD5DG]LV]HZVNDSRZRïXMHVLÚQDGDQH]DZDUWHQDVWURQLH%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
NWöUHU]HNRPRRJUDQLF]DPRĝOLZRĂÊRUJDQL]RZDQLDSU]H]QDVVHPLQDULöZMHG\QLHGR
]DSRWU]HERZDñNRPLVMLĮ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LF WDNLHJR QLH SRZLHG]LDïDP 0RMH VïRZD ]RVWDï\ ěOH ]LQWHUSUHWRZDQH 1D VWURQLH
SU]HF]\WDïDPĝHSRVïRZLHVÈLQIRUPRZDQLRRGE\ZDMÈF\FKVLÚVHPLQDULDFK
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'\UHNWRU%$6GU0LFKDï.UöOLNRZVNL
1LH]JDG]DPVLÚ]W\PWZLHUG]HQLHPWDNLHJR]DSLVXWDPQLHPD=JRGQLH]XFKZDïÈ
3UH]\GLXP6HMPXLUHJXODPLQHPRUJDQL]DF\MQ\P.DQFHODULL6HMPX%LXUR$QDOL]6HM
PRZ\FKMHVWSRZRïDQHGODUHDOL]DFMLNLONXFHOöZ3RSLHUZV]HSRGVWDZRZ\P]DGDQLHP
MHVWREVïXJDRUJDQöZ6HMPXQDLFK]OHFHQLHL]JRGQLH]LFKĝ\F]HQLDPL'UXJLP]DGD
QLHP MHVW SURZDG]HQLH SUDF VWXG\MQ\FK ]ZLÈ]DQ\FK ]SUDFDPL OHJLVODF\MQ\PL ZIRU
PDFKNWöUHQLHVWDQRZLÈEH]SRĂUHGQLHJRXG]LDïX%LXUDZSUDFDFKOHJLVODF\MQ\FKDOH
WRZDU]\V]ÈW\PSUDFRPĮ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-HĂOLPRĝQDWRSURVLïDE\PR]PLHU]DQLHGRNRQNOX]ML
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
=HVZRMHMVWURQ\SUDJQÚGRGDÊĝHG\VNXVMDMHVWEH]FHORZDERZ\VWDUF]\SU]HF]\WDÊWR
FR]RVWDïR]DSLVDQHQDVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
'\UHNWRU%$6GU0LFKDï.UöOLNRZVNL
.UöWNRPöZLÈFVHPLQDULXP]RVWDïR]RUJDQL]RZDQHQD]OHFHQLHMHGQHJR]RUJDQöZ6HM
PX-HJRFHOHPE\ïDSUH]HQWDFMDZIRUPLHURERF]HMPDWHULDïöZEÚGÈF\FKZSRVLDGDQLX
.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=H VZRMHM VWURQ\ SUDJQÚ Z\UD]LÊ XEROHZDQLH 6NRUR VHPLQDULXP ED]RZDïR QD DQDOL
]LHHNVSHUW\]NWöUH]DPDZLDïD.RPLVMDWR]DVDGQHZ\GDMÈVLÚ]DVWU]HĝHQLD]JïRV]RQH
SU]H]SRVïDQNÚ(OĝELHWÚ5DG]LV]HZVNÈ8ZDĝDPĝHZWHMV\WXDFMLZ\SDGDïRSRZLDGR
PLÊRVHPLQDULXP
.ROHMQR GR JïRVX ]DSLVDOL VLÚ SRVHï ,]DEHOD -DUXJD1RZDFND RUD] SRVHï 0LURVïDZ
.UDMHZVNL
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
:VZRMHM Z\SRZLHG]L FKFLDïDE\P RGQLHĂÊ VLÚ GR Z\VWÈSLHQLD GUD KDE :ïRG]LPLHU]D
:UöEOD(NVSHUW.RPLVMLMHVWĂZLDGRP\ĝHXVWDZRGDZFDGRNRQXMÈF]PLDQ\NRQVW\WXFML
QDVNXWHNPLQWRF]ÈFHMVLÚGHEDW\SXEOLF]QHMEÚG]LHPXVLDïZSöěQLHMV]\PWHUPLQLH
GRNRQDÊWDNĝH]PLDQZXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\P7DNLH]PLDQ\VÈSU]HFLHĝQDWXUDOQÈ
NRQVHNZHQFMÈ]PLDQ\XVWDZ\]DVDGQLF]HM.ROL]MDZDUWRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FKMHVWZW\P
SU]\SDGNXQDWXUDOQ\PQDVWÚSVWZHPGRNRQ\ZDQ\FK]PLDQ0öZLRW\PSU]HFLHĝEDU
G]RZ\UDěQLHQDVWUVZRMHMHNVSHUW\]\SURI$QGU]HM=ROO
2EHFQLH LVWQLHMÈ F]WHU\ SU]HVïDQNL GRSXV]F]DOQRĂFL SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\ 3LHUZV]D
]QLFKQDMPQLHMG\VNXV\MQDGRW\F]\V\WXDFMLJG\FLÈĝDVWDQRZL]DJURĝHQLHGODĝ\FLD
NRELHW\:ïDĂQLHQDWOHWHJRW\SXSU]HVïDQHN]DGDMÚS\WDQLHGRW\F]ÈFHPRĝOLZ\FKNROL
]MLZDUWRĂFL3URI$QGU]HM=ROOZVZRMHMHNVSHUW\]LHZ\UDěQLHVWZLHUG]Dķĝ\FLHQLHMHVW
ZDUWRĂFLÈDEVROXWQÈĵ%\ZDSU]HFLHĝEDUG]RF]ÚVWRĝHMDNLHĂGREURMHVWSRĂZLÚFDQHGOD
LQQHJRGREUDX]QDQHJRSU]H]XVWDZRGDZFÚ]DZDUWHWDNLHJRSRĂZLÚFHQLD'RP\ĂODP
VLÚĝHQLHZNRQVW\WXFMLEÚG]LHP\UR]VWU]\JDÊWHNROL]MHDOH]PLHQLDMÈFXVWDZÚ]DVDG
QLF]ÈSRZLQQLĂP\SU]HZLG]LHÊMDNLHEÚGÈPRĝOLZHUR]VWU]\JQLÚFLD
1DNRñFXMHV]F]HMHGQDXZDJDGRW\F]ÈFDZ\SRZLHG]LHNVSHUWDNWöU\QLH]DXZDĝD
NROL]MLSRPLÚG]\ZDUWRĂFLDPLGRW\F]ÈF\PLRFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDDRER
ZLÈ]NLHP RGE\ZDQLD VïXĝE\ ZRVNRZHM :]ZLÈ]NX ]W\P ĝH 3ROVND MHVW F]ïRQNLHP
1$72 FRUD] F]ÚĂFLHM SRMDZLDMÈ VLÚ ZZRMVNX NRELHW\ .RELHW\ ELRUÈ WDNĝH XG]LDï ZH
ZV]\VWNLFKPLVMDFKSRNRMRZ\FKZNWöU\FKXF]HVWQLF]\QDV]NUDM:]ZLÈ]NX]W\PSR
QDZLDPVZRMHS\WDQLHF]\Z]ZLÈ]NX]SU]\MÚFLHPZXVWDZLH]DVDGQLF]HMUR]ZLÈ]Dñ
]PLHQLDMÈF\FKSU]HSLV\GRW\F]ÈFHRFKURQ\ĝ\FLDOXEJRGQRĂFLF]ïRZLHNDRGPRPHQWX
SRF]ÚFLD QLH]EÚGQD EÚG]LH WDNĝH QRZHOL]DFMD LQQ\FK REHFQLH RERZLÈ]XMÈF\FK XVWDZ"
'RWDNLFKXVWDZQDOHĝ\PLQXVWDZDR]DZRGRZHMVïXĝELHĝRïQLHU]\:XVWDZLHWHMPR
ĝHP\]QDOHěÊPLQUR]ZLÈ]DQLDGRW\F]ÈFHĝRïQLHU]\ZFLÈĝ\8VWDZDWDQLHPDMHV]F]H
RGSRZLHGQLFKRNUHĂOHñWHMNDWHJRULLĝRïQLHU]\DOHF]\MHMSU]HSLV\EÚGÈPXVLDï\]RVWDÊ
]PLHQLRQHQDVNXWHNSRWHQFMDOQ\FK]PLDQZXVWDZLH]DVDGQLF]HM"&KFLDïDE\PWDNĝH
XVï\V]HÊRGVWDïHJRHNVSHUWD.RPLVMLZ\UDěQÈRGSRZLHGěQDQDVWÚSXMÈFHS\WDQLHĵF]\
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]GDQLHPHNVSHUWDWDNMDNWZLHUG]ÈLQQLHNVSHUFLG]LVLHMV]\VWDQSUDZQ\GRVWDWHF]QLH
FKURQLĝ\FLHF]ïRZLHNDF]\WHĝQLH"
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
1DG]LVLHMV]\PSRVLHG]HQLX]RVWDïRSU]HJïRVRZDQHĝHEÚG]LHP\]DMPRZDÊVLÚHNVSHU
W\]DPL DQDVWÚSQLH SU]\VWÈSLP\ GR JïRVRZDQLD QDG ]DSURSRQRZDQ\PL SRSUDZNDPL
1LHVWHW\]SU]\NURĂFLÈVWZLHUG]DPĝHNLONDQDĂFLHRVWDWQLFKPLQXW]RVWDïRSRĂZLÚFRQH
EDGDQLXIXQNFMRQRZDQLD%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKDQLHSUDF\PHU\WRU\F]QHM=ZUDFDP
XZDJÚĝHWDNÈGHEDWÚPRĝQDSURZDG]LÊDOHNLHG\LQG]LHM3U]HFLHĝSRU]ÈGHNG]LHQQ\
SRVLHG]HQLD]RVWDïXVWDORQ\ZJïRVRZDQLX
1DZLÈ]XMÈFGRZ\SRZLHG]LGUDKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEODSUDJQÚVWZLHUG]LÊĝHMXĝ
VWDUDMXVW\QLDñVNLHM]DVDGDVWDQRZLïDĝHķXVWDZDQLHGEDRV]F]HJöï\ĵ-HGQDNSUDJQÚ
]DS\WDÊF]\SURSRQRZDQ\]DSLVEÚGÈF\SU]HGPLRWHPQDV]HMG\VNXVMLZ\VWDUF]DMÈFR
FKURQLOXG]NLHĝ\FLH&]\WDRFKURQDGRW\F]\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDDĝGRĂPLHUFL"
:PRMHMRFHQLHDWDNLHZUDĝHQLHRGQLRVïHPVïXFKDMÈFZ\VWÈSLHñHNVSHUWöZ.RPLVML
XVWDZRGDZFDPDGXĝHSUREOHP\LQWHUSUHWDF\MQH]GRW\FKF]DVVWRVRZDQ\PLUR]ZLÈ]D
QLDPL8ZDĝDPĝHREHFQ\]DSLVDUWNRQVW\WXFMLMHVW]E\WRJöOQ\3RZWöU]ÚS\WDQLH
QDNWöUHSDGïDMXĝRGSRZLHGě:DUWRMHSRZWöU]\ÊQDZHWMHĂOLPLDïRE\RQRE\ÊMHG\QLH
UHWRU\F]QH&]\Z]ZLÈ]NX]H]E\WRJöOQLNRZÈWUHĂFLÈREHFQHJRDUWQLHQDOHĝ\UR]
ZDĝDÊSRWU]HE\ZSURZDG]HQLDGRQLHJRSHZQ\FK]PLDQDWDNĝH]PLDQ\DUW"&]\
HNVSHUW.RPLVMLRGUDG]DQDPWDNLHG]LDïDQLH"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3UDJQÚSU]\SRPQLHÊSRVïDQFH(OĝELHFLH5DG]LV]HZVNLHMNWöUDQLHVWHW\RSXĂFLïDSRVLH
G]HQLHĝHQDSLHUZV]\PVSRWNDQLX.RPLVML]JïDV]DïHPSURSR]\FMÚSRZRïDQLDHNVSHUWD
NWöUHJRZ\]QDF]\ïE\(SLVNRSDW:WHG\QLHE\ïRWDNLHMZROLLGODWHJR]JïDV]DQLHWDNLHJR
ZQLRVNXX]QDMÚ]DSU]\]QDQLHVLÚGREïÚGX1DWRPLDVWMHĂOLFKRG]LRVSUDZÚXF]HVW
QLFWZD F]ïRQNöZ .RPLVML ZVHPLQDULXP NUDNRZVNLP Z\UDěQLH ]RVWDïR VWZLHUG]RQH
ĝHVSRWNDQLHWRQLHQDOHĝDïRGRGHEDW\SXEOLF]QHM7DNĝHMDQLHPRJïHPXF]HVWQLF]\Ê
ZW\PVSRWNDQLXĮ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-DNQDOHĝ\UR]XPLHÊVïRZDĝHSDQSRVHïWDNĝHQLHPöJïXF]HVWQLF]\ÊZVHPLQDULXP"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
1DOHĝ\UR]XPLHÊWRZWHQVSRVöEĝHSRSURVWXğ]\F]QLH QLH PRJïHP Z QLP XF]HVWQL
F]\Ê
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\OLSRVHï'DULXV].ïHF]HNZLHG]LDïĝHZ.UDNRZLHRGE\ZDVLÚVHPLQDULXPSRĂZLÚ
FRQHSU]HGPLRWRZLSUDFQDV]HM.RPLVML"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:LHG]LDïHPRWDNLPVSRWNDQLXDOHQLH]QDïHPĝDGQ\FKV]F]HJöïöZ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
7RMHVWEDUG]RFLHNDZHVWZLHUG]HQLH1LHNWöU]\]QDVMHGQDNZLHG]LHOLRSODQRZDQ\P
VHPLQDULXP
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
1LHVWHW\PLDïHPLQQHRERZLÈ]NLGODWHJRQLHPRJïHPSRMHFKDÊGR.UDNRZD1LHZLH
G]LDïHP GRNïDGQLH RSODQRZDQ\P VHPLQDULXP DOH QD S\WDQLH F]\ PRJÚ E\Ê ZW\P
F]DVLHZ.UDNRZLHRSRZLHG]LDïHPĝHQLH1LHVWDUDïHPVLÚGRZLHG]LHÊGODF]HJR]DGD
QRPLWRS\WDQLH'RWHMSRU\XF]HVWQLF]\ïHPMXĝZNLONXQDVWXGHEDWDFKSURZDG]RQ\FK
ZPHGLDFKSXEOLF]Q\FKLORNDOQ\FKRUD]NRQIHUHQFMDFKQDWHPDW]PLDQZNRQVW\WXFML
GRW\F]ÈF\FKSRWU]HE\Z]PRFQLHQLDRFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD:LHORNURWQLH
GRFKRG]LïRGRWDNLFKGHEDWDOHQLJG\QLHLQIRUPRZDïHPQDWHQWHPDW.RPLVML'ODWHJR
WDNĝHZW\PSU]\SDGNXQLHXZDĝDïHPĝHMHVWWRNRQLHF]QH:LG]ÚMHGQDNĝHPXV]Ú
]PLHQLÊVZöMVSRVöESRVWÚSRZDQLDLGODWHJRSUDJQÚSRLQIRUPRZDÊĝHQDMEOLĝV]DWHJR
W\SXGHEDWDRGEÚG]LHVLÚZ5DGRPLXZVRERWÚPDUFDRJRG]LQLH
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3RGUXJLHZV]\VWNLHHNVSHUW\]\RNWöUHGRW\FKF]DVSURVLïHPLNWöUHRWU]\PDïHP
]PLHU]Dï\ ZMHGQ\P RNUHĂORQ\P FHOX 7DNĝH SRSUDZNL NWöUH GRW\FKF]DV ]JïDV]DïHP
RUD] SRSUDZNL NWöUH EÚGÚ ]JïDV]Dï PDMÈ VSRZRGRZDÊ RVLÈJQLÚFLH WHJR VDPHJR FHOX
'ODWHJRXZDJDSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMĝH.RPLVMDķPLRWDVLÚRGĂFLDQ\GR
ĂFLDQ\ĵGRW\F]\FK\EDMHG\QLHZ\SRZLDGDMÈFHMWHVïRZD2VRELĂFLHRGVDPHJRSRF]ÈWNX
ZLHPGREU]HFRURELÚLFRFKFÚRVLÈJQÈÊ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
8ZDĝDPĝHRGQRV]HQLHVLÚGRZ\SRZLHG]LRVRE\NWöUDQLHMHVWREHFQDQDVDOLQLHPD
VHQVX
&]\NWRĂMHV]F]HFKFLDïE\VLÚZ\SRZLHG]LHÊZG\VNXVML"
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
7RF]ÈFDVLÚQDG]LVLHMV]\PSRVLHG]HQLXG\VNXVMDLQVSLUXMHPQLHGR]ïRĝHQLDZQLRVNX
DE\MDNQDMV]\EFLHM]DNRñF]\ÊSUDFHQDGHNVSHUW\]DPLLSU]HMĂÊGRUR]SDWU\ZDQLDSR
SUDZHN'RWDNLHJRZQLRVNXPRW\ZXMHPQLHSRVWDZDRUD]Z\SRZLHG]LSRVïDQNL,]DEHOL
-DUXJL1RZDFNLHM&K\EDMXĝWU]\NURWQLHG\VNXVMDMDNÈSURSRQXMHSDQLSRVHïE\ïDMXĝ
SURZDG]RQDQDIRUXP.RPLVML(NVSHUW.RPLVML]QöZEÚG]LHPöZLïWRVDPRDP\SR
UD]ZWöU\EÚG]LHP\]PXV]HQLWHJRVïXFKDÊ8ZDĝDPĝHZLQÈRVRE\S\WDMÈFHMRVSUDZ\
NWöUH]RVWDï\MXĝSU]H]QDVRPöZLRQHMHVWWRĝHGRW\FKF]DVQLHEUDïDXG]LDïXZSR
VLHG]HQLDFK.RPLVML8ZDĝDPĝHQLHPDVHQVXDE\ĂP\SRUD]NROHMQ\RWU]\P\ZDOL
RGSRZLHG]LQDGDZQRMXĝ]DGDQHS\WDQLD
3RGUXJLHSRVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDZVZRLPZ\VWÈSLHQLXSRUXV]\ïDZLHOH
SUREOHPöZ QLH]ZLÈ]DQ\FK ]G]LVLHMV]\P SRU]ÈGNLHP REUDG 6]F]HU]H PöZLÈF QLH ]D
EDUG]R LQWHUHVXMH PQLH RSRZLHĂÊ RW\P LOH F]DVX NWRĂ VSÚG]Lï ZELEOLRWHFH 7HJR UR
G]DMXZ\SRZLHG]L]QöZVNïDQLDMÈPQLHGRSRVWDZLHQLDWHJRVDPHJRZQLRVNXRMDNQDM
V]\EV]H]DNRñF]HQLHG\VNXVMLQDGHNVSHUW\]DPL7RMHVWZQLRVHNIRUPDOQ\DOH]JRGQLH
]XVWDORQ\PSRU]ÈGNLHP]DQLPSU]HMG]LHP\GRMHJRUR]VWU]\JQLÚFLDHNVSHUW.RPLVML
SRZLQLHQRGSRZLHG]LHÊQD]DGDQHS\WDQLD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=Z\NOHVWDUDPVLÚQLH]DELHUDÊJïRVXLQLHZ\UDĝDÊVZRLFKRSLQLLZV\WXDFMLJG\SURZD
G]ÚREUDG\-HGQDNZ]DLVWQLDïHMV\WXDFMLMHVWHP]PXV]RQD]DEUDÊJïRV'RRPöZLHQLD
SR]RVWDï\QDPMHV]F]HGZLHHNVSHUW\]\0\ĂOÚĝHVÈRQHGRĂÊZDĝQHLZDUWRLPSRĂZLÚ
FLÊWURFKÚXZDJL3RVïRZL'DULXV]RZL.ïHF]NRZLSUDJQÚ]ZUöFLÊXZDJÚĝHQDMHJRPLHM
VFXQLHG\VNUHG\WRZDïDE\P]OHFHQLDSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMSU]\JRWRZDQLD
HNVSHUW\]GRW\F]ÈF\FKSUREOHPöZELRHW\F]Q\FK3U]HGRF]\PDPDPZïDĂQLHWDNÈHNV
SHUW\]ÚVSRU]ÈG]RQÈQDMHM]DPöZLHQLHLRLOHSDPLÚWDPRPDZLDQÈMXĝSU]H].RPLVMÚ
:W\PSU]\SDGNXQLNWQLHNZHVWLRQRZDï]DVDGQRĂFLMHMQDSLVDQLD.RPLVMD]DSR]QDïD
VLÚ]QLÈ]QDOHĝ\WÈXZDJÈWDNÈMDNDSRZLQQDPLHÊPLHMVFHSU]\SUDF\QDGWDNSRZDĝ
Q\PLSUREOHPDPL8ZDĝDPWDNĝHĝHRJUDQLF]DQLHG\VNXVMLMHVWQLHQDPLHMVFX
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
7HQSUREOHP]RVWDïMXĝFK\EDSU]HJïRVRZDQ\"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
*ïRVRZDQLHZFDOHQLHR]QDF]DĝHPDP\ZSRïRZLHSU]HUZDÊRPDZLDQLH]DPöZLRQ\FK
LGRVWDUF]RQ\FKHNVSHUW\]
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&]\PDïRHNVSHUW\]]RVWDïRRPöZLRQ\FKQDWHMVDOL"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1DG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLH]RVWDï\GRVWDUF]RQHWU]\HNVSHUW\]\D.RPLVMDMHVWGRSLHUR
ZWUDNFLHRPDZLDQLDSLHUZV]HM]QLFK
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
6ïXFKDMÈFRGSRZLHG]LSU]HZRGQLF]ÈFHMNRPLVMLRGQLRVïHPZUDĝHQLHĝHF]ÚĂÊPRMHMZ\
SRZLHG]L]RVWDïDěOH]UR]XPLDQD'RW\FKF]DVQLHSRZLHG]LDïHPQLFWDNLHJRFRG\VNUH
G\WRZDïRE\NWöUHJRNROZLHN]SRVïöZĮ
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3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
0öZLïDPRZ\SRZLHG]L]SLHUZV]HMF]ÚĂFLSRVLHG]HQLD.RPLVML
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
.RQW\QXXMÈFQLHSRZLHG]LDïHPQLFWDNLHJRFRG\VNUHG\WRZDïRE\NWöUHJRNROZLHN]SR
VïöZ1LHPDP]D]ïHSRVïRPWHJRĝH]DPDZLDMÈNROHMQHHNVSHUW\]\DOHSUöERZDïHP
MHG\QLHVNRPHQWRZDÊZ\SRZLHGěZLFHSU]HZRGQLF]ÈFHMĝHMDNRE\PLRWDP\VLÚRGĂFLD
Q\GRĂFLDQ\&KFLDïHPMHG\QLHVWZLHUG]LÊĝHJG\MD]DPDZLDïHPHNVSHUW\]\WR]DZV]H
V\JQDOL]RZDïHP WHQ IDNW QD SRVLHG]HQLX .RPLVML =DZV]H JG\ ]JïDV]DïHP SRWU]HEÚ
RSUDFRZDQLDHNVSHUW\]\URELïHPWRZRNUHĂORQ\P]JöU\FHOXDQLHMDNRNROHMQÈSUöEÚ
RGELFLDVLÚRGĂFLDQ\
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
&KFLDïE\PRGQLHĂÊVLÚGRNZHVWLLGHEDW\SXEOLF]QHM-HGQRF]HĂQLHEÚGÚNLHURZDïVZRMÈ
Z\SRZLHGěGRSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHM3UREOHPRFKURQ\ĝ\FLDRUD]NRQVW\
WXF\MQHJR]DJZDUDQWRZDQLDWHJRSUDZDMHVWZ3ROVFHDWDNĝHQDFDï\PĂZLHFLHEDUG]R
LVWRWQ\PHOHPHQWHPGHEDW\SXEOLF]QHM'ODWHJRQLHUR]XPLHPGODF]HJRSRVïDQND(Oĝ
ELHWD 5DG]LV]HZVND ]DVïDQLD VLÚ W\P ĝH MHVW ]DSUDFRZDQD LGODWHJR QLH MHVW ZVWDQLH
ĂOHG]LÊGHEDW\SXEOLF]QHMQDWHPDWRFKURQ\ĝ\FLD7DNDGHEDWDSURZDG]RQDMHVWSU]H
FLHĝZ3ROVFHZ8QLL(XURSHMVNLHMRUD]QDFDï\PĂZLHFLH0DWHULDïöZQDWHQWHPDWMHVW
EDUG]R GXĝR -HĂOL SRVïDQND (OĝELHWD 5DG]LV]HZVND ]HFKFH Z\ND]DÊ W\ONR PLQLPXP
LQLFMDW\Z\ WR ]SHZQRĂFLÈ GR QLFK GRWU]H ']LZLÈ PQLH WDNLH WZLHUG]HQLD ĝH SHZQD
ZLHG]DMHVWNRPXĂ]XSHïQLHREFDFKRFLDĝMHVWVLÚOHNDU]HPDWDNĝHMHVWVLÚ]DDQJDĝR
ZDQ\PRGSHZQHJRF]DVXZSUDFHQDV]HM.RPLVML2VRELĂFLH]QDPEDUG]RZLHOHRVöE
F]\QQLH G]LDïDMÈF\FK QD SROX QDXNL LHW\NL NWöUH ]DMPXMÈ VLÚ SUREOHPDW\NÈ RFKURQ\
ĝ\FLD&LOXG]LHEDUG]RGXĝRSLV]ÈUR]PDZLDMÈDWDNĝHZ\VWÚSXMÈQDUöĝQHJRURG]DMX
VSRWNDQLDFK QD WHQ WHPDW &R ZLÚFHM ZV]\VWNLH DVSHNW\ WHJR ]DJDGQLHQLD ]DUöZQR
HW\F]QHELRORJLF]QHWHRORJLF]QHPHG\F]QHğOR]RğF]QH LWG ]RVWDï\ MXĝ ZGHEDFLH SX
EOLF]QHMGRNïDGQLHRPöZLRQH'ODF]HJRGRSLHURWHUD]SRVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZVND
SU]\]QDMHVLÚGRWHJRĝHWDFDïDZLHG]DMHVWMHMNRPSOHWQLHREFD"=JDG]DPVLÚMHGQDN
]]DU]XWHPĝHEDUG]RěOHVLÚVWDïRLĝ.RPLVMDPDGRG\VSR]\FMLW\ONRMHGQHJRVWDïHJR
HNVSHUWDĮ
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
7DNDV\WXDFMDZ\QLND]UHJXODPLQX6HMPX=DSUDV]DPGRGRNïDGQHJR]DSR]QDQLDVLÚ
]W\PDNWHPSUDZQ\P&]\SRVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝPöJïE\GÈĝ\ÊGRVIRUPXïRZDQLD
NRQNOX]ML"
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
-XĝNRñF]ÚDOHFKFLDïHPVLÚMHG\QLHRGQLHĂÊGREDUG]RGïXJLHJRZ\VWÈSLHQLDSRVïDQNL
(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMNWöUDVIRUPXïRZDïDZQLPUöĝQH]DU]XW\SRGDGUHVHP.RPL
VML6ÈG]ÚĝHEUDNZLHG]\QDWHPDWGHEDW\SXEOLF]QHMRRFKURQLHĝ\FLDMHVWZïDĂFLZ\
MHG\QLHSRVïDQFH(OĝELHFLH5DG]LV]HZVNLHM:LHOX]QDVMXĝGDZQRWHPX]DSR]QDïRVLÚ
]UöĝQ\PLPDWHULDïDPLGRW\F]ÈF\PLSU]HGPLRWXQDV]HMG\VNXVMLNWöUHE\ï\SRZV]HFK
QLHGRVWÚSQHLE\ï\WDNĝHRPDZLDQHZGHEDFLHSXEOLF]QHM
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈGDOV]H]JïRV]HQLDGRG\VNXVML"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
&]\VWDï\HNVSHUW.RPLVMLPöJïE\RGSRZLHG]LHÊQDS\WDQLDSRVïöZ"
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
5R]SRF]QÚRGRGSRZLHG]LQDS\WDQLHSRVïDQNL,]DEHOL-DUXJL1RZDFNLHM3XQNWHPZ\M
ĂFLDZLÚNV]RĂFLHNVSHUW\]WDNĝHPRLFKE\ïRSU]\MÚFLH]DïRĝHQLDĝHREHFQHUHJXODFMH
NRQVW\WXF\MQHGRW\F]ÈFHRFKURQ\ĝ\FLD]DSHZQLDMÈMHJRRFKURQÚRGPRPHQWXSRF]ÚFLD
F]ïRZLHND:REHFSRZ\ĝV]HJRVWDQGDUGRFKURQ\ĝ\FLDMHVWREHFQLHWDNLVDPMDNLEÚG]LH
SRZSURZDG]HQLX]PLDQ\SURSRQRZDQHMSU]H]SURMHNWRGDZFöZ7DNLHVDPRVWDQRZLVNR
PRĝHP\]QDOHěÊWDNĝHZRVWDWQLRSU]\JRWRZDQHMHNVSHUW\]LHDXWRUVWZDSURI$QGU]HMD
=ROOD1LH]DOHĝQLHRGWHJRF]\QDVWÈSLÈ]PLDQ\NRQVW\WXFMLF]\WHĝLFKQLHEÚG]LHSUR
EOHPHPRWZDUW\PSR]RVWDQLHF]\REHFQHXVWDZRGDZVWZRVSHïQLDRERZLÈ]XMÈFHVWDQ
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GDUG\ NRQVW\WXF\MQH 2ERZLÈ]XMÈFH XVWDZRGDZVWZR PRĝH E\Ê RFHQLDQH NU\W\F]QLH
FRQLHR]QDF]DĝHMHJR]PLDQDPXVLQDVWÚSRZDÊQDW\FKPLDVWLWRZMHGQR]QDF]Q\P
NLHUXQNX7DNÈWH]ÚPRĝHP\WDNĝH]QDOHěÊZHNVSHUW\]LHSURI$QGU]HMD=ROODNWöU\
NU\W\NXMÈF SHZQÈ F]ÚĂÊ UHJXODFML WZLHUG]L UöZQRF]HĂQLH ĝH SUREOHP LQWHQV\ZQRĂFL
RFKURQ\ RUD] VSRVREX MHM SURZDG]HQLD VWDQRZL ]DJDGQLHQLH LQQH RG WHJR Lĝ SHZLHQ
VWDQGDUGNRQVW\WXF\MQ\QLHMHVWUHJXORZDQ\2F]\ZLĂFLHĝHXVWDZRGDZVWZRGRW\F]ÈFH
RFKURQ\ĝ\FLDSRZLQQRVLÚ]PLHQLDÊSRQLHZDĝĂURGNLRFKURQ\ĝ\FLDVÈUöĝQHLGRW\F]È
MHGQRF]HĂQLH EDUG]R V]HURNLHJR VSHNWUXP WHM RFKURQ\ =LQLFMDW\Z\ SRVïDQNL (OĝELH
W\ 5DG]LV]HZVNLHM QD SRVLHG]HQLX .RPLVML PöZLRQR MXĝ RNRQLHF]QRĂFL Z]PRFQLHQLD
RFKURQ\QDGNRELHWÈZFLÈĝ\Z]DNUHVLHRSLHNLPHG\F]QHMLVRFMDOQHM7DNLHG]LDïDQLD
VÈWDNĝHĂURGNLHPRFKURQ\ĝ\FLD:]ZLÈ]NX]WDNLPVWDQHPRFKURQ\PRĝQDSRZLH
G]LHÊĝHXVWDZRGDZFDQLJG\QLHEÚG]LH]ZROQLRQ\]G]LDïDñVïXĝÈF\FKSRGZ\ĝV]DQLX
VWDQGDUGXRFKURQ\ĝ\FLD:W\PVHQVLHXVWDZRGDZVWZR]Z\NïH]DZV]HEÚG]LHSRGOHJDÊ
NU\W\F]QHM ZHU\ğNDFML VïXĝÈFHM RFKURQLH ZDUWRĂFL NRQVW\WXF\MQ\FK 1LH PRĝQD Z WHM
V\WXDFML MHGQR]QDF]QLH SRZLHG]LHÊ ĝH ]DUD] SR ZHMĂFLX Zĝ\FLH ]PLDQ ZNRQVW\WXFML
DQDZHWEH]GRNRQ\ZDQLDW\FK]PLDQXVWDZRGDZFDSRZLQLHQQDW\FKPLDVWVLÈĂÊLGR
NRQDÊVWRVRZQ\FKQRZHOL]DFMLZXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\P%\ÊPRĝHEH]XVWDQQDSUD
FDSDUODPHQWXSROHJDZïDĂQLHQDW\PĝHE\ZSURZDG]DÊZXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\P
XUHJXORZDQLDNRQVW\WXF\MQH
.ROHMQH]DGDQHS\WDQLHGRW\F]\ïRSUREOHPXF]\]PLDQDDUWJZDUDQWXMHNRQVW\
WXF\MQ\ VWDQGDUG RFKURQ\ ĝ\FLD 8ZDĝDP ĝH WDN JG\ĝ SUREOHPHP NRQVW\WXF\MQ\P
SU]HGNWöU\PVWDQÚïD.RPLVMDMHVWRGSRZLHGěQDS\WDQLHF]\REHFQLHIXQNFMRQXMÈFD
XVWDZD]DVDGQLF]D]DSHZQLDRFKURQÚĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHM2GSRZLHGěZLÚNV]RĂFL
HNVSHUWöZQDWHQWHPDWWDNĝHPRMDEU]PLWDN7DNLHVDPRZWHMPLHU]HMHVWUöZQLHĝ
VWDQRZLVNR7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR3UREOHP]PLDQ\NRQVW\WXFMLQLHVSURZDG]DVLÚ
]DWHPGRZSURZDG]HQLDMDNLFKĂQRZ\FKNRQVWUXNFMLOXEQRZ\FKVWDQGDUGöZNWöU\FK
XVWDZD]DVDGQLF]DQLH]QD3UREOHPSROHJDQDUR]VWU]\JQLÚFLXZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWD
F\MQ\FK:F]ÚĂFLHNVSHUW\]DF]NROZLHNGRW\F]\WRPQLHMV]RĂFL]QLFKRUD]ZGRNWU\
QLHSRMDZLDMÈVLÚJïRV\ZP\ĂONWöU\FKRFKURQDĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHMVSHïQLDLQQ\
VWDQGDUG QLĝ RFKURQD ĝ\FLD F]ïRZLHND GRURVïHJR 5R]XPLHP ĝH U]HF]\ZLVWÈ LQWHQFMÈ
SURMHNWX QLH MHVW ZSURZDG]DQLH QRZ\FK UHJXODFML LVWDQGDUGöZ NRQVW\WXF\MQ\FK DOH
Z\MDĂQLHQLHZÈWSOLZRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FK-HĝHOLZïDĂQLHZWDNLVSRVöE]RVWDQLHSU]HG
VWDZLRQ\SUREOHP]PLDQ\NRQVW\WXFMLFKRG]LRWRDE\SU]HFLÈÊLVWQLHMÈFHZÈWSOLZRĂFL
WRļPRLP]GDQLHPļQDMOHSV]\PPLHMVFHPLFKUR]VWU]\JQLÚFLDEÚG]LH]PLDQDDUW
DQLH DUW :SURSRQRZDQHM ]PLDQLH DUW UR]VWU]\JD VLÚ W\ONR ZÈWSOLZRĂÊ GRW\
F]ÈFÈRFKURQ\ĝ\FLDQDVFLWXUXVD1DWRPLDVWFDï\SUREOHPMHVW]QDF]QLHV]HUV]\LGDOHM
LGÈF\2EHMPXMHRQVZRLP]DNUHVHP]QDF]QLHZLÚNV]ÈJUXSÚSUDZLZROQRĂFLNRQVW\WX
F\MQ\FK-HĝHOLGRW\FKF]DVRZDZÈWSOLZRĂÊGRW\F]\MHG\QLHSUREOHPXF]\QDVFLWXUXVRZL
SU]\VïXJXMHSRGPLRWRZRĂÊNRQVW\WXF\MQDWRVWRVRZQ\PPLHMVFHPGODMHMUR]VWU]\JQLÚ
FLDMHVWDUWNWöU\ZSURVWPöZLRWHMSRGPLRWRZRĂFL1DWRPLDVW]ï\PPLHMVFHPGOD
UR]VWU]\JQLÚFLD WHM ZÈWSOLZRĂFL MHVW DUW NWöU\ HJ]HPSOLğNXMH W\ONR MHGQR ] SUDZ
QDVFLWXUXVD8ZDĝDPĝH]PLDQDDUWUHDOL]XMHLQWHQFMÚSURMHNWRGDZFöZSROHJDMÈFÈ
QDSU]HVÈG]HQLXRGMDNLHJRPRPHQWX]DF]\QDVLÚSRGPLRWRZRĂÊNRQVW\WXF\MQD2F]\
ZLĂFLHNRQVHNZHQFMÈWDNLHJRUR]VWU]\JQLÚFLDEÚG]LHWDNĝHX]QDQLHF]\QDVFLWXUXVRZL
SU]\VïXJXMH NRQVW\WXF\MQD RFKURQD ĝ\FLD 3U]\ ]PLDQLH DUW MHVW WR SURVWD NRQVH
NZHQFMDJG\ĝR]QDF]DZ\NïDGQLÚSU]HSLVöZNRQVW\WXF\MQ\FK
1DWRPLDVWQDEDUG]REH]SRĂUHGQLRVIRUPXïRZDQHS\WDQLHF]\XZDĝDP]D]DVDGQÈ
UöZQRF]HVQÈ]PLDQÚDUWLNRQVW\WXFMLXF]FLZLHPXV]ÚSU]\]QDÊĝHQLH5öZQR
F]HVQD]PLDQDDUWLGRSURZDG]LGR]QDF]ÈF\FKZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQ\FK
1DW\FKPLDVW]URG]LVLÚS\WDQLHF]\ZSR]RVWDï\P]DNUHVLHSUDZLZROQRĂFL]NWöU\FK
SRWHQFMDOQ\QDVFLWXUXVPRĝHNRU]\VWDÊZV\WXDFMLJG\NRQVW\WXFMDQLHZ\SRZLDGDVLÚ
ZSURVW ĝH WDNLH SUDZD PX SU]\VïXJXMÈ RG PRPHQWX SRF]ÚFLD NRQVW\WXF\MQD RFKUR
QD MHVW RJUDQLF]RQD -HĝHOL ]PLDQD ]RVWDQLH ZSURZDG]RQD ZSU]HSLVLH GRW\F]ÈF\P
ĝ\FLDDQLHZSURZDG]LVLÚMHMZSU]HSLVLHGRW\F]ÈF\P]GURZLDWRRGUD]XNWRĂX]QD
ĝHRFKURQD]GURZLDQDVFLWXUXVDQLHPDSRGVWDZ\NRQVW\WXF\MQHMJG\ĝZW\PGUXJLP
SU]\SDGNXXVWDZRGDZFDNRQVW\WXF\MQ\QLH]GHF\GRZDïVLÚQD]DSLVDQLHMHMJUDQLF7R
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MHVWW\SRZ\SUREOHPLQWHUSUHWDF\MQ\NWöU\GRW\F]\NDĝGHMXVWDZ\LF]\WDQLDNDĝGHJR
WHNVWXSUDZQHJR-HĂOLZMHGQ\P]SU]HSLVöZFRĂ]RVWDMHGRSUHF\]RZDQHDZGUXJLP
SU]HSLVLH]RVWDQLHSRPLQLÚWHWRRGUD]XSRZVWDQLHZÈWSOLZRĂÊMDNLMHVW]DNUHV]QDF]H
QLRZ\WDNLHJRUR]VWU]\JQLÚFLD
1DNROHMQHS\WDQLHMHVWPLGRĂÊWUXGQRRGSRZLHG]LHÊJG\ĝQLHUR]XPLHPMHJRLVWR
W\3\WDMÈF\WZLHUG]LĝH]PLDQDDUWSRSU]H]ZSURZDG]HQLHGRSUHF\]RZDQLDSRG
PLRWRZRĂFLNRQVW\WXF\MQHMF]ïRZLHNDPRĝHURG]LÊSHZQHZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQH
2VRELĂFLHWDNLFKZÈWSOLZRĂFLQLHGRVWU]HJDP:PRMHMRFHQLHMHVWRGZURWQLH3U]HSLV
UR]VWU]\JDZV]HONLHZÈWSOLZRĂFLLQLHPRĝQDWZLHUG]LÊĝHPDP\WXGRF]\QLHQLD]MD
NÈĂQRUPÈRJöOQÈLJHQHUDOQÈNWöUHMXVWDZRGDZFD]Z\Nï\QLHEÚG]LHXPLDï]DVWRVR
ZDÊ 3U]HFLHĝ FHFKÈ UHJXODFML NRQVW\WXF\MQHM MHVW SHZQD RJöOQLNRZRĂÊ JG\ĝ ]LVWRW\
U]HF]\XVWDZRGDZFDQLHSRWUDğ UR]VWU]\JQÈÊ ZV]HONLFK PRĝOLZ\FK NROL]ML MDNLH VLÚ GR
NRQXMÈPLÚG]\ZDUWRĂFLDPLNRQVW\WXF\MQ\PL7DNLHUR]VWU]\JQLÚFLDQDOHĝÈZïDĂQLHGR
XVWDZRGDZF\]Z\NïHJR
:W\PPRPHQFLHXĂZLDGRPLïHPVRELHĝHQLHRGSRZLHG]LDïHPQDMHV]F]HMHGQRS\
WDQLH=PLDQDDUWEÚG]LHRW\OHERJDWV]DZNRQVHNZHQFMHF]\WHĝZUHDOL]DFMÚVWDQ
GDUGöZNRQVW\WXF\MQ\FKJG\ĝXPRĝOLZLQDPVSRMU]HQLH]SHUVSHNW\Z\NRQVW\WXF\MQHM
QD SUREOHP\ ELRHW\F]QH ']LÚNL WDNLHM ]PLDQLH X]\VNDP\ ]QDF]QLH V]HUV]È LJïÚEV]È
SHUVSHNW\ZÚQLĝJG\E\ĂP\SUöERZDOLMHG\QLHXUHJXORZDÊWHNZHVWLH]DSRPRFÈ]PLD
Q\ZDUW.ZHVWLHPDQLSXODFMLJHQHW\F]Q\FKRUD]NORQRZDQLDQLHGRW\F]ÈSUREOHPX
RFKURQ\ ĝ\FLD DOH ]DJDGQLHQLD RFKURQ\ JRGQRĂFL F]ïRZLHND :ïDĂQLH SR WR MHVW QDP
SRWU]HEQDSRGVWDZDNRQVW\WXF\MQDDE\ZSU]\V]ïRĂFLSU]\VWÈSLÊGRVHQVRZQ\FKSUDF
QDGUHJXODFMDPLXVWDZRZ\PLGRW\F]ÈF\PLSUREOHPöZELRHW\F]Q\FK
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
3U]\SRPLQDPRZQLRVNXIRUPDOQ\PNWöU\]JïRVLïHPNLONDPLQXWWHPX
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2LOHGREU]H]UR]XPLDïDPZQLRVHNSDQDSRVïD]RVWDïZ\FRIDQ\"
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
0DP S\WDQLH GR NWöUHM ]RVWDïD ]DUH]HUZRZDQD VDOD ZNWöUHM REUDGXMHP\ =FKÚFLÈ
Z\VïXFKDPZV]\VWNLFKRSLQLLDOHQLHZLHPF]\.RPLVMDPDQDWRMHV]F]HF]DV-HĂOL
UH]HUZDFMDVDOL]DFKZLOÚVLÚVNRñF]\WRZDUWR]DSU]HVWDÊVSRUöZIRUPDOQ\FKDSU]HMĂÊ
GRJïRVRZDñ-HĂOLMHGQDNVDODMHVW]DUH]HUZRZDQDQDF]DVGïXĝV]\WR]FKÚFLÈZ\VïX
FKDPMHV]F]HLQQ\FKSU]\JRWRZDQ\FKRSLQLLRUD]HNVSHUW\]=DQLPZ\FRIDPZQLRVHN
SURVLïE\PRXG]LHOHQLHRGSRZLHG]LQDWRS\WDQLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=JRGQLH]LQIRUPDFMÈSRFKRG]ÈFÈRGVHNUHWDULDWX.RPLVMLVDODMHVW]DUH]HUZRZDQDGR
JRG]LQ\
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
=JïDV]DP ZQLRVHN IRUPDOQ\ DE\ VHNUHWDULDW .RPLVML ]QDOD]ï LQQÈ VDOÚ GRVWÚSQÈ SR
JRG]LQLHDE\.RPLVMDPRJïDNRQW\QXRZDÊVZRMHSUDFH2JRG]LQLH]DNRñ
F]\OLE\ĂP\ SUDFH ZWHM VDOL DQDVWÚSQLH SR SLÚFLRPLQXWRZHM SU]HUZLH PRJOLE\ĂP\
SU]HQLHĂÊVLÚGRLQQHMVDOLJG]LHEÚG]LHP\PRJOLNRQW\QXRZDÊSRVLHG]HQLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=D FKZLOÚ F]ïRQNRZLH VHNUHWDULDWX .RPLVML SRGHMPÈ SUöE\ ]QDOH]LHQLD VDOL ZNWöUHM
PRJOLE\ĂP\NRQW\QXRZDÊREUDG\SRJRG]LQLH
&]\VÈGDOV]H]JïRV]HQLDGRG\VNXVML"
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
:]ZLÈ]NX]UHSU\PHQGÈNWöUHMXG]LHOLïPLSRVHï$QGU]HM0DñNDFKFLDïDE\PSURVLÊ
SU]HZRGQLF]ÈFÈR]ZUöFHQLHVLÚGR%LXUD/HJLVODF\MQHJR]S\WDQLHPF]\QDSRVLHG]H
QLX.RPLVMLPRJÚNRU]\VWDÊ]SUDZSU]\VïXJXMÈF\FKLQQ\PMHMF]ïRQNRPF]\PRĝHNR
U]\VWDP]SUDZSU]\VïXJXMÈF\FKZV]\VWNLPLQQ\PSRVïRP-HĂOLWDNMHVWWRUHSU\PHQ
G\SRVïD$QGU]HMD0DñNLVÈQLHQDPLHMVFX
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'UXJLHPRMHS\WDQLHGRW\F]\SUREOHPXF]\ZSUDFDFK.RPLVMLXF]HVWQLF]ÈZQLRVNR
GDZF\&]\PRJÈRQLRGSRZLHG]LHÊQDS\WDQLHGODF]HJRSUDFXMHP\ZWDNLPSRĂSLHFKX"
&RSRZRGXMHĝHQLHPRĝHP\GRZLHG]LHÊVLÚMDNLHPRJÈE\ÊNRQVHNZHQFMH]PLDQNWö
U\PHZHQWXDOQLHXG]LHOLP\SRSDUFLD"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3RWZLHUG]DPĝHNDĝG\]SRVïöZPRĝHEUDÊXG]LDïZSRVLHG]HQLDFK.RPLVMLL]DELHUDÊ
JïRV
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
3UDJQÚZ\MDĂQLÊĝHZVZRMHMZ\SRZLHG]LQLHFKFLDïHPQLNRJRVWURIRZDÊ8ZDĝDPMHG\
QLHĝH.RPLVMDPDMXĝSHZLHQHWDSSUDF]DVREÈ7U]HEDWHQIDNWXZ]JOÚGQLÊMHĂOLFKFH
VLÚVNXWHF]QLHSUDFRZDÊGÈĝ\ÊGR]DPLHU]RQHJRFHOX'\VNXWXMHP\MXĝNWöUÈĂJRG]LQÚ
QDGW\PLVDP\PLSUREOHPDPLLGDOV]HSRZWDU]DQLHW\FKVDP\FKDUJXPHQWöZQLHPD
MXĝFK\EDVHQVX
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1LHSRG]LHODP]GDQLDSU]HGPöZF\
&]\VÈGDOV]H]JïRV]HQLDGRG\VNXVML"
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
0DPS\WDQLHGRVWDïHJRHNVSHUWD.RPLVML:MHGQHM]HVZRLFKZ\SRZLHG]LVWZLHUG]Lï
ĝHFHFKÈNRQVW\WXFMLMHVWSHZQHJRURG]DMXRJöOQLNRZRĂÊ1LHNWöU]\]QDVFKFLHOLE\VLÚ
GRZLHG]LHÊZMDNLVSRVöE]PLDQDDUWEÚG]LHZSï\ZDÊQDMHJRLQWHUSUHWDFMH:MDNL
VSRVöEQDOHĝ\WDNĝHUR]XPLHÊXĝ\WHZW\PSU]HSLVLHZ\UDĝHQLHķJRGQRĂÊĵ"&]\]PLDQD
EÚG]LHRGG]LDï\ZDÊQD]PLDQÚSRMPRZDQLDWHJRSRMÚFLD"=QDQHVÈLQWHUSUHWDFMHZNWö
U\FKVWZLHUG]DVLÚĝH]PLDQDDUWQLHEÚG]LHFKURQLÊĝ\FLDOXG]NLHJRZGRVWDWHF]Q\
VSRVöEMXĝRGPRPHQWXSRF]ÚFLD-HĂOLGRNïDGQLHQLHEÚG]LHP\UR]XPLHOLVIRUPXïRZDñ
]DZDUW\FKZDUWRUD]ZSï\ZX]PLDQQDLQWHUSUHWDFMHWHJRSU]HSLVXWRFDïDQDV]D
SUDFDPRĝH]RVWDÊ]DSU]HSDV]F]RQD8ZDĝDPĝHSUHF\]\MQLHMVIRUPXïRZDQ\DW\PVD
P\PEDUG]LHM]UR]XPLDï\MHVWDUW3U]HSLVWHQZ\UDěQLHRNUHĂODJUDQLFHRFKURQ\
ĝ\FLDOXG]NLHJRRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRFKZLOLQDWXUDOQHMĂPLHUFL2GQRV]ÚZUDĝH
QLH ĝH SRVWXODW RFKURQ\ JRGQRĂFL RG PRPHQWX SRF]ÚFLD PRĝH E\Ê EDUG]R WUXGQ\ GR
]UHDOL]RZDQLD'ODWHJRFKFÚGRZLHG]LHÊVLÚFRZW\PSU]\SDGNXR]QDF]DķJRGQRĂÊĵ
-DND MHVW GHğQLFMD JRGQRĂFL L MDNL PD RQD Z\PLDU" : MDNL VSRVöE PDP\ RNUHĂODÊ WÚ
JRGQRĂÊ"-HV]F]HUD]SRZWDU]DPNWRQLH]QDQDXF]DQLD2MFD¥ZLÚWHJR-DQD3DZïD,,
EÚG]LHPLDïEDUG]RSRZDĝQ\SUREOHP]H]UR]XPLHQLHPLVWRW\RFKURQ\JRGQRĂFLOXG]
NLHM RG PRPHQWX SRF]ÚFLD 'ODWHJR XZDĝDP ĝH ]W\FK Z]JOÚGöZ SURSR]\FMD ]PLDQ\
DUWPRĝHEXG]LÊ]DVWU]HĝHQLD
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
0DP WDNĝH S\WDQLH GR HNVSHUWD .RPLVML &]\ ]PLDQD DUW NRQVW\WXFML JZDUDQWXMH
]DNRñF]HQLHZV]HONLFKVSRUöZGRW\F]ÈF\FKUR]VWU]\JQLÚÊRGQRV]ÈF\FKVLÚGR]DSLVöZ
RRFKURQLH ĝ\FLD ZXVWDZDFK ]Z\Nï\FK" &]\ ]EOLĝRQ\ VNXWHN GR ]DPLHU]RQHJR SU]H]
ZQLRVNRGDZFöZPRĝQDX]\VNDÊ]DSRPRFÈ]PLDQZDUW"3RG]LHODPRSLQLÚSRVïDQNL
$QQ\6REHFNLHMĝHIXQNFMRQXMÈLQWHUSUHWDFMHZNWöU\FKVWZLHUG]DVLÚĝHDUWQLH
FKURQLZGRVWDWHF]Q\VSRVöEĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD&RZLÚFHMZW\FKLQWHUSUHWD
FMDFKVWZLHUG]DVLÚĝH]E\WQLDRJöOQLNRZRĂÊWHJRUR]ZLÈ]DQLDXPRĝOLZLGRĂÊVZRERGQH
GRNRQ\ZDQLH]PLDQZXVWDZDFK]Z\Nï\FK
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3RSLHUZV]HEDUG]RXEROHZDPQDGW\PĝHSRVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝQLHVïXFKDïXZDĝ
QLHWHJRRF]\PPöZLïDP:VZRMHMZ\SRZLHG]LQLHPöZLïDPSU]HFLHĝZFDOHRGHEDFLH
RRFKURQLHĝ\FLD1LHRGQRVLïDPVLÚGRWHJRWHPDWXDMHG\QLHZVND]\ZDïDPQDNRQVH
NZHQFMHSUDZQH]PLDQ%DUG]RXEROHZDPĝHSRVHïQDGDïFDïHMG\VNXVMLMHGQRZ\PLD
URZ\DVSHNW=PLDQ\ZNRQVW\WXFMLU]HF]\ZLĂFLHGRW\F]ÈW\ONRMHGQHJRSUREOHPXDOH
VNïDGDMÈVLÚQDQLHNRQNUHWQHSU]HSLV\:SU]HSLVDFKW\FKNV]WDïWXMHP\QRUP\SUDZQH
DQLHLQWHQFMHSRV]F]HJöOQ\FKSRVïöZ3UDZGÈMHVWĝHG\VNXVMDQDWHPDWRFKURQ\ĝ\FLD
Z3ROVFHRUD]ZZLHOXLQQ\FKNUDMDFKFDï\F]DVWUZDLWUZDÊEÚG]LH7RZïDĂQLHG]LÚNL
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WHM G\VNXVML G]LĂ MXĝ QLNW QLH WZLHUG]L ĝH DERUFMD MHVW ĂURGNLHP DQW\NRQFHSF\MQ\P
:VZRLPZ\VWÈSLHQLXSRGNUHĂODïDPSU]HGHZV]\VWNLPĝHFLÈJOHEUDNXMHPLZLHG]\QD
WHPDWLQWHUSUHWDFMLSU]HSLVöZSUDZDZSï\ZDMÈF\FKQDRFKURQÚĝ\FLD
3RGUXJLHEDUG]RVLÚFLHV]Ú]Z\SRZLHG]LHNVSHUWDNRPLVMLNWöU\Z\UDěQLHVWZLHU
G]Lï ĝH UR]PRZD RWUHĂFL DUW REHMPXMH ZV]\VWNLH DVSHNW\ ELRHW\F]QH ]ZLÈ]DQH
]W\P SU]HSLVHP 2ND]XMH VLÚ ĝH QLH ZV]\VF\ F]ïRQNRZLH .RPLVML PDMÈ WHJR ĂZLDGR
PRĂÊ1LHNWöU]\]QDVQLHFKFÈZLHG]LHÊFRVLÚNU\MHSRGW\PWHUPLQHPFRZLÚFHMQLH
FKFÈQDZHWSU]HF]\WDÊĝDGQHMHNVSHUW\]\QDWHQWHPDW3U]HGFKZLOÈHNVSHUW.RPLVML
Z\UDěQLHVWZLHUG]LïĝH]PLDQDDUWEÚG]LHVNXWNRZDÊZXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\P
GRW\F]ÈF\PNZHVWLLELRHW\F]Q\FK3RG]LHODPMHJRRSLQLÚĝHLPV]\EFLHMZQDV]\PNUDMX
]DMPLHP\VLÚUHJXODFMDPLZXVWDZLH]DVDGQLF]HMGRW\F]ÈF\PLZDUWRĂFLSRGVWDZRZ\FK
W\P V]\EFLHM SU]\MPLHP\ UHJXODFMH GRW\F]ÈFH ZV]\VWNLFK SUREOHPöZ ELRHW\F]Q\FK
3U]\SRPLQDPĝH3ROVND]RVWDïDMDNLĂF]DVWHPX]RERZLÈ]DQDGRSRZRïDQLD1DURGRZHM
.RPLVML%LRHW\F]QHM:W\P]DNUHVLHQLHPDP\QDGDORGSRZLHGQLHJRXVWDZRGDZVWZD
:NUDMDFKHXURSHMVNLFKWDNLHXVWDZRGDZVWZRWZRU]\VLÚMXĝRGODWVLHGHPG]LHVLÈW\FK
&RZLÚFHMZQDV]\PNUDMXQLHPDQDZHWSRF]ÈWNXG\VNXVMLQDWHQWHPDW1DWRPLDVW
]GQLDQDG]LHñMHVWHĂP\]DVNDNLZDQLMDNLPLĂZ\GDU]HQLDPLLIDNWDPL]WHMG]LHG]LQ\
8ZLHOX]QDVWHIDNW\EXG]ÈVSU]HFLZDOHĝDGQHSU]HSLV\SUDZDQLHUHJXOXMÈW\FKSUR
EOHPöZ7RMHVWEROÈF]NDZV]\VWNLFKRVöENWöUHQDFRG]LHñ]DMPXMÈVLÚSUREOHPDPL
RFKURQ\ĝ\FLDF]ïRZLHNDMHJRE\WRZDQLDRUD]JRGQRĂFL
-DNLĂF]DVWHPXZG\VNXVMLSDGïDGHNODUDFMDĝHQLHNWöU]\]QDVVÈJRWRZLGRJïR
VRZDQLDQDG]JïRV]RQ\PLSRSUDZNDPL1DWRPLDVW]GUXJLHMVWURQ\]XVWW\FKVDP\FK
SRVïöZVï\V]\P\ĝHQDGDOPDMÈRQLSHZQHZÈWSOLZRĂFL3U]\NïDGRZRSRVïDQND$QQD
6REHFNDNZHVWLRQRZDïD]DVDGQRĂÊ]PLDQZDUW7DNLHUHDNFMHĂZLDGF]ÈRW\PĝH
QDGDOQLHPDP\XJUXQWRZDQHMRSLQLLZNWöU\P]RPDZLDQ\FKSU]HSLVöZEÚG]LHOHSLHM
GRNRQDÊ]PLDQ:PRMHMRFHQLHSRZLQQLĂP\GRNRQDÊJïÚEV]\FKDQDOL]\VNXWNöZW\FK
]PLDQ 7DND DQDOL]D MHVW SRWU]HEQD WHUD] MHV]F]H SU]HG GRNRQDQLHP UR]VWU]\JQLÚÊ
DQLHSRLFKGRNRQDQLX
0DP WDNĝH S\WDQLH GR HNVSHUWD .RPLVML :VZRMHM RSLQLL ZSNW QDZLÈ]XMH GR
DUWWZLHUG]ÈFĝHSURSRQRZDQ\]DSLVķRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHU
FLĵ PRĝH Z\ZRïDÊ SUREOHP\ LQWHUSUHWDF\MQH ZSU]\SDGNX LQQ\FK SU]HSLVöZ XVWDZ\
]DVDGQLF]HMRGQRV]ÈF\FKVLÚGRSUDZLZROQRĂFLSRWHQFMDOQLHSU]\VïXJXMÈF\FKF]ïRZLH
NRZLZID]LHSUHQDWDOQHMDOHZNWöU\FKQLHZSURZDG]RQRWDNLHMNODX]XOL8]DVDGQLR
Q\E\ïE\ZöZF]DVSRJOÈGĝHöZEUDNPDFKDUDNWHUĂZLDGRPHMGHF\]MLXVWDZRGDZF\
NRQVW\WXF\MQHJR NWöU\ QLH FKFLDï ZSURZDG]DÊ JZDUDQFML NRQVW\WXF\MQ\FK GOD QDVFL
WXUXVD:\GDMHVLÚMHGQDNRF]\ZLVWHĝHWDNDZ\NïDGQLDE\ïDE\VSU]HF]QD]LQWHQFMDPL
SURMHNWRGDZFöZ &]\ HNVSHUW PRĝH RPöZLÊ WHQ SUREOHP" =JDG]DP VLÚ ĝH GR WDNLHM
VSU]HF]QRĂFLPRĝHGRFKRG]LÊDOHPDPZUDĝHQLHĝHQLHPDP\ĂZLDGRPRĂFLQDF]\P
PLDïDE\RQDSROHJDÊ
3RVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
0DPS\WDQLHGRSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHM&]\HNVSHUW\]\NWöUHSDQL]OHFLïD
Z\MDĂQLÈQDPGHğQLW\ZQLH NWöU\ DUW\NXï NRQVW\WXFML MHVW ZïDĂFLZV]\ GR ZSURZDG]H
QLD]PLDQ\WDNDE\X]\VNDÊHIHNW]DPLHU]RQ\SU]H]ZQLRVNRGDZFöZ"&]\HNVSHUW\]\
WHRVWDWHF]QLHUR]ZLHMÈZV]\VWNLHQDV]HZÈWSOLZRĂFL"
6WDï\HNVSHUW.RPLVMLGUKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHO
5R]SRF]QÚ RG RGSRZLHG]L QD ZÈWSOLZRĂFL SRVïDQNL $QQ\ 6REHFNLHM 3RMÚFLH JRGQRĂFL
F]ïRZLHNDPDGïXJÈKLVWRULÚLWUDG\FMÚLQWHUSUHWDF\MQÈ1LHMHVWWRSRMÚFLHNWöUHZ]LÚïR
VLÚZXVWDZLH]DVDGQLF]HM]QLF]HJR:.RQVW\WXFML53WRSRMÚFLHPDRJURPQÈZDUWRĂÊ
SRQLHZDĝSR]ZDODLQQHQRUP\NRQVW\WXF\MQH]DNRU]HQLÊSR]DQRUPDW\ZQ\PSRU]ÈGNX
DNVMRORJLF]Q\P*G\E\ĂP\FKFLHOLX]\VNDÊVXEVWUDWRZHMJRGQRĂFLF]ïRZLHNDWRFKR
G]LïRE\SU]HGHZV]\VWNLPRNRQVW\WXF\MQRSUDZQÈSRGPLRWRZRĂÊF]ïRZLHND,QWHQFMÈ
SURMHNWRGDZFöZE\ïRUR]VWU]\JQLÚFLHZÈWSOLZRĂFLFRGRWHJRRGNLHG\PDP\GRF]\QLH
QLD]SRF]ÈWNLHPLVWRW\OXG]NLHM:PRLPRGF]XFLXWDNLHUR]VWU]\JQLÚFLHSRZLQQRE\Ê
GRNRQDQHZWHMUHJXODFMLSUDZQHMNWöUDRZÈSRGPLRWRZRĂÊGHNODUXMHF]\OLZNRQVW\
WXFML 3U]HSLVHP GHNODUXMÈF\P SRGPLRWRZRĂÊ F]ïRZLHND MHVW SU]HSLV PöZLÈF\ RJRG
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QRĂFL F]ïRZLHND NWöUD MHVW ěUöGïHP ZV]HONLFK LQQ\FK SUDZ LZROQRĂFL RFKDUDNWHU]H
NRQVW\WXF\MQ\PWDNĝHSUDZDGRĝ\FLD
3RVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZVND]DGDïDS\WDQLHZMDNLPVWRSQLXHZHQWXDOQH]PLD
Q\ZDUWVWDï\E\ZVSU]HF]QRĂFL]LQWHQFMDPLSURMHNWRGDZFöZ-HĝHOLLQWHQFMÈSUR
MHNWRGDZFöZE\ïRUR]VWU]\JQLÚFLHNZHVWLLSRF]ÈWNXSRGPLRWXRNWöU\PPRĝHP\Pö
ZLÊĝHMHVWF]ïRZLHNLHPWRWDNDVSU]HF]QRĂÊSRMDZLDVLÚZöZF]DVJG\]UR]VWU]\JQLÚFLD
SRZ\ĝV]HMZÈWSOLZRĂFLQLHZ\FLÈJQLÚWH]RVWDQÈNRQVHNZHQFMH.RQVHNZHQFMÈQLHPRĝH
E\Ê SöěQLHM Z\ïÈF]QLH RFKURQD ĝ\FLD QDVFLWXUXVDVD DOH ZSï\Z ]PLDQ\ QD ZV]\VWNLH
LQQHSUDZDLZROQRĂFLNRQVW\WXF\MQH]NWöU\FKPRĝHNRU]\VWDÊF]ïRZLHNZID]LHSUH
QDWDOQHM'ODSU]\NïDGXZVNDĝÚW\ONRQDMHGHQSU]\SDGHNDOHPRĝQDJRDXWRPDW\F]QLH
SU]HQLHĂÊQDLQQHSUDZDLZROQRĂFLNRQVW\WXF\MQH&KRG]LRUHJXODFMHGRW\F]ÈFHRFKURQ\
GDQ\FKRVRERZ\FK6SUDZDWD]DUöZQRSRGRNRQDQLX]PLDQZDUWMDNLZDUW
PRĝH ]URG]LÊ SHZQH ZÈWSOLZRĂFL ,VWQLHMH NRQVW\WXF\MQD RFKURQD GDQ\FK RVRERZ\FK
LSRZV]HFKQLHZLDGRPRĝHZïDG]HSXEOLF]QHQLHPRJÈJURPDG]LÊWHJRURG]DMXLQIRU
PDFML SR]D SU]\SDGNDPL XVSUDZLHGOLZLRQ\PL NRQVW\WXF\MQLH -HĝHOL ZUR]ZLÈ]DQLX
RRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FKQLHSRMDZLVLÚDQDORJLF]Q\]ZURWMDNLSURSRQXMHVLÚGRSL
VDÊQSZDUWWRJURPDG]HQLHLQIRUPDFMLQDWHPDWNRGX'1$EÚG]LHR]QDF]DÊEDU
G]RQLHEH]SLHF]QÈLQJHUHQFMÚZRNUHĂORQÈVIHUÚSUDZLZROQRĂFLRVöEQLHQDURG]RQ\FK
7DNLHG]LDïDQLHFRSUDZGDQLHPDQLFZVSöOQHJR]RFKURQÈĝ\FLDLQLHQDUXV]DJRGQR
ĂFLF]ïRZLHNDSRQLHZDĝQLHNDĝGHJURPDG]HQLHGDQ\FKRVRERZ\FKSURZDG]LGRWHJR
DOH SRZLQQR SRGOHJDÊ RFKURQLH NRQVW\WXF\MQHM :ïDĂQLH GODWHJR ]ZUDFDP XZDJÚ ĝH
LVWQLHMHV]HUHJSUDZLZROQRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FKZNWöUHQDOHĝ\ZSLVDÊRFKURQÚSUDZ
ZID]LHSUHQDWDOQHMĝ\FLDF]ïRZLHND7DNLHG]LDïDQLDQLHPDMÈQLFZVSöOQHJR]SUREOH
PHPDERUFML:WDNLFKSU]\SDGNDFKXUHJXORZDQLHLZ\MDĂQLHQLHZV]HODNLFKZÈWSOLZR
ĂFLQLHSRZLQQRE\ÊXPLHV]F]RQHMHG\QLHZDUWOXEDUWJG\ĝGRSURZDG]LW\ONR
GR GRGDWNRZ\FK ZÈWSOLZRĂFL 3U]\ WHJR URG]DMX ]PLDQDFK MXĝ QLHGïXJR PRĝHP\ VLÚ
VSRG]LHZDÊĝHNWRĂLQWHUSUHWDWRUöZNRQVW\WXFMLSRZLHĝHMHĝHOLSU]HSLVGRW\F]\RFKUR
Q\LQIRUPDFMLDOHQLH]RVWDïRZQLP]D]QDF]RQHLĝRFKURQDWHJRSUDZDSU]\VïXJXMHRG
FKZLOLSRF]ÚFLDWRZHIHNFLHWDNDRFKURQDQLHLVWQLHMH0RĝQDEÚG]LHMHG\QLHVWZLHUG]LÊ
RJöOQLHĝHVNRURXVWDZRGDZFDNRQVW\WXF\MQ\VWZLHUG]LïZSURVWĝHRFKURQDSUDZDQD
VFLWXUXVDSU]\VïXJXMHW\ONRZMHGQ\PSU]\SDGNXWRZLQQ\FKSU]HSLVDFKRFKURQDWDND
QLHSU]\VïXJXMH7DNLHUR]XPRZDQLHZ\QLND]]DVDGLQWHUSUHWDFMLXVWDZ3RZV]HFKQLH
SU]HFLHĝZLDGRPRĝHVNRURZMHGQ\P]SU]HSLVöZGRSUHF\]RZXMHVLÚMHJRWUHĂÊSRSU]H]
GRGDQLHRGSRZLHGQLFKZ\UD]öZDZLQQ\PSU]HSLVLHPRĝHP\]QDOHěÊWDNLHVDPRSR
MÚFLHDOHEH]WDNLHJRGRSUHF\]RZDQLDWR]DZV]HSRZVWDMHZÈWSOLZRĂÊF]\GDQHSRMÚFLH
PDWRVDPR]QDF]HQLH=DZV]HZWDNLFKV\WXDFMDFKSRMDZLVLÚNWRĂNWRVWZLHUG]LĝH
WDNLHG]LDïDQLHZ\QLNDïR]HĂZLDGRPHMGHF\]MLXVWDZRGDZF\L]DNUHVRFKURQQ\PLÚG]\
W\PLSR]RUQLHSRGREQ\PLSU]HSLVDPLMHVWLQQ\'ODWHJRF]DVDPLZQLHNWöU\FKSU]\
SDGNDFKQDGPLHUQHGRSUHF\]RZDQLHRFKURQ\PRĝHSU]\QLHĂÊVNXWHNRGZURWQ\RG]D
PLHU]RQHJR0RĝQDNRORNZLDOQLHSRZLHG]LHÊĝHSU]HGREU]HQLHRFKURQ\PRĝHZWDNLFK
SU]\SDGNDFKZ\MĂÊQDQLHNRU]\ĂÊRVRE\FKURQLRQHM0RĝHVLÚ]DWHPSRMDZLÊ]DU]XWĝH
NRQVHNZHQFMHLQWHUSUHWDFMLSU]HSLVXVÈRGPLHQQHRG]DPLHU]HñZQLRVNRGDZFöZLLFK
VNXWNLHPEÚG]LH]PQLHMV]HQLHSR]LRPXRFKURQ\DQLH]ZLÚNV]HQLH
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMDNLHĂLQQHS\WDQLDGRW\F]ÈFHRSLQLL"1LHVï\V]Ú]JïRV]Hñ
3U]HFKRG]LP\GRSUH]HQWDFMLRSLQLLSU]\JRWRZDQHMSU]H]SURI$QGU]HMD=ROOD.WöU\
]HNVSHUWöZ.RPLVMLRPöZLWÚRSLQLÚ"
'\UHNWRU%$6GU0LFKDï.UöOLNRZVNL
'UKDE:ïRG]LPLHU]:UöEHOEDUG]RGïXJRRGSRZLDGDïQDS\WDQLD]DGDZDQHSU]H]SR
VïöZGODWHJR]DMPÚVLÚRPöZLHQLHPGUXJLHMHNVSHUW\]\
.RPLVMDRWU]\PDïDHNVSHUW\]ÚSURI$QGU]HMD=ROODNWöU\RGQRVLïVLÚZQLHMGRS\WD
QLDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND3\WDQLHGRW\F]\ïRRFHQ\NRQVWUXNFMLLVNXWNöZSUDZQ\FK
SURSR]\FML]PLDQZDUWLNRQVW\WXFML
1DVDP\PSRF]ÈWNX]DQLPMHGQDNSU]HMGÚGRRPDZLDQLDHNVSHUW\]\MHVWHP]RER
ZLÈ]DQ\Z\MDĂQLÊSHZQÈNZHVWLÚGRW\F]ÈFÈGUREQHMUR]ELHĝQRĂFLSRPLÚG]\SRSUDZNÈ
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VIRUPXïRZDQÈ SU]H] SRVïD 'DULXV]D .ïHF]ND DS\WDQLHP VNLHURZDQ\P GR HNVSHUWD
VIRUPXïRZDQ\PQDSRGVWDZLHWHMSRSUDZNL2WöĝS\WDQLHSLHUZRWQLH]DZLHUDïRZ\UD]\
ķLRE\ZDWHODĵNWöU\FKZSRSUDZFHQLHPD3RSU]HSURZDG]RQHMDQDOL]LHW\FKUöĝQ\FK
WUHĂFLGRV]HGïHPGRZQLRVNXĝHJG]LHĂQDVWÈSLïEïÈG=ZUDFDP]DWHPXZDJÚQDWHQ
IDNWZQLRVNRGDZF\SRSUDZNLD]DUD]HPWZöUF\S\WDQLDĝHUR]ZLÈ]DQLDWU]HEDXMHG
QROLFLÊJG\ĝPRJÈE\ÊZSU]\V]ïRĂFLP\OQLHSRVWU]HJDQH
3RW\PZ\MDĂQLHQLXSRZUDFDPGRRPöZLHQLDHNVSHUW\]\3U]\SRPLQDPMHGQDNĝH
HNVSHUW\]D]RVWDïDVIRUPXïRZDQDZRGQLHVLHQLXGRSRSUDZNLZNWöUHM]QDMGXMÈVLÚZ\
UD]\ķLRE\ZDWHODĵ3URI$QGU]HM=ROORGQRV]ÈFVLÚGRS\WDQLDSRVïD'DULXV]D.ïHF]
ND ]DMÈï VWDQRZLVNR ZNLONX ]DVDGQLF]\FK NZHVWLDFK :ZLÚNV]RĂFL SU]\SDGNöZ MHVW
WRVWDQRZLVNR]ELHĝQH]W\PFR]RVWDïR]DSUH]HQWRZDQH.RPLVMLZGRW\FKF]DVSU]HG
VWDZLDQ\FK HNVSHUW\]DFK 3R SLHUZV]H SURI$QGU]HM =ROO VWZLHUG]D ĝH REHFQ\ VWDQ
SUDZQ\]DZLHUDZVRELHRFKURQÚĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD3RRU]HF]HQLX7U\EXQDïX
.RQVW\WXF\MQHJR]URNXQLHPDĝDGQHMLQQHMPRĝOLZRĂFLRFHQ\DNWXDOQHJRVWDQX
SUDZQHJR3RSU]H]SU\]PDWWHJRRU]HF]HQLDSURI$QGU]HM=ROORFHQLDLQWHQFMHREHFQH
JRSURMHNWX]PLDQ\Z.RQVW\WXFML:HGïXJDXWRUDHNVSHUW\]\LQWHQFMÈSURMHNWRGDZFöZ
MHVW SU]HVÈG]HQLH LSRWZLHUG]HQLH REHFQLH Z\SUDFRZDQHJR NRPSURPLVX GRW\F]ÈFHJR
RFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD&RZLÚFHMSURSRQRZDQD]PLDQDQLHR]QDF]DDE
VROXWQLHRERZLÈ]NXRFKURQ\ĝ\FLDSRQDGZV]\VWNR=PLDQDPDSRWZLHUG]DÊSU]\MÚWH
GRW\FKF]DV]DïRĝHQLHĝHZV\WXDFMDFKNROL]\MQ\FKXVWDZRGDZFD]Z\Nï\PDSUDZRUR]
VWU]\JDQLDNRQĠLNWX PLÚG]\ QRUPDPL NRQVW\WXF\MQ\PL
:GDOV]HMF]ÚĂFLHNVSHUW\]\SURI$QGU]HM=ROOUHIHUXMH]DZDUW\ZXVWDZRGDZVWZLH
]Z\Nï\PVSRVöERFKURQ\ĝ\FLD$QDOL]LHSRGOHJDMÈ]DWHPV]F]HJöOQLHSU]HSLV\.RGHNVX
NDUQHJRGRW\F]ÈFHRFKURQ\F]ïRZLHNDLG]LHFNDSRF]ÚWHJR]DZDUWHZW\PDNFLHQRUPD
W\ZQ\P3URI$QGU]HM=ROOGRVWU]HJDSU]\MÚWÈLQLHMHGQR]QDF]QÈNRQVHNZHQFMÚWHUPL
QRORJLF]QÈ .RGHNV NDUQ\ SRVïXJXMH VLÚ RGPLHQQLH SRMÚFLHP ķF]ïRZLHNĵ RUD] ķG]LHF
NR SRF]ÚWHĵ 1D JUXQFLH WHJR .RGHNVX UöĝQLFD PLÚG]\ W\PL SRMÚFLDPL MHVW ]QDF]ÈFD
=GDQLHPHNVSHUWDWDNDQLHNRQVHNZHQFMDWHUPLQRORJLF]QDMHVWWDNĝH]QDF]ÈFDZRGQLH
VLHQLXGRSRMÚÊNRQVW\WXF\MQ\FK3U]\SRPLQDPĝH.RPLVMDRWU]\PDïDMXĝHNVSHUW\]\
SRĂZLÚFRQHWHPX]DJDGQLHQLX
.ROHMQR SURI$QGU]HM =ROO ZVZRMHM HNVSHUW\]LH RGQRVL VLÚ GR SRMÚÊ ELRHW\F]Q\FK
MHGQR]QDF]QLHSRSLHUDMÈFLSRWZLHUG]DMÈFLQIRUPDFMHSU]HND]DQHMXĝQDWHQWHPDW.R
PLVML,QIRUPDFMHWHGRW\F]È.RQZHQFMLR2FKURQLH3UDZ&]ïRZLHNDL*RGQRĂFL,VWRW\
/XG]NLHMDWDNĝHWH]GUD/HV]ND%RVNDNWöUHRPDZLDMÈSUREOHP\ELRHW\F]QH]ZLÈ]D
QH]RPDZLDQÈ]PLDQÈ3URI$QGU]HM=ROOSRG]LHODZSHïQLRSLQLÚGUD/HV]ND%RVND
7ZLHUG]LWDNĝHĝHQLHPDSRWU]HE\SRZWDU]DQLDW\FK]DJDGQLHñNWöUH]RVWDï\XUHJX
ORZDQHL]UHIHURZDQHSU]\RPDZLDQLXZ\ĝHMZVND]DQHM.RQZHQFML
3URI$QGU]HM=ROOXZDĝDĝHQDMZ\ĝV]\F]DVSU]\VWÈSLÊGRSUDFQDGXUHJXORZDQLHP
SUREOHPöZELRHW\F]Q\FKSRQLHZDĝWDPDWHULDVWDQRZLZV\VWHPLHSUDZQ\PQDV]HJR
NUDMXELDïÈSODPÚ
:NRQNOX]ML PRĝHP\ ]QDOHěÊ VWZLHUG]HQLH ĝH SU]HGVWDZLDQ\ ZHNVSHUW\]LH VWDQ
SUDZQ\ SRND]XMH Lĝ FLÚĝDU SUREOHPX RFKURQ\ JRGQRĂFL F]ïRZLHND LRFKURQ\ ĝ\FLD
ZV]F]HJöOQRĂFLZID]LHSUHQDWDOQHMQLHVSRF]\ZDZLVWRFLHU]HF]\QDSU]HSLVDFKNRQ
VW\WXF\MQ\FKDOHQDXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\PNWöUHZW\P]DNUHVLHMHVWQLHNRPSOHW
QH ]DZLHUD VSU]HF]QRĂFL LSR]EDZLRQH MHVW Z\UDěQ\FK ]DïRĝHñ DNVMRORJLF]Q\FK :ïD
ĂQLH ZW\P ]DNUHVLH SURI$QGU]HM =ROO GRVWU]HJD ZDUWRĂÊ SURSR]\FML ]PLDQ\ NRQVW\
WXFML'\VWDQVXMÈFVLÚMHGQDNRGMHMSRWU]HE\SRZWDU]DMHGQRF]HĂQLHWH]ÚĝHVWDQGDUG
RFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD]JRGQLH]RU]HF]HQLHP7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQH
JR]RVWDïMXĝZ\UDĝRQ\$XWRUHNVSHUW\]\VXJHUXMHMHGQRF]HĂQLHĝH]UH]\JQRZDïE\]H
]PLDQ\DUW/HSV]HZMHJRRFHQLHE\ïRE\GRNRQDQLH]PLDQ\ZDUWNRQVW\WXFML
7DND]PLDQDQLHMDNRGRRNUHĂODïDE\IDNWĝHJRGQRĂÊMHVWZïDĂFLZRĂFLÈF]ïRZLHNDNWöUD
SU]\VïXJXMHPXRGFKZLOLSRF]ÚFLD:W\PPLHMVFXHNVSHUW\]\SURI$QGU]HM=ROORGQR
VLVLÚGRZ\UD]XķSU]\VïXJXMHĵNWöU\]QDOD]ïVLÚZSURSR]\FML]ïRĝRQHMSU]H]SRVïöZ
ZWUDNFLHSUDF.RPLVML(NVSHUW]ZUDFDXZDJÚĝHQDOHĝDïRE\MHGQDNSRV]XNDÊLQQHJR
RNUHĂOHQLDNWöUH]D]QDF]DïRE\ZHZQÚWU]QHSRFKRG]HQLHRZHMJRGQRĂFL3U]\SRPLQDP
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WDNĝH ĝH QD WHQ IDNW ]ZUöFLï WDNĝH XZDJÚ ZVZRMHM HNVSHUW\]LH GUKDE :ïRG]LPLHU]
:UöEHO
(NVSHUW\]DSURI$QGU]HMD=ROOZZLÚNV]RĂFLSRWZLHUG]DGRW\FKF]DVRZ\VWDQZLHG]\
SU]HND]DQ\.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈS\WDQLDGRSU]HGVWDZLRQHMHNVSHUW\]\"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
7H]D ]DZDUWD ZHNVSHUW\]LH SURI$QGU]HMD =ROOD EU]PL MHGQR]QDF]QLH $UW RUD]
DUWNRQVW\WXFMLZVSRVöEZ\VWDUF]DMÈF\FKURQLÈĝ\FLHOXG]NLHRGFKZLOLSRF]ÚFLDGR
ĂPLHUFL&]\WDMÈFWÚHNVSHUW\]ÚPRĝQDZ\VQXÊZQLRVHNĝHGRSLVDQLHVïöZķRGFKZLOL
SRF]ÚFLDĵ EÚG]LH QLHMDNR RVïDELDïR WÚ RFKURQÚ :ÈWSOLZRĂFL ZWHM PLHU]H VÈ PQLHMV]H
ZRGQLHVLHQLXGRSURSRQRZDQ\FK]PLDQZDUW7DNÈVDPÈRSLQLÚPRJOLĂP\MXĝG]LĂ
XVï\V]HÊ]XVWGUDKDE:ïRG]LPLHU]D:UöEOD-HĂOLZMHGQ\P]SU]HSLVöZGRW\F]ÈF\P
SUDZLZROQRĂFLF]ïRZLHNDXVWDZ\]DVDGQLF]HMZSLV]HVLÚGRGDWNRZÈRFKURQÚDZLQ
Q\FKUHJXODFMDFKVLÚWHJRQLH]URELWRU]HF]\ZLĂFLHPRĝQD]DïRĝ\ÊĝHEUDNWHJRGRSUH
F\]RZDQLDZSR]RVWDï\FKSU]HSLVDFKEÚG]LHVXJHURZDïĂZLDGRP\Z\EöUXVWDZRGDZF\
3URI$QGU]HM=ROOZVZRMHMHNVSHUW\]LHVWZLHUG]DĝHQDMOHSV]\PUR]ZLÈ]DQLHPMHVW
]RVWDZLHQLHDUWRUD]DUWEH]]PLDQ8ZDĝDPĝHMHVWWRRSLQLDZSHïQLRGSRZLH
G]LDOQDĮ
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&]\SRVïDQND(OĝELHWD5DG]LV]HZVND]DF]QLH]DGDZDÊS\WDQLH"'RW\FKF]DVVï\V]\P\
Z\ZöGNWöUHJRWUHĂÊMHVWMXĝGREU]H]QDQD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
&K\ED]DQLPVIRUPXïXMÚS\WDQLHPXV]ÚZ\MDĂQLÊRFRS\WDP"
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
6]NRGDF]DVXQDVQXFLHWDNLFKZ\ZRGöZ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
:PRMHMRFHQLHQLHV]NRGDF]DVX
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=ZUDFDPVLÚGRZV]\VWNLFKXF]HVWQLNöZG\VNXVMLDE\QLHSURZDG]LOLWHJRW\SXSROH
PLN 0\ĂOÚ ĝH SUDFH QDG ]PLDQÈ NRQVW\WXFML Z\PDJDMÈ F]DVX 3URV]Ú NRQW\QXRZDÊ
]DGDZDQLHS\WDQLD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3URI$QGU]HM =ROO ZVZRMHM HNVSHUW\]LH VWZLHUG]D WDNĝH ĝH UHGDNFMD DUW ]DZLHUD
W\SRZHVXSHUĠXXPĮ
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3U]HSUDV]DPDOHQLHGRVï\V]DïDPFR]DZLHUDUHGDNFMDDUW"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
0DPZUDĝHQLHĝHSDQLSRVHï$QQD6REHFNDQLH]QDWHJRSRMÚFLD
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3RMÚFLH]QDPDOHQLHGRVï\V]DïDPZ\SRZLHG]LSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHM
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
5HDVXPXMÈFFKFLDïDE\P]DS\WDÊF]\HNVSHUFL.RPLVMLSRG]LHODMÈREDZ\SURI$QGU]H
MD=ROOD3RGUXJLHF]\HNVSHUFLPRJÈVLÚRGQLHĂÊGRRSLVDQHMNRQVWUXNFMLVXSHUĠXXP"
3RWU]HFLHF]\U]HF]\ZLVW\EUDNRFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDZ\QLNDZ\ïÈF]QLH
]XVWDZRGDZVWZD]Z\NïHJRNWöUHMHVWVSU]HF]QHZHZQÚWU]QLH":VZRMHMHNVSHUW\]LH
SURI$QGU]HM =ROO SU]\WDF]D V]HUHJ SU]\NïDGöZ VSU]HF]Q\FK UR]ZLÈ]Dñ GRW\F]ÈF\FK
RFKURQ\ ĝ\FLD :VND]XMH PLQ QD SU]\SDGNL HNVSHU\PHQWöZ QD NRELHWDFK ZFLÈĝ\
DWDNĝHHNVSHU\PHQWöZQDSïRGDFK=GDQLHPHNVSHUWD]DGDQLHPRERZLÈ]XMÈFHJRXVWD
ZRGDZVWZDNRQVW\WXF\MQHJRZVIHU]HRFKURQ\ĝ\FLDSRZLQQRE\ÊQLHMDNRZ\F]\V]F]H
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QLHW\FK]ï\FKSU]HSLVöZNWöUHQLHFKURQLÈZSHïQLĝ\FLDRUD]JRGQRĂFLF]ïRZLHNDRG
PRPHQWXSRF]ÚFLD3UREOHPWHQ]GDQLHPHNVSHUWDNWöU\PDRQLPWDNÈVDPÈRSLQLÚ
MDNVWDï\HNVSHUW.RPLVMLSROHJDQDW\PĝHPDWHULDRGQRV]ÈFDVLÚGRRFKURQ\HPEULR
QDOXG]NLHJRRUD]NRPöUHNPDFLHU]\VW\FKNORQRZDQLDLWGQLH]RVWDïDZ3ROVFHZĝDG
Q\P]DNUHVLHXUHJXORZDQDLVWDQRZLELDïÈSODPÚZV\VWHPLHSUDZQ\P:W\PPLHMVFX
URG]L VLÚ NROHMQH S\WDQLH F]\ SU]\ REHFQ\P EU]PLHQLX NRQVW\WXFML PRĝQD ]DSURSR
QRZDÊ GRSLVDQLH SU]HSLVöZ RGSRZLDGDMÈF\FK QRUPRP XVWDQRZLRQ\P Z(XURSHMVNLHM
.RQZHQFML%LRHW\F]QHM"&]\]PLDQDDUWQLHSU]HV]NRG]LZNRQVWUXRZDQLXSUDZD
]Z\NïHJRZSHïQL]DFKRZXMÈFHJRZV]\VWNLHSUREOHP\DNVMRORJLF]QH"
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&]\VÈMDNLHĂLQQHS\WDQLD"
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
=ZUDFDPXZDJÚĝHQLHGRVWDïDPRGSRZLHG]LQDS\WDQLHF]\QDVDOLVÈZQLRVNRGDZF\
SURMHNWX&KFÚWDNĝHZLHG]LHÊVNÈGELHU]HVLÚWDNLSRĂSLHFKSU]\SUDFDFKQDG]PLDQD
PLNRQVW\WXFMLGRW\F]ÈF\PLRFKURQ\ĝ\FLD
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1LHVWHW\DOHSU]HGVWDZLFLHOZQLRVNRGDZFöZZïDĂQLHRSXĂFLïQDV]HSRVLHG]HQLH0DP
QDG]LHMÚĝH]DFKZLOÚZUöFL
&]\HNVSHUFL.RPLVMLPRJÈXG]LHOLÊRGSRZLHG]LQD]DGDQHS\WDQLDSRVïöZ"
'\UHNWRU%$6GU0LFKDï.UöOLNRZVNL
3URI$QGU]HM=ROOZHNVSHUW\]LHVZRMHJRDXWRUVWZDSU]\ïÈF]DVLÚGRSHZQHJRURG]DMX
RSLQLLNWöUH]RVWDï\MXĝSU]HND]DQHF]ïRQNRP.RPLVMLQDSRSU]HGQLFKSRVLHG]HQLDFK
2GSRZLDGDMÈFQDS\WDQLDSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMPRJÚMHGQLHVWZLHUG]LÊĝH
]DSRPRFÈVïöZSURI$QGU]HMD=ROODQLHMHVWHPZVWDQLHGRSUHF\]RZDÊWHJRFR]RVWDïR
MXĝZF]HĂQLHMSU]HND]DQH
 1D SRF]ÈWNX ]DF]QLMP\ RG Z\MDĂQLHQLD SRMÚFLD VXHUĠXXP 7R SRMÚFLH VWRVRZDQH
MHVW ZĝDUJRQLH SUDZQLF]\P 2]QDF]D RQR SRZWöU]HQLH F]\ WHĝ SRZWöUQH Z\UDĝHQLH
SHZQHMWUHĂFLNWöUDJG]LHĂLQG]LHM]RVWDïD]DZDUWD-HĂOLSURI$QGU]HM=ROOZVND]XMH
ĝHDUWMHVWGODQLHJRZïDĂFLZV]\PPLHMVFHPGRZSURZDG]HQLD]PLDQ\NWöUDEÚG]LH
SRWZLHUG]DïDLVWQLHMÈF\VWDQSUDZQ\SRWZLHUG]DMÈF\SRGPLRWRZRĂÊF]ïRZLHNDRGFKZLOL
SRF]ÚFLDWRZSURZDG]HQLHWHJRW\SX]PLDQ\WDNĝHZDUWE\ïRE\VZRLVWHJRURG]DMX
VXSHUĠXXP &R ZLÚFHM WDNLH SRZWöU]HQLH MDN WR ]RVWDïR MXĝ G]LVLDM Z\MDĂQLRQH EÚ
G]LHSURZDG]LïRGRSRZDĝQ\FKSUREOHPöZLQWHUSUHWDF\MQ\FK7\PVDP\PVWDQRZLVNR
SURI$QGU]HMD=ROODZREHFSRSUDZNL]PLHQLDMÈFHMDUWNRQVW\WXFMLMHVWNU\W\F]QH
'UXJLHS\WDQLHSU]HZRGQLF]ÈFHM(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHMGRW\F]\ïRSUREOHPXHXUR
SHMVNLFKVWDQGDUGöZELRHW\F]Q\FK%DUG]RWUXGQRMHVWPLRGSRZLHG]LHÊ]DDXWRUDHNV
SHUW\]\MDNLHMHVWMHJRVWDQRZLVNRZWHMPLHU]HDOHQLHZÈWSOLZH]RSLQLLGDVLÚZ\F]\WDÊ
ĝH]ZUöFRQRZQLHMV]F]HJöOQÈXZDJÚQDSLOQÈSRWU]HEÚSU]\VWÈSLHQLDGRSUDFQDGXVWD
OHQLHPVWDQGDUGöZRFKURQ\F]ïRZLHNDSU]HGVWRVRZDQLHPSRVWÚSXQDXNLZG]LHG]LQLH
ELRORJLLLPHG\F\Q\=HVZRMHMVWURQ\PRJÚMHG\QLHGRSRZLHG]LHÊĝHVNRURDXWRUHNV
SHUW\]\RNUHĂOD]PLDQÚDUWMDNROHSV]ÈWRZ\UDĝDWDNĝHSRJOÈGLĝOHSLHMRGSRZLDGD
RQDLQWHQFMLZQLRVNRGDZFöZSURMHNWX:LHORNURWQLHQDSRVLHG]HQLDFK.RPLVMLSRGNUH
ĂODOLĂP\ĝHMDNDNROZLHN]PLDQDF]\WRZDUWF]\ZDUWQLHR]QDF]DSU]\MÚFLD
DEVROXWQHJR RERZLÈ]NX RFKURQ\ ĝ\FLD 7DND ]PLDQD QLH PD MHGQR]QDF]QHJR LĂFLĂOH
SUHF\]\MQHJR SU]HïRĝHQLD QD VNXWNL QRUPDW\ZQH UR]VWU]\JDMÈFH SR]RVWDïH SUREOHP\
]ZLÈ]DQH]RFKURQÈĝ\FLDZW\PWDNĝHXVWDZRGDZVWZDFKURQLÈFHJRF]ïRZLHNDSU]HG
QDGXĝ\FLDPLRFKDUDNWHU]HELRHW\F]Q\P-HGQDN]PLDQDZDUWMHVWRW\OHLVWRWQD
ĝH ïÈF]\ RQD NRU]\VWDQLH ]LQQ\FK SUDZ LZROQRĂFL NRQVW\WXF\MQ\FK Z]DOHĝQRĂFL RG
V\WXDFMLZMDNLHMMHVWWRPRĝOLZH=PLDQDDUWEÚG]LHZSï\ZDïDQDNRU]\VWDQLHQLH
W\ONR]GREURG]LHMVWZSUDZDGRRFKURQ\ĝ\FLDDOHWDNĝH]LQQ\FKSUDZZW\PWDNĝH
ZROQRĂFLRGHNVSHU\PHQWöZPHG\F]Q\FKZROQRĂFLRGWRUWXUZROQRĂFLRGQLHOXG]NLHJR
WUDNWRZDQLDLWG7RVÈZROQRĂFLLVWDQGDUG\NRQVW\WXF\MQHNWöUHZNZHVWLDFKELRHW\NL
VÈVDPH]VLHELHSXQNWHPRGQLHVLHQLDZWRF]ÈFHMVLÚGHEDFLH0DPQDG]LHMÚĝHZW\P
SU]\SDGNXXGDïRPLVLÚ]DVSRNRLÊ]DLQWHUHVRZDQLDSRVïDQNL(OĝELHW\5DG]LV]HZVNLHM
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3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
1DVDOLSRMDZLïVLÚSU]HGVWDZLFLHOZQLRVNRGDZFöZ&]\PRJOLE\ĂP\XVï\V]HÊRGSRZLHGě
QDS\WDQLDSRVïDQNL,]DEHOL-DUXJL1RZDFNLHMNLHURZDQHSRGMHJRDGUHVHP"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
.RPLVMDUR]SRF]ÚïDVZRMHSUDFHZSDěG]LHUQLNXLNRQVHNZHQWQLH]PLHU]DGRWHJRDE\
UR]VWU]\JQÈÊ RG NLHG\ ĝ\FLH F]ïRZLHND SRGOHJD RFKURQLH NRQVW\WXF\MQHM 3U]\SRPL
QDPĝHGRF\WRZDQHJRMXĝG]LVLDMRU]HF]HQLD7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRSRMDZLï\VLÚ
]GDQLD RGUÚEQH 7HQ IDNW MHGQR]QDF]QLH ĂZLDGF]\ RW\P ĝH QDZHW VÚG]LRZLH 7U\EX
QDïX .RQVW\WXF\MQHJR PLHOL ZÈWSOLZRĂFL F]\ REHFQH UR]ZLÈ]DQLD NRQVW\WXF\MQH WDN
QDSUDZGÚFKURQLÈĝ\FLHF]ïRZLHNDRGPRPHQWXSRF]ÚFLD'UXJLPQDV]\PFHOHPMHVW
]DPNQLÚFLHSRVïRP6RMXV]X/HZLF\'HPRNUDW\F]QHMPRĝOLZRĂFLZ\VWÚSRZDQLD]WHJR
W\SXLQLFMDW\ZDPLMDNSURMHNWXVWDZ\RĂZLDGRP\PPDFLHU]\ñVWZLH]DSURSRQRZDQ\
Z]HV]ïHMNDGHQFML
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
7DNDRGSRZLHGěQDGDOQLHZ\MDĂQLDGODF]HJRQDU]XFDVLÚQDPWDNLSRĂSLHFKZSUDFDFKQDG
]PLDQÈNRQVW\WXFML'ODF]HJRSU]H]WRQLHPDP\PRĝOLZRĂFLZ\VïXFKDQLDMDNLFKĂRSLQLL
LSRF]HNDQLDQD]DPöZLRQHHNVSHUW\]\"&]\PRJÚXVï\V]HÊRGSRZLHGěQDWRS\WDQLH"
'RGDWNRZR]ZUDFDPXZDJÚQDIDNWĝHFLÈJOHXGDMHP\MDNE\ĂP\QLHZLHG]LHOLĝHQD
IRUDFKSDUWLLU]ÈG]ÈF\FKWRF]\VLÚVSöUGRW\F]ÈF\]DVDGQRĂFLSU]HSURZDG]DQLDRPDZLD
QHMQRZHOL]DFMLNRQVW\WXFML&]\U]HF]\ZLVWÈLQWHQFMÈZQLRVNRGDZFöZMHVWFKÚÊZ\NR
U]\VWDQLDFKZLORZHMSU]HZDJLF]\WHĝZSURZDG]HQLH]PLDQ\PDMÈFHMZPÈGU\VSRVöE
FKURQLÊ ĝ\FLH F]ïRZLHND RG PRPHQWX SRF]ÚFLD" -HV]F]H UD] S\WDP GODF]HJR ZGQLX
G]LVLHMV]\PSUöEXMHVLÚQDVLïÚGRSURZDG]LÊGRJïRVRZDñ"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
=FKÚFLÈXG]LHOÚRGSRZLHG]LQDZV]\VWNLHS\WDQLDSRVïDQNL,]DEHOL-DUXJL1RZDFNLHM'UXN
QUXND]DïVLÚGQLDZU]HĂQLDURNX2GWHJRPRPHQWXPRĝHP\X]QDÊĝH6HMP
UR]SRF]ÈïSUDFÚQDG]PLDQÈNRQVW\WXFMLGRW\F]ÈFÈRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJR-HGQDNQD
ZHWJG\E\WHMGDW\QLHX]QDÊ]DSRF]ÈWHNSUDFZ6HMPLHQDGWÈLQLFMDW\ZÈWRLWDNSLHUZ
V]HF]\WDQLHRGE\ïRVLÚSDěG]LHUQLNDURNX&]WHU\PLHVLÈFHSUDF\QDGQRZHOL]D
FMÈNRQVW\WXFMLGRW\F]ÈFÈQLH]Z\NOHZDĝQHMVSUDZ\WRRNUHVFDïNRZLFLHZ\VWDUF]DMÈF\QD
SU]HSURZDG]HQLHSURSRQRZDQ\FK]PLDQ3U]\SRPLQDPĝHZSRSU]HGQLHMNDGHQFMLJUXSD
SRVïöZ6RMXV]X/HZLF\'HPRNUDW\F]QHMPLDïDZÈWSOLZRĂFLFRGRVNXWNöZSUDZQ\FKF\WR
ZDQHJRZ\URNX7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR7DNDSRVWDZDMHVWGODPQLH]UR]XPLDïDJG\ĝ
LGHRORJLDQLHNWöU\FKXJUXSRZDñSRWUDğ SU]HF]\Ê ZV]HONLP RERZLÈ]XMÈF\P UR]ZLÈ]DQLRP
NRQVW\WXF\MQ\P3U]\NïDGöZWDNLFK]DFKRZDñPLHOLĂP\ZÈWSOLZÈSU]\MHPQRĂÊMXĝNLOND
NURWQLHGRĂZLDGF]DÊ1DV]DLQLFMDW\ZDPDUR]VWU]\JQÈÊMDNLHNROZLHNZÈWSOLZRĂFLURG]ÈFH
VLÚQDWOHQLH]UR]XPLHQLDSU]HSLVXFKURQLÈFHJRĝ\FLH7\PVDP\PSURSRQRZDQH]PLDQ\
QLHVÈZFDOHGRNRQ\ZDQHZSRĂSLHFKXDOHZWRNXV\VWHPDW\F]QHMSUDF\NWöUDWUZDMXĝRG
NLONXPLHVLÚF\1DWRPLDVWGHF\]MDR]DNRñF]HQLXSUDFZGQLXG]LVLHMV]\P]RVWDïDSRGMÚWD
ZJïRVRZDQLXSU]H]SRVïöZ.RPLVMLDQLHGHF\]MÈZQLRVNRGDZF\
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
'RUR]SDWU]HQLDSR]RVWDïDQDPMHV]F]HMHGQDHNVSHUW\]D
=HZ]JOÚGXQDSöěQÈSRUÚ]DU]ÈG]DPSU]HUZÚZSRVLHG]HQLX.RPLVMLGRGQLDMXWU]HM
V]HJRGRJRG]LQ\3RVLHG]HQLHEÚG]LHNRQW\QXRZDQHZVDOLQUEXG\QHN*
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
=Z\SRZLHG]L SU]HZRGQLF]ÈFHM .RPLVML Z\QLNDïR ĝH SUDFH .RPLVML EÚGÈ SURZDG]RQH
GRNRñFDMHV]F]HQDW\PMHMSRVLHG]HQLX3U]\SRPLQDPĝHZPLÚG]\F]DVLH]JïDV]DïHP
ZQLRVHNIRUPDOQ\DE\]DNRñF]\ÊG\VNXVMÚLSU]HMĂÊGRJïRVRZDñQDGSRSUDZNDPL
3U]HZRGQLF]ÈFDSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
:GQLXMXWU]HMV]\PEÚG]LHP\NRQW\QXRZDÊSRVLHG]HQLH.RPLVML-HVWJRG]LQD
DSUDFXMHP\MXĝZ6HMPLHRGJRG]LQ\UDQR:GQLXMXWU]HMV]\PSRVLHG]HQLHEÚG]LH
NRQW\QXRZDQH3U]HZRGQLF]ÈF\PDSUDZRRJïRVLÊSU]HUZÚZSRVLHG]HQLX.RPLVML=D
U]ÈG]DPSU]HUZÚZSRVLHG]HQLX.RPLVMLGRGQLDMXWU]HMV]HJRGRJRG]LQ\


214

7(.67%(=$8725<=$&-,

1U9NDG

.RPLVMD1DG]Z\F]DMQD
GRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\
R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM QU
PDUFDU
.RPLVMD 1DG]Z\F]DMQD GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX XVWDZ\ R]PLD
QLH .RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM REUDGXMąFD SRG SU]HZRGQLFWZHP
:LFHPDUV]DáND6HMPX-DQXV]D'REURV]DRUD]SRVáyZ$QGU]HMD0DĔNL /35 
L)UDQFLV]ND6WHIDQLXND 36/ ]UHDOL]RZDáDQDVWĊSXMąF\SRU]ąGHNG]LHQQ\
± ]PLDQ\ZSUH]\GLXP.RPLVML
± G\VNXVMDQDGSRVHOVNLPSURMHNWHPXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML
5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM GUXNQU ±NRQW\QXDFMD
:SRVLHG]HQLX XG]LDï Z]LÚOL VHNUHWDU] VWDQX Z0LQLVWHUVWZLH 6SUDZLHGOLZRĂFL %HDWD .HPSD RUD]
U]HF]QLNSUDZG]LHFND(ZD6RZLñVND
:LFHPDUV]DïHN6HMPX-DQXV]'REURV]
2WZLHUDP ]ZRïDQH SU]H] SUH]\GLXP 6HMPX QD SRGVWDZLH DUW XVW UHJXODPLQX
6HMPXSRVLHG]HQLH.RPLVML1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWD
Z\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]SRVSROLWHM3ROVNLHM1DSRGVWDZLHOLVW\REHFQRĂFLVWZLHU
G]DPNZRUXP5HJXODPLQVWDQRZLĝHSRVLHG]HQLX]ZRïDQHPXZW\PWU\ELHPRĝHSU]H
ZRGQLF]\ÊPDUV]DïHN6HMPX0DUV]DïHN6HMPXSDQSRVHï0DUHN-XUHNSRSURVLïPQLH
RSU]HZRGQLF]HQLHWHPXSRVLHG]HQLXZMHJRLPLHQLX
3RU]ÈGHNG]LHQQ\SRVLHG]HQLDSU]HZLGXMHG\VNXVMÚQDGSRVHOVNLPSURMHNWHPXVWDZ\
R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]SRVSROLWHM3ROVNLHMRUD]]PLDQ\ZVNïDG]LHSUH]\GLXP.R
PLVML:LHP\MDNDMHVWSU]\F]\QD]ZRïDQLDSRVLHG]HQLDZW\PWU\ELH
3URV]ÚRSURZDG]HQLHGDOV]\FKREUDGSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
%DUG]R G]LÚNXMÚ SDQX PDUV]DïNRZL ]D ]DXIDQLH =GDMÚ VRELH VSUDZÚ ĝH .RPLVMD ]QD
OD]ïDVLÚZGRV\ÊWUXGQ\PPRPHQFLH0\ĂOÚĝHMHVWGREUDZRODQDWHMVDOLDE\VSUDZÚ
Z\MDĂQLÊLGRSURZDG]LÊGRNRñFD%ÚGÚVWDUDïVLÚZF]DVLHNLHG\]RVWDïRPLSRZLHU]RQH
SU]HZRGQLFWZRRELHNW\ZQLHWÚVSUDZÚSURZDG]LÊ
3RU]ÈGHN G]LHQQ\ G]LVLHMV]HJR SRVLHG]HQLD REHMPXMH GZD SXQNW\ -DN UR]XPLHP
SLHUZV]\ļ]PLDQ\ZVNïDG]LHSUH]\GLXP.RPLVMLLGUXJLļGDOV]HSUDFHQDG]PLDQDPL
XVWDZ\NRQVW\WXF\MQHM3URVLïE\P.RPLVMÚRSU]HJïRVRZDQLHSRU]ÈGNXG]LHQQHJR
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQLH PDUV]DïNX UR]XPLHP ĝH SUH]\GLXP 6HMPX WDN SRVWDQRZLïR $OH ZF]RUDM .R
PLVMD SR ZLHOX JRG]LQDFK SUDF\ SU]HG  RJïRVLïD SU]HUZÚ GR GQLD G]LVLHMV]HJR GR
JRG]']LĂRJRG].RPLVMDPLDïDZ]QRZLÊREUDG\=F]HJRZ\QLNDGHF\]MD
ĝHQLHRJRG]OHF]RJRG]"5R]XPLHPJG\E\.RPLVMDQLHFKFLDïDSUDFRZDÊ
LSRWU]HEQDE\ïDE\LQJHUHQFMDSUH]\GLXPWRZöZF]DVSDQPDUV]DïHNGHF\GXMHĝH]ZR
ïXMHVLÚSRVLHG]HQLH.RPLVML
']LĂQLHPDQRZHJRSRVLHG]HQLD.RPLVMLOHF]MHVWNRQW\QXDFMDZF]RUDMV]HJRSRVLH
G]HQLD&KFLDïDE\PZLHG]LHÊF]\REHFQHSRVLHG]HQLHRGE\ZDVLÚZLQQ\PWU\ELH"&]\
MHVWWRQRZHSRVLHG]HQLH"&R]DGHF\GRZDïRĝHWHWU]\JRG]LQ\E\ï\WDNEDUG]RZDĝQH
ĝH SRVLHG]HQLH NWöUH PLDïR VLÚ UR]SRF]ÈÊ RJRG] UR]SRF]\QD VLÚ RJRG]"
3URV]ÚRZ\MDĂQLHQLD
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:LFHPDUV]DïHN6HMPX-DQXV]'REURV]
7R QLH MHVW NZHVWLD JRG]LQ OHF] NZHVWLD QDG]Z\F]DMQHJR WU\EX ]ZRïDQLD WHJR SRVLH
G]HQLDFRE\ïRUöZQLHĝ]ZLÈ]DQH]RNUHĂORQ\PZQLRVNLHPJUXS\SRVïöZ1DSRVLHG]H
QLXSUH]\GLXP6HMPXZ\VïXFKDOLĂP\ZV]\VWNLFKVWURQ3DQLSU]HZRGQLF]ÈFDUöZQLHĝ
SU]HGVWDZLïDVZRMHVWDQRZLVNR:LÚNV]RĂFLÈJïRVöZSUH]\GLXP6HMPXXVWDOLïRWDNL
SRU]ÈGHNZMDNLPG]LVLDMWXZ\VWÚSXMÚ7\ONRW\OHPRJÚQDWHQWHPDWSRZLHG]LHÊ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
&]\OLPDP\QRZHSRVLHG]HQLH"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3R]ZöOP\SDQXPDUV]DïNRZL]DNRñF]\ÊDSRWHPEÚG]LHP\NRQW\QXRZDOLG\VNXVMÚ
:LFHPDUV]DïHN6HMPX-DQXV]'REURV]
0\ĂOÚĝHWRMHVWNZHVWLDQLHHNZLOLEU\VW\NLVïRZQHMW\ONRNZHVWLD]ZLÈ]DQD]NRQNUHW
Q\P ZQLRVNLHP LZ\MĂFLD 3UH]\GLXP 6HMPX QDSU]HFLZ WHPX ZQLRVNRZL 'ODWHJR WHĝ
ZWDNLPWU\ELHVSRW\NDP\VLÚ3RGF]DVSRVLHG]HQLD3UH]\GLXP6HMPXSDGDï\Z\SRZLH
G]LQDWHPDWRNUHĂORQ\FKJRG]LQZNWöU\FKRGE\ZDï\VLÚSRVLHG]HQLD.RPLVML*G\E\
E\ïDPRĝOLZRĂÊWR]RUJDQL]RZDOLE\ĂP\ZF]HĂQLHMG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLH%\ï\SRF]ÈW
NRZRSODQ\ĝHE\SRVLHG]HQLH]ZRïDÊQDJRG]$OHSRVLHG]HQLH3UH]\GLXP6HMPX
SU]HGïXĝ\ïRVLÚDSRQDGWRWU]HEDE\ïRSRZLDGRPLÊSRVïöZ=DWHP]ZRïDOLĂP\SRVLHG]H
QLHQDJRG]LQÚGRJRGQÈGODZV]\VWNLFK
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
5R]XPLHPĝHWHUD]RGE\ZDVLÚQDG]Z\F]DMQHSRVLHG]HQLHSURZDG]RQHSU]H]SDQDPDU
V]DïNDF]\RVREÚXSRZDĝQLRQÈF]\OLSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNÚDRJRG].RPL
VMD]ELHU]HVLÚSRQRZQLHDE\NRQW\QXRZDÊZF]RUDMV]HSRVLHG]HQLH3URVLïDE\P%LXUR
/HJLVODF\MQHRZ\MDĂQLHQLHWHMVSUDZ\
3U]\MPXMHP\SRU]ÈGHNREUDGWR]QDF]\ĝHZF]RUDMV]HSRVLHG]HQLHGHF\]MÈ3UH]\GLXP
6HMPX]RVWDïR]DPNQLÚWHG]LĂRJRG]QLH]ZRïXMHP\SRVLHG]HQLD7HUD]MHVWQRZH
SRVLHG]HQLHLSU]\MPXMHP\QRZ\SRU]ÈGHNREUDG7RVÈNZHVWLHIRUPDOQHDOHEXG]ÈFHZÈW
SOLZRĂFL0RMHZÈWSOLZRĂFLGRW\F]ÈQLHWU]HFKJRG]LQDOHWU\EXG]LVLHMV]HJRSURFHGRZDQLD
-HĂOLSU]\MPXMHP\SRU]ÈGHNREUDGWR]QDF]\LĝQLHNRQW\QXXMHP\ZF]RUDMV]HJRSRVLH
G]HQLDOHF]MHVWQRZHSRVLHG]HQLH:F]RUDMV]HX]QDMHP\]D]DPNQLÚWHOXERJRG]
]ZRïXMHP\NROHMQHSRVLHG]HQLH.RPLVMLEÚGÈFHNRQW\QXDFMÈZF]RUDMV]HJR
:LFHPDUV]DïHN6HMPX-DQXV]'REURV]
6SRVöESU]HSURZDG]HQLDSXQNWX]DSRZLHG]LDQHJRSU]H]3UH]\GLXP6HMPXLSU]HMĂFLH
GR QDVWÚSQHJR ]DOHĝ\ RG .RPLVML 1LH PRĝQD Z\NOXF]\Ê PRĝOLZRĂFL ĝH PRĝH WR E\Ê
UöZQLHĝRJRG]
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
2GF]\WDP]DZLDGRPLHQLHĝHE\UR]ZLDÊZV]\VWNLHZÈWSOLZRĂFLPLQSRGQRV]RQHSU]H]
SDQLÈ SRVHï ķ3UH]\GLXP 6HMPX QD SRGVWDZLH DUW XVW UHJXODPLQX 6HMPX ]ZR
ïXMH SRVLHG]HQLH .RPLVML 1DG]Z\F]DMQHM GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX XVWDZ\
R]PLDQLH .RQVW\WXFML 5]HF]SRVSROLWHM 3ROVNLHM QD G]LHñ PDUFD U F]ZDUWHN 
ZVDOLEXG\QHN&'ZJPDFKX6HMPX53Z:DUV]DZLHSU]\XO:LHMVNLHM
3RF]ÈWHNSRVLHG]HQLDJRG]LQD3RU]ÈGHNG]LHQQ\SRVLHG]HQLDSNWļG\VNXVMD
QDGSRVHOVNLPSURMHNWHPXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]SRVSROLWHM3ROVNLHMLSNW
ļ]PLDQ\ZSUH]\GLXP.RPLVMLĵ
:REHF WHJR ELHĝÈFH SRVLHG]HQLH MHVW QRZ\P SRVLHG]HQLHP .RPLVML 3DQ PDUV]DïHN
SU]HND]DïPLSU]HZRGQLF]HQLHQDW\PSRVLHG]HQLX6WDUDPVLÚWHUD]Z\NRQ\ZDÊVZR
MHRERZLÈ]NL=DSURSRQRZDïHPSU]\MÚFLHSRU]ÈGNXG]LHQQHJR]H]PLHQLRQÈNROHMQRĂFLÈ
UR]SDWU\ZDQLDSXQNWöZ
3RGGDMÚSRGJïRVRZDQLHPRMÈSURSR]\FMÚDE\.RPLVMDUR]SRF]ÚïDSURFHGRZDQLHRG
]PLDQZSUH]\GLXP.RPLVMLDQDVWÚSQLHNRQW\QXRZDïDSUDFH
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLD.WR]MHVW]DSU]\MÚFLHPSURSRQRZDQHJRSU]H]HPQLH
SRU]ÈGNXG]LHQQHJR"6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDSU]\MÚïDSRU]ÈGHNG]LHQQ\SU]\JïRVDFK
]DSU]HFLZQ\PLZVWU]\PXMÈF\FKVLÚ
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']LÚNXMÚVHUGHF]QLHSDQXPDUV]DïNRZL]DSRPRFZUR]ZLÈ]DQLXSHZQHJRSUREOHPX
3U]HFKRG]LP\GRUR]SDWU]HQLDSXQNWXSLHUZV]HJRSRU]ÈGNXG]LHQQHJRļ]PLDQ\ZSUH
]\GLXP.RPLVML&]\VÈZQLRVNLZW\PSXQNFLH"
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3RVLHG]HQLH SUH]\GLXP 6HMPX NWöUH ]GHF\GRZDïR R]ZRïDQLX ZWU\ELH DUW XVW
UHJXODPLQX6HMPXSRVLHG]HQLD.RPLVML1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSUR
MHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML53RGE\ïRVLÚQDPöMZQLRVHN
&KFLDïDE\PX]DVDGQLÊGODF]HJRZ\VWÈSLïDP]W\PZQLRVNLHP"2WöĝSRVLHG]HQLD.R
PLVMLRGE\ZDï\VLÚZVSRVöEQLHSU]HZLG\ZDOQ\SU]HU\ZDQLHSRVLHG]HñSU]HUZ\PL
QXWRZHNWöUHSöěQLHMVLÚRND]\ZDï\SöïWRUDJRG]LQQHDRJRG]VDODU]HNRPRE\ïD
]DMÚWD7HMREVWUXNFMLQLHPRĝQDGïXĝHMWROHURZDÊ=E\WGïXJRL]E\WF]ÚVWRSRZWDU]Dï\
VLÚQLHSU]HZLG\ZDOQH]DFKRZDQLDSDQLSU]HZRGQLF]ÈFHM3RVLHG]HQLDE\ï\RGZRï\ZDQH
QDPLQXWSU]HGUR]SRF]ÚFLHP]QLHZLDGRP\FKSU]\F]\Q1LHPRĝHP\Z\UD]LÊ]JRG\
QDWDNQLHSRZDĝQHWUDNWRZDQLHVSUDZ\NWöUÈPDP\VLÚ]DMPRZDÊ'ODWHJRZ\VWÈSLïDP
R]ZRïDQLHSRVLHG]HQLD.RPLVML:QRV]ÚRRGZRïDQLHSDQLSU]HZRGQLF]ÈFHM-DGZLJL:L
ĂQLHZVNLHM
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
&]\VÈMHV]F]HZQLRVNLZWHMVSUDZLH"
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
2GSRF]ÈWNXSRGNUHĂODïHPMDNZDĝQ\MHVWVSRNöMZSUDF\WHMV]F]HJöOQHMNRPLVMLNWöUD
PD]PLHQLDÊXVWDZÚ]DVDGQLF]È5R]XPLHPGODF]HJRWRSRVLHG]HQLHNRPLVMLMHVW]ZR
ïDQH ZWDNL VSRVöE LZWDNLFK RNROLF]QRĂFLDFK 1LHVWHW\ RG ZF]RUDMV]HJR SRVLHG]HQLD
NZHVWLDZDUWRĂFLNWöUHZ\]QDMÈSRVïRZLHVWDMHVLÚVSUDZÈSROLW\F]QÈQDGF]\PEDUG]R
XEROHZDP8ZDĝDPĝHZQLRVHNSDQLSRVHïMHVWQLHX]DVDGQLRQ\
:F]RUDMSURVLïHPSDñVWZDSRVïöZRSRF]HNDQLHQDGZLHNROHMQHHNVSHUW\]\]OHFRQH
SU]H]SUH]\GLXP.RPLVML8ZDĝDPĝHRF]HNLZDQLHSU]H]MHGHQW\G]LHñQDGRVWDUF]HQLH
HNVSHUW\]QLHEÚG]LH]ïHGODVSUDZ\QDGNWöUÈGHEDWXMHP\1LHPQLHMUR]XPLHPĝHSUR
EOHP\Z3UDZLHL6SUDZLHGOLZRĂFLZ\NRU]\VWXMHSROLW\F]QLH/LJD3ROVNLFK5RG]LQMHVW
PLEDUG]RSU]\NUR]WHJRSRZRGX
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
'HF\]MHNWöUHZïDĂQLHSRGHMPXMHP\PDMÈQDFHOXXVSRNRMHQLHDWPRVIHU\LSUDFZ.R
PLVML3URVLïE\PRQLHZSURZDG]DQLHZÈWNöZSROLW\F]Q\FK2QHGRQLF]HJRQDVQLHGR
SURZDG]È
%\ïJïRV]DE\ïJïRVSU]HFLZMHV]F]HXG]LHOÚJïRVXSDQLSRVHïLEÚG]LHP\SU]HFKRG]LOL
GRJïRVRZDQLD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
&KFLDïDPZ\UD]LÊJïRVSU]HFLZ.RPLVMDSUDFXMHRGNLONXW\JRGQL=DMPXMHVLÚ]PLDQÈ
NRQVW\WXFMLZPDWHULLNWöUDMHVWQDMZ\ĝV]HMZDJLļZNZHVWLDFKRFKURQ\ĝ\FLDLRFKURQ\
F]ïRZLHND.RPLVMDPDMHGQHJRHNVSHUWD=ZUDFDPXZDJÚĝH.RPLVMDNWöUDWZRU]\ïD
NRQVW\WXFMÚPLDïDGRG\VSR]\FMLOLF]QHJURQRHNVSHUWöZSUDZQ\FKLHNVSHUWöZ]LQQ\FK
G]LHG]LQĝ\FLDNWöU\FKGDQDF]ÚĂÊNRQVW\WXFMLGRW\NDïD
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQ
VW\WXFML53OLF]\RVöE1LHG\VSRQXMHP\JURQHPHNVSHUWöZ3DQPDUV]DïHNQLHUDF]\ï
REGDU]\Ê .RPLVML ]HVSRïHP HNVSHUWöZ NWöU\ E\ïE\ ZVSDUFLHP '\VSRQXMHP\ MHGQ\P
HNVSHUWHPMDNNDĝGDLQQD]Z\NïDNRPLVMDMDNJG\E\QLH]ZUDFDQRXZDJLĝH]DMPXMH
P\VLÚNRQVW\WXFMÈ'ODWHJR.RPLVMDZ\VWÚSRZDïDROLF]QHHNVSHUW\]\
1LHVWHW\QDZF]RUDMV]\PSRVLHG]HQLXļWXPXV]ÚSU]\]QDÊUDFMÚSDQXSRVïRZLNWöU\
SU]HGHPQÈ]DELHUDïJïRVļRND]DïRVLÚĝH.RPLVMDQLHMHVW]DLQWHUHVRZDQDHNVSHUW\]D
PL:F]RUDM.RPLVMDQLHFKFLDïDZ\VïXFKDÊHNVSHUW\]SUDZQ\FKNWöUHZF]RUDMRWU]\PD
OLĂP\ZW\PHNVSHUW\]\WU\EXSURFHGRZDQLDQDG]PLDQÈNRQVW\WXFMLļF]\PRĝHP\SUR
FHGRZDÊQDG]PLDQÈLQQHJRDUW\NXïXNRQVW\WXFMLDQLHWHJRGRNWöUHJR]RVWDïD]JïRV]R
QD]PLDQD1LH]GÈĝ\OLĂP\MHV]F]HZ\VïXFKDÊHNVSHUWDNWöU\VSRU]ÈG]LïWÚHNVSHUW\]Ú
3DñVWZR QLH FKFLHOLĂFLH VïXFKDÊ HNVSHUWöZ :F]RUDMV]\ G]LHñ LNU]\NL QD SRVLHG]H
QLX .RPLVML QLHVWHW\ ZVND]XMÈ ĝH ZFDOH QLH FKRG]L RSRFK\OHQLH VLÚ ]JRGQRĂFLÈ QDG
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SRSUDZNÈOHF]RMDNQDMV]\EV]HXFKZDOHQLH3DñVWZRZSURZDG]DFLHHOHPHQWQLHSRNR
MXQD.RPLVMLZSURZDG]DFLHELWZÚ]DPLDVWSRUR]XPLHQLD2GZF]RUDMQDSRVLHG]HQLX
.RPLVMLWUZDELWZD3U]\VSLHV]\ÊSU]\VSLHV]\ÊLMHV]F]HUD]SU]\VSLHV]\Ê1LHVïXFKDÊ
PÈGU\FKOXG]LQLHVïXFKDÊHNVSHUWöZQLHDQDOL]RZDÊSRV]F]HJöOQ\FK
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3DQLSRVHïSU]HSUDV]DP
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3URV]ÚQLHSU]HU\ZDÊ]DUD]VNRñF]Ú1LHZ\VïXFKLZDÊW\ONRXFKZDOLÊE\OHE\QDV]\E
NRLPLHÊ]JïRZ\Z\SLÈÊSLHUVLSRPHGDOHQLHZLDGRPRRGNRJRDOHWDNZRJöOHQLH
]DVWDQRZLÊVLÚ
3DQLSRVHï$QQD6REHFNDXĂPLHFKDVLÚ:F]RUDMSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHOSR
ZLHG]LDï ĝH ]PLDQD ZNRQVW\WXFML PXVL GDÊ RWZDUFLH GR XFKZDODQLD XVWDZ ]Z\Nï\FK
ZĂODG ]D NRQVW\WXFMÈ NWöUH ]DEH]SLHF]È ZV]\VWNLH Z]JOÚG\ RFKURQ\ ĝ\FLD LJRGQRĂFL
F]ïRZLHNDZV]\VWNLHELRHW\F]QHNZHVWLHNWöUHVÈZDĝQHERGRW\NDMÈĝ\FLDOXG]NLHJR
LJRGQRĂFLF]ïRZLHNDHNVSHU\PHQW\QDNRPöUNDFKPDFLHU]\VW\FKNORQRZDQLHHXWDQD
]MDPHWRGD]DSïRGQLHQLDLQYLWUR2ND]DïRVLÚĝHWRSDñVWZDMXĝQLHLQWHUHVXMHERWH
HNVSHUW\]\QDNWöUHQLHFKFHFLHF]HNDÊGRW\F]ÈW\FKGZöFKNZHVWLL:F]RUDMSDQLSRVHï
$QQD6REHFNDSRZLHG]LDïDĝHMÈQLHLQWHUHVXMÈU]HF]\ELRHW\F]QHF]\HW\F]QRELRW\F]QH
WR]QDF]\ĝHQLHPDQDZHWSRMÚFLDRF]\PPöZL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3U]HSUDV]DPSDQLSRVHï
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
=DUD]NRñF]ÚLSRZLHPG]LÚNXMÚ3DQLSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVNDSURZDG]ÈF
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3DQLSRVHïDOHSURV]ÚFKZLOÚ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQLHSRĂOHMDVNRñF]Ú
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
2ELHFXMÚĝHRGGDPJïRVSDQLSRVHï7HUD]UR]PDZLDP\RNZHVWLLRGZRïDQLDSU]HZRG
QLF]ÈFHM
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
'RNïDGQLHRW\PPöZLÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
1LHG\VNXWXMHP\RSRV]F]HJöOQ\FK
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
'RNïDGQLHRW\PPöZLÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3URVLïE\PĝHE\ĂP\ZW\PSXQNFLHQLHURELOLZ\FLHF]HNSHUVRQDOQ\FK3URV]Ú]DVWRVR
ZDÊVLÚ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1DZHWG]LVLHMV]HJD]HW\F\WXMÈWHZ\SRZLHG]L
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3URV]Ú]DVWRVRZDÊVLÚGRDSHOXNWöU\SDQLSRVHïSU]HGFKZLODZ\JïRVLïDĝHQLHZSURZD
G]DP\HOHPHQWöZSROLW\F]Q\FK
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
%DUG]RG]LÚNXMÚ]D]ZUöFHQLHXZDJL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
GRWHMGHEDW\3URVLïE\PĝHE\SDQLSRVHïSU]HV]ïDGRPHULWXPSUREOHPX
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
%DUG]RSURV]Ú-XĝVLÚVWRVXMÚ&KRFLDĝWRFRSRZLHG]LDïDPGRWHMSRU\GRW\F]\ZïDĂQLH
NZHVWLLSURZDG]HQLD.RPLVML:\GDMHPLVLÚĝHSU]HZRGQLF]ÈF\.RPLVMLVWDUDMÈFVLÚMDN
QDMU]HWHOQLHMSURZDG]LÊSUDFHSRZLQLHQZïDĂQLHGEDÊRWRE\Z.RPLVMLQLHE\ïR]ï\FK
HPRFML E\ QD SRVLHG]HQLDFK QLH E\ïR NU]\NöZ LOHNFHZDĝHQLD SUDF\ OHF] UR]ZDĝDQLH
SUREOHPöZ]SHïQÈJRGQRĂFLÈ
3DQLSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVNDSU]H]W\JRGQLHSUDFRZDïDEDUG]RU]HWHOQLHGRW\FK
F]DVQDSRVLHG]HQLDFK.RPLVMLQLHE\ïRSROLW\NLE\ïDU]HWHOQDSUDFDQDG]JïRV]RQ\PL
SRSUDZNDPLLHNVSHUW\]DPLGRW\F]ÈF\PLW\FKSRSUDZHN
:F]RUDM SDñVWZR Z\ZRïDOLĂFLH DZDQWXUÚ DSRQLHZDĝ FKFLHOLĂFLH ZF]RUDM XFKZDOLÊ
SRSUDZNL EH] Z\VïXFKDQLD HNVSHUW\] EH] RF]HNLZDQLD QD HNVSHUW\]\ GODWHJR G]LVLDM
SRVWDQDZLDFLHRGZRïDÊSDQLÈSRVHï-DGZLJÚ:LĂQLHZVNÈ]IXQNFMLSU]HZRGQLF]ÈFHMER
FKFHFLHSURZDG]LÊSUDFHZELWZLHSROLW\F]QHMDQLHZSRUR]XPLHQLX
-HVWHP SU]HFLZQD RGZRïDQLX SDQL SRVHï :LĂQLHZVNLHM NWöUD ZHGOH PRMHM RFHQ\
DPDP GRĂZLDGF]HQLH G]LHVLÚFLROHWQLH ZSUDF\ SRVHOVNLHM SUDFRZDïD EDUG]R U]HWHOQLH
VWDUDMÈFVLÚSUDFHQDG]PLDQÈNRQVW\WXFML]UHDOL]RZDÊZWDNLVSRVöEDE\]DVïXĝ\ÊQD
SRFKZDïÚDQLHQDQDJDQÚLRGZRï\ZDQLH=JïDV]DPZQLRVHNSU]HFLZQ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
%\ïJïRV]DE\ïJïRVSU]HFLZMHV]F]HRGGDPRF]\ZLĂFLH
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
%\ï\MXĝWU]\JïRV\ZLÚFPRĝHE\ÊF]ZDUW\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
1LHXG]LHOLïHPJïRVXSDQLSRVHï3URV]ÚSRF]HNDÊQDVZRMÈNROHM
3DQLSU]HZRGQLF]ÈFD-DGZLJD:LĂQLHZVNDFKFLDïD]DEUDÊJïRV
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
2FHQLDPĝHSU]H]WHQF]DVGREU]HSUDFRZDOLĂP\=DU\WPHW\NLRUD]GHWHUPLQDFMLSDñ
VWZDSRVïöZZ\QLNDLĝPRJÚVSRG]LHZDÊVLÚRGZRïDQLD=HEUDOLĂP\VLÚWXWDMĝHE\GR
NRQDÊU]HWHOQHMPHU\WRU\F]QHMDQDOL]\SURMHNWRZDQ\FK]PLDQ:PRMHMRFHQLHWDSUDFD
GRZF]RUDMV]HJRGQLDSU]HELHJDïDU]HWHOQLHLVXPLHQQLH:\ZLÈ]\ZDïDPVLÚ]]DGDQLD
SURZDG]HQLD.RPLVMLQDMOHSLHMMDNSRWUDğÚ
:F]RUDMSDQSRVHï$QGU]HM0DñND]JïRVLïZQLRVHNDE\QDSRVLHG]HQLX.RPLVMLQLH
GRNRQ\ZDÊ DQDOL]\ ]DPöZLRQ\FK HNVSHUW\] &KFLDï DE\ QLH]ZïRF]QLH SU]HMĂÊ GR JïR
VRZDQLD SRSUDZHN =DSHZQH WHUD] EÚG]LH PLDï NUöWNÈ SDPLÚÊ :öZF]DV ]DU]ÈG]LïDP
SU]HUZÚZSRVLHG]HQLX.RPLVMLL]ZRïDïDPSRVLHG]HQLHSUH]\GLXP:JURQLHSUH]\GLXP
XGDïRQDPVLÚZ\SUDFRZDÊFRQVHQVXV
3RSRVLHG]HQLXSUH]\GLXPZ]QRZLïDPSRVLHG]HQLH.RPLVMLL]DF]ÚOLĂP\GRNRQ\ZDÊ
DQDOL]\]DPöZLRQ\FKHNVSHUW\]0DPV]DFXQHNGODSUDF\NWöUÈHNVSHUFLZïRĝ\OLZSU]\
JRWRZDQLHRSLQLL0DPV]DFXQHNGODVWDQRZLHQLDSUDZDGODVXPLHQQRĂFLLU]HWHOQRĂFL
]MDNÈWR]DGDQLHQDOHĝ\Z\NRQ\ZDÊ-HĝHOLNRPXĂZ\GDMHVLÚĝH]PLDQDZNRQVW\WXFML
RNWöUHMPöZLP\GRW\NDW\ONRNZHVWLLDERUFMLMHVWZJïÚERNLPEïÚG]LH7D]PLDQDGRW\
NDVSUDZ]ZLÈ]DQ\FK]ELRHW\NÈ(NVSHUW\]\NWöUHZSU]\V]ï\PļEÈGěSRGNRQLHFWHJR
W\JRGQLDPLDï\ZSï\QÈÊGR.RPLVMLSRGQRV]ÈWHNZHVWLH
=PLDQDNRQVW\WXFMLMHVWVSUDZÈWDNSRZDĝQÈĝHSUDFHQDGQLÈQLHSRZLQQ\RGE\ZDÊ
VLÚQRFÈZSRĂSLHFKX3U]H]V]DFXQHNGODZ\ERUFöZSU]H]V]DFXQHNGODSDUODPHQWX
LVDPHMVLHELHXZDĝDïDPĝHQDOHĝ\WÈVSUDZÈ]DMÈÊVLÚV]F]HJöOQLHUR]ZDĝQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
%\ïJïRV]DE\ïJïRVSU]HFLZ3RGGDMÚZQLRVHNRRGZRïDQLHSDQLSU]HZRGQLF]ÈFHM-DGZL
JL:LĂQLHZVNLHM
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLD.WRMHVW]DSU]\MÚFLHPZQLRVNX"6WZLHUG]DPĝH.R
PLVMDSU]\MÚïDZQLRVHNSU]\JïRVDFK]DSU]HFLZQ\FKLZVWU]\PXMÈF\PVLÚ7\P
VDP\P .RPLVMD RGZRïDïD SDQLÈ SRVHï -DGZLJÚ :LĂQLHZVNÈ ]IXQNFML SU]HZRGQLF]ÈFHM
.RPLVML
']LÚNXMÚSDQLSRVHï]DGRW\FKF]DVRZHSURZDG]HQLH.RPLVML
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3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&KFLDïDE\PSDñVWZXSRG]LÚNRZDÊ]DGRW\FKF]DVRZÈSUDFÚSRGPRLPNLHURZQLFWZHP
¿\F]ÚQRZHPXSU]HZRGQLF]ÈFHPXZ\SUDFRZDQLDWDNLFKVWDQGDUGöZNWöU\FKQLHEÚG]LH
PXVLDï VLÚ ZVW\G]LÊ F]\OL ĝH QLH EÚG]LH SUDF\ ZSRĂSLHFKX QRFÈ OHF] .RPLVMD EÚG]LH
SUDFRZDïDQDG]PLDQDPLZNRQVW\WXFML]QDOHĝ\WÈVWDUDQQRĂFLÈUR]ZDJÈLVNXSLHQLHP
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
5HDOL]XMHP\SRU]ÈGHNREUDG8G]LHODPJïRVXSDQLSRVHï$QQLH6REHFNLHMNWöUD]JïRVLïD
VLÚQLHFRZF]HĂQLHM
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3RSLHUZV]HļFKFLDïDPVLÚXVWRVXQNRZDÊGRZ\SRZLHG]LSDQLSRVHï(OĝELHW\5DG]L
V]HZVNLHM
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3URV]Ú]DF]HNDÊ
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
MHGQ\PVïRZHPĝHMHVWWRSRSURVWXSU]HNïDP\ZDQLHIDNWöZ
3RGUXJLH]JïDV]DPQDSU]HZRGQLF]ÈFHJRNDQG\GDWXUÚSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
&]\VÈLQQHNDQG\GDWXU\"
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
:LPLHQLX.OXEX3L6SURV]ÚRPLQSU]HUZ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
=DPNQLMP\SHZLHQHWDS&]\SDQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDFKFLDïD]JïRVLÊNDQG\
GDWXUÚ"
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=JïDV]DP ZQLRVHN SU]HFLZQ\ =DU]XFDQR PL ĝH SUDFH .RPLVML VÈ ]E\W ZROQH DWHUD]
SURFHGRZDQLHLG]LHZW\PVDP\PVW\OX
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
'REU]HĝHSDQLSRVHïVLÚSU]\]QDïDMHGQDNGRSHZQ\FKG]LDïDñ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
7\ONRZF]RUDMUD]E\ïDSU]HUZDQDSRVLHG]HQLHSUH]\GLXPDRGE\ïRNLONDQDĂFLHSRVLH
G]Hñ.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3URV]ÚSR]ZROLÊPLNRQW\QXRZDÊSRVLHG]HQLH.RPLVML'RW\FKF]DV]JïRV]RQRMHGQÈNDQ
G\GDWXUÚQDSU]HZRGQLF]ÈFHJRNRPLVML
&]\VÈLQQHNDQG\GDWXU\"-HĂOLQLHWR]DP\NDPOLVWÚNDQG\GDWöZ]JïRV]RQ\FK6WR
VXMÈFVLÚGRSURĂE\SDQLSRVHï0DïJRU]DW\%DUW\]HORJïDV]DPSU]HGUR]VWU]\JQLÚFLHP
ERUR]XPLHPF]HJRGRW\F]\2JïDV]DPSU]HUZÚGRJRG]LQ\
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=JïRVLïDPZQLRVHNE\ïIRUPDOQ\7HQZQLRVHNPXVLE\ÊSU]HJïRVRZDQ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLD.WRMHVW]DSU]\MÚFLHPZQLRVNXSDQLSRVHï-DGZLJL:L
ĂQLHZVNLHMRQLHRJïDV]DQLHSU]HUZ\"6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDRGU]XFLïDZQLRVHNSU]\
JïRVDFK]DSU]HFLZQ\FKLZVWU]\PXMÈF\FKVLÚ
2JïDV]DPSU]HUZÚZSRVLHG]HQLX.RPLVMLGRJRG]
>3RSU]HUZLH@

3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
:]QDZLDP SRVLHG]HQLH 3U]HFKRG]LP\ GR GDOV]HJR SURFHGRZDQLD %\OLĂP\ ZSXQNFLH
]JïDV]DQLDNDQG\GDWXUQDSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML
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=JïRV]RQR PRMÈ NDQG\GDWXUÚ 0XV]Ú VDP VLHELH ]DS\WDÊ R]JRGÚ 2]QDMPLDP ĝH
]UöĝQ\FKSRZRGöZPRMDNDQG\GDWXUDQLHE\ïDE\QDMOHSV]D1LHFKFLDïE\PDE\GDZDïD
LPSXOVGRUöĝQHJRURG]DMXQLHïDGQ\FKSROLW\F]Q\FKDWDNöZ'ODWHJRQLH]JDG]DPVLÚQD
NDQG\GRZDQLDQDVWDQRZLVNRSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML
-HGQRF]HĂQLH RWZLHUDMÈF SRQRZQLH SURFHGXUÚ ]JïDV]DQLD NDQG\GDWöZ FKFLDïE\P
]JïRVLÊQDSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVMLF]ïRZLHNDRGXĝ\PDXWRU\WHFLHF]ïRZLHNDXPLDU
NRZDQHJRRGXĝ\PGRĂZLDGF]HQLXSDUODPHQWDUQ\PNWöU\ZPRLPSU]HNRQDQLXEÚG]LH
GRVNRQDOHSURZDG]LïSUDFH.RPLVMLLF]XZDïQDGW\PDE\SUDFDE\ïDPHU\WRU\F]QDEH]
HPRFMLSROLW\F]Q\FK2VREÈNWöUÈ]JïDV]DPMHVWSDQPDUV]DïHN)UDQFLV]HN6WHIDQLXN
&]\SDQPDUV]DïHNZ\UD]LïE\]JRGÚQDSRGMÚFLHWUXGXSU]HZRGQLF]HQLD.RPLVML"
3RVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7DN
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï$QGU]HM0DñND /35 
&]\VÈMHV]F]HLQQHNDQG\GDWXU\"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLD.WRMHVW]DZ\ERUHPSDQDPDUV]DïND)UDQFLV]ND6WH
IDQLXNDQDSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDGRNRQDïDZ\ERUXSDQDPDUV]DïND)UDQFLV]ND6WHIDQLXND
QDSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVMLSU]\JïRVDFK]DEUDNXSU]HFLZQ\FKLZVWU]\PXMÈ
F\PVLÚ
*UDWXOXMÚLSU]HND]XMÚSDQXSU]HZRGQLF]ÈFHPXSURZDG]HQLHSRVLHG]HQLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
']LÚNXMH]DZ\EöU=GDMÚVRELHVSUDZÚ]RGSRZLHG]LDOQRĂFLLSRZDJLU]HF]\QDGNWöUÈ
SUDFXMHP\&KFLDïE\PSRSURZDG]LÊ.RPLVMÚZWDNLVSRVöEE\ĂP\SURFHGXMÈFQDGEDU
G]RZDĝQ\PSUREOHPHPļ]PLDQDPLZNRQVW\WXFMLNWöUHGRW\F]ÈLVWRW\ĝ\FLDF]ïRZLH
NDZ]DMHPQLHVRELHQLHV]NRG]LOL$SHOXMÚRWR
-HĂOLPDP\ZDOF]\ÊWRZDOF]P\]SUREOHPDPLDQLH]OXGěPL8V]DQXMP\VLÚZ]D
MHPQLH8V]DQXMP\ZV]\VWNLHSRJOÈG\3U]\VïXFKXMÈFVLÚG\VNXVMLJG]LHSDGDï\UöĝQH
Z\SRZLHG]LZLHU]ÚLĝNDĝG\PLDïQDP\ĂOLREURQÚF]ïRZLHND0RĝHUöĝQLOLĂP\VLÚSR
JOÈGDPL$OHSURV]ÚSDPLÚWDÊĝHZV]\VF\PDP\PDQGDWVSRïHF]QHJRZ\ERUX
3U]\VWÚSXMÈFGRGDOV]HJRSURFHVRZDQLDSURSRQXMÚX]XSHïQLHQLHVNïDGXSUH]\GLXP
1DOHĝ\Z\EUDÊ]DVWÚSFÚSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML3URV]ÚR]JïDV]DQLHNDQG\GDWXU
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
=JïDV]DPNDQG\GDWXUÚSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND3DQSRVHïUHSUH]HQWXMHZQLRVNR
GDZFöZ0\ĂOÚĝHQLHSRWU]HEDGDOV]HMUHNRPHQGDFML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\VÈLQQHNDQG\GDWXU\"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
&]\SDQSRVHï'DULXV].ïHF]HNZ\UDĝD]JRGÚQDNDQG\GRZDQLH"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:\UDĝDP]JRGÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]\VWÚSXMHP\ GR JïRVRZDQLD .WR MHVW ]D Z\ERUHP SDQD SRVïD 'DULXV]D .ïHF]ND QD
]DVWÚSFÚSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDZ\EUDïDSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]NDQD]DVWÚSFÚSU]HZRG
QLF]ÈFHJR.RPLVMLSU]\JïRVDFK]DEUDNXSU]HFLZQ\FKLZVWU]\PXMÈF\FKVLÚ
3URV]ÚSDQDSRVïDR]DMÚFLHPLHMVFD]DVWRïHPSUH]\GLDOQ\P
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
=JïDV]DPZQLRVHNIRUPDOQ\ļ]U]HNDPVLÚF]ïRQNRVWZDZSUH]\GLXP.RPLVMLLSURSR
QXMÚQDPRMHPLHMVFHSDQLÈSRVHï$QQÚ6REHFNÈ2ND]XMHVLÚĝHSDQLSRVHïZLHZV]\VW
NRGODWHJRSURSRQXMÚE\]DMÚïDPRMHPLHMVFH3URV]ÚRSU]HSURZDG]HQLHJïRVRZDQLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
$SHORZDïHPRSRZDJÚ
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
0öZLÚEDUG]RSRZDĝQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
'RFHQLDPWHQZQLRVHN8SU]HG]DPĝH.RPLVMDPRĝHJRRGU]XFLÊ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
8SUDV]DPE\PQLH]ZROQLÊ]WHJRRERZLÈ]NX
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=JïDV]DPJïRVSU]HFLZQ\
3U]\VWÚSXMHP\ GR JïRVRZDQLD .WR MHVW ]D RGZRïDQLHP SDQL SRVHï (OĝELHW\ 5DG]L
V]HZVNLHM]SUH]\GLXP.RPLVML"
6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDRGU]XFLïDZQLRVHNSU]\JïRVDFK]DSU]HFLZQ\FKLEUDNX
ZVWU]\PXMÈF\FKVLÚ
=DWHPEÚG]LHP\UD]HPZVSöïSUDFRZDÊ&LHV]ÚVLÚ
3U]HFKRG]LP\GRQDVWÚSQHJRSXQNWXSRU]ÈGNXG]LHQQHJRļG\VNXVMDQDGSRVHOVNLP
SURMHNWHPXVWDZ\R]PLDQLHNRQVW\WXFML'RRPöZLHQLDSR]RVWDïDHNVSHUW\]D
3DQRZLHG]LHQQLNDU]HSRSUDFRZDOLĂFLHXF]FLZLH-HĂOLFKFHFLHPRĝHFLHSR]RVWDÊQD
VDOL DOH SURV]Ú FRIQLMFLH VLÚ QLHFR 0\ĂOÚ ĝH QLH EÚG]LH MDNLFKĂ V]F]HJöOQ\FK IDNWöZ
RNWöU\FKQDOHĝDïRE\SRLQIRUPRZDÊVSRïHF]HñVWZR
3U]\VWÚSXMHP\GRRPöZLHQLDNROHMQHMHNVSHUW\]\3URV]ÚR]DEUDQLHJïRVXG\UHNWRUD
%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKSDQD0LFKDïD.UöOLNRZVNLHJR
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
=HNVSHUW\]GRVWDUF]RQ\FKQDZF]RUDMV]HSRVLHG]HQLHGRRPöZLHQLDSR]RVWDïDHNVSHUW\
]DVSRU]ÈG]RQDSU]H]SDQD:RMFLHFKD2GURZÈĝD6\SQLHZVNLHJRļQDF]HOQLND:\G]LDïX
$QDOL]8VWURMRZ\FKL3DUODPHQWDUQ\FK%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK-HMSU]HGPLRWHPMHVW
NZHVWLDGRSXV]F]DOQRĂFL]ïRĝHQLDSRSUDZNLGRDUWNRQVW\WXFMLNWöU\ZGUXNXQU
QLHE\ïZ\PLHQLRQ\
3DQ:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNLXF]HVWQLF]\ZG]LVLHMV]\PSRVLHG]HQLX'ODWHJR
]DPLDVW UHIHURZDÊ WUHĂÊ WHM HNVSHUW\]\ SRSURVLïE\P JR R]DSUH]HQWRZDQLH SRGVWDZR
Z\FKWH]]DNïDGDMÈFĝHSDñVWZRSRVïRZLH]DSR]QDOLVLÚ]WHNVWHPHNVSHUW\]\
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
3U]HGPLRWHP RSLQLL NWöUÈ ]DPöZLï SDQ SRVHï 'DULXV] .ïHF]HN E\ïR ]DJDGQLHQLH GR
SXV]F]DOQHJR ]DNUHVX SRSUDZHN NWöUH PRJÈ E\Ê ]JïDV]DQH ZWUDNFLH UR]SDWU\ZDQLD
SU]H]6HMPSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM:V]F]H
JöOQRĂFL FKRG]L RRFHQÚ F]\ ZWUDNFLH WRF]ÈF\FK VLÚ SUDF OHJLVODF\MQ\FK SRĂZLÚFRQ\FK
SURMHNWRZLXVWDZ\SRVWXOXMÈFHPXQRZHOL]DFMÚDUW.RQVW\WXFML53PRĝQD]JïRVLÊSR
SUDZNÚ]PLHU]DMÈFÈGRPRG\ğNDFML DUW "
2GQRV]ÈFVLÚGRWHJR]DJDGQLHQLDWU]HEDVWZLHUG]LÊĝH]PLDQDNRQVW\WXFMLMHVWUHJX
ORZDQDSU]HGHZV]\VWNLPSU]HSLVDPLDUWNWöU\RNUHĂODSHZQHV]F]HJöOQHHOHPHQ
W\WHJRSRVWÚSRZDQLD3R]D]DNUHVHPXQRUPRZDQLDDUW]QDMGXMÈVLÚRJöOQH]DVDG\
NWöUHUöZQLHĝPDMÈ]DVWRVRZDQLHGRUR]SDWU\ZDQLDSU]H]6HMPSURMHNWXXVWDZ\R]PLD
QLHNRQVW\WXFMLZV]F]HJöOQRĂFLDUWLF]\OLSU]HSLVPöZLÈF\RLQLFMDW\ZLHXVWD
ZRGDZF]HMLSU]HSLVPöZLÈF\PLQRPRĝOLZRĂFL]JïDV]DQLDSRSUDZHN7DNLVWDQU]HF]\
SRZRGXMHLĝ]DVDGQDMHVWZÈWSOLZRĂÊL]DVDGQHMHVWUR]SDWU\ZDQLH]DJDGQLHQLDZMDNLP
]DNUHVLHXF]HVWQLF\SRVWÚSRZDQLDXVWDZRGDZF]HJRPRJÈPRG\ğNRZDÊ Z WUDNFLH SUDF
]DNUHVSURMHNWXSRSU]H]]JïDV]DQLHSRSUDZHN
7U]HEDVWZLHUG]LÊLĝ7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\EDGDMÈFWU\EGRFKRG]HQLDXVWDZ\GR
VNXWNXUR]ZLQÈïGRĂÊNRQVHNZHQWQÈOLQLÚRU]HF]QLF]ÈZNWöUHMZ\]QDF]DSHZQHJUD
QLFHGRSXV]F]DOQ\FKSRSUDZHNGRSURMHNWXNWöUHVÈZSHZQHMPLHU]H]DOHĝQHUöZQLHĝ
RGID]\SRVWÚSRZDQLD3XQNWHPZ\MĂFLDUR]ZDĝDñ7U\EXQDïXMHVWZïDĂQLHSU]\ZRïDQ\
SU]H]H PQLH DUW L NRQVW\WXFML F]\OL WH SU]HSLV\ NWöUH GRNRQXMÈ UR]UöĝQLHQLD
SURFHGXU\LQLFMDW\Z\XVWDZRGDZF]HMLLQVW\WXFMLSRSUDZNL7U\EXQDïVWZLHUG]DLĝRSLH
UDMÈFVLÚQDW\FKGZöFKSRGVWDZRZ\FKNU\WHULDFKQDOHĝ\UR]UöĝQLÊWHSURFHGXU\
3RSUDZND QLH PRĝH VïXĝ\Ê REFKRG]HQLX LQLFMDW\Z\ XVWDZRGDZF]HM %RZLHP MHĂOL
]LQLFMDW\ZÈXVWDZRGDZF]ÈVÈ]ZLÈ]DQHRNUHĂORQHZ\PRJLWRPRJï\E\E\ÊRQHSRPL
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QLÚWHSRSU]H]SRSURVWX]JïRV]HQLHSRSUDZNLZWUDNFLHSRVWÚSRZDQLDXVWDZRGDZF]HJR
'UXJLPDUJXPHQWHPQDNWöU\PRSLHUDVLÚUR]XPRZDQLH7U\EXQDïXMHVW]DVDGDWU]HFK
F]\WDñNWöUD]GDQLHP7U\EXQDïXMHVWěUöGïHPNRQVW\WXF\MQHJRQDND]XDE\SRGVWDZR
ZHWUHĂFLNWöUH]QDMGÈVLÚRVWDWHF]QLHZXVWDZLHSU]HE\ï\SHïQÈGURJÚSURFHGXU\VHMPR
ZHMWDNE\QLH]DEUDNïRF]DVXLPRĝOLZRĂFLQDSU]HP\ĂOHQLHSU]\MPRZDQ\FKUR]ZLÈ]Dñ
L]DMÚFLHZREHFQLFKVWDQRZLVND
7\PQLHPQLHM7U\EXQDïSU]\MPXMHLĝ]DVDGDWU]HFKF]\WDñQLHR]QDF]DNRQLHF]QRĂFL
WU]\NURWQHJR UR]SDWU\ZDQLD SU]H] 6HMP WHJR VDPHJR SURMHNWX ZVHQVLH WHFKQLF]Q\P
OHF]FKRG]LRVHQVPHU\WRU\F]Q\F]\OLRSHZLHQ]DNUHVQRUPDW\ZQ\Z\]QDF]DQ\SU]H]
SLHUZRWQÈLQLFMDW\ZÚXVWDZRGDZF]È*UDQLFHGRSXV]F]DOQ\FKSRSUDZHNZ\]QDF]DQHVÈ
QLHMDNRSU]H]SLHUZRWQ\]DNUHVXQRUPRZDQLD7DNGïXJRMDNGRW\F]ÈNZHVWLL]DZDU
W\FKZSURMHNFLHPLHV]F]ÈVLÚZGRSXV]F]DOQ\P]DNUHVLH
1DGWR7U\EXQDï]ZUDFDXZDJÚĝHZSRVWÚSRZDQLXVHMPRZ\PV]F]HJöOQLHV]HURND
PRĝOLZRĂÊ PRG\ğNRZDQLD SURMHNWX XVWDZ\ Z\VWÚSXMH QD HWDSLH SUDF NRPLVML PLHG]\
SLHUZV]\PDGUXJLPF]\WDQLHP1LHPDSU]HV]NöGE\ZVSUDZR]GDQLXNRPLVMD]DSUR
SRQRZDïD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚRG]LHQQLNDU]\RRSXV]F]HQLHVDOL3UH]HQWRZDQHVÈSRZDĝQHWUHĂFL&KFHP\VLÚ
VNXSLÊ&]\PRJÚZDVRWRSURVLÊ"3RF]HNDP\3DQLSRVHï6HQ\V]\Q:WHMFKZLOLZ\VïX
FKXMHP\RSLQLL
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&]\SDQSU]HZRGQLF]ÈF\XWDMQLDSRVLHG]HQLH.RPLVML"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHXWDMQLDPSRVLHG]HQLDW\ONRSRSURVWXFKFÚVLÚVNXSLÊ.RPLVMDOLF]\RVöELZW\P
NDPHUDOQ\PVNïDG]LHFKFHP\Z\VïXFKDÊRSLQLL0\ĂOÚĝHQLNWQLHPRĝHQDPWHJR]D
EURQLÊ
3URV]ÚRNRQW\QXRZDQLHZ\SRZLHG]L
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
7U\EXQDï ]ZUDFD UöZQLHĝ XZDJÚ ĝH ZSRVWÚSRZDQLX VHMPRZ\P V]F]HJöOQLH V]HURND
PRĝOLZRĂÊPRG\ğNRZDQLD SURMHNWX XVWDZ\ Z\VWÚSXMH QD HWDSLH SUDF NRPLVML SRPLÚG]\
SLHUZV]\P DGUXJLP F]\WDQLHP SURMHNWX 1LH PD SU]HV]NöG E\ ZVSUDZR]GDQLX NR
PLVMD]DSURSRQRZDïDQRZÈZHUVMÚSURMHNWXRGOHJïÈRGWUHĂFL]DZDUW\FKZLQLFMDW\ZLH
XVWDZRGDZF]HM(WDSGRNRQ\ZDQLDW\FKPRG\ğNDFML MHVW QD W\OH ZF]HVQ\ ĝH QLH EUDNXMH
F]DVXQDUHĠHNVMÚ NRQVXOWDFMH L SR]QDQLH RSLQLL SXEOLF]QHM =DĂ RFKURQÚ SUDZ LQLFMDWRUD
SURFHVXOHJLVODF\MQHJRJZDUDQWXMHDUWXVWNRQVW\WXFMLSR]ZDODMÈF\ZQLRVNRGDZ
F\QDZ\FRIDQLHSURMHNWXGRF]DVX]DNRñF]HQLDGUXJLHJRF]\WDQLD
=DJDGQLHQLH GRSXV]F]DOQHJR ]DNUHVX SRSUDZHN GR SURMHNWX XVWDZ\ ZLÈĝH VLÚ WHĝ
]SUREOHPDW\NÈ NRQWUROL NRQVW\WXF\MQRĂFL WDNLHM XVWDZ\ 7U\EXQDï EDGDMÈF ]JRGQRĂÊ
XVWDZ\ ]NRQVW\WXFMÈ EDGD UöZQLHĝ SRSUDZQRĂÊ GRFKRG]HQLD XVWDZ\ GR VNXWNX F]\
OL XVWDQRZLHQLD XVWDZ\ 0RĝH SRMDZLÊ VLÚ SHZQD ZÈWSOLZRĂÊ F]\ NRJQLFMD 7U\EXQDïX
REHMPXMHNZHVWLH]EDGDQLD]JRGQRĂFL]NRQVW\WXFMÈGRMĂFLDGRVNXWNXXVWDZ\R]PLD
QLHNRQVW\WXFML1DOHĝ\VWZLHUG]LÊLĝZGRNWU\QLHXG]LHODQDMHVWRGSRZLHGěSR]\W\ZQD
0RĝQDWXWDMSU]\ZRïDÊVWDQRZLVNRVÚG]LHJR6RNROHZLF]DļEVÚG]LHJR7U\EXQDïX.RQ
VW\WXF\MQHJRMHGQHJR]DXWRUöZNRPHQWDU]DGRNRQVW\WXFMLļNWöU\ZVND]XMHLĝRLOH
7U\EXQDïQLHPRĝHEDGDÊ]JRGQRĂFL]NRQVW\WXFMÈPDWHULDOQ\FKUR]ZLÈ]Dñ]DZDUW\FK
ZSURMHNFLHXVWDZ\R]PLDQLHNRQVW\WXFMLRW\OHPöJïE\]EDGDÊWU\EGRFKRG]HQLDXVWD
Z\GRVNXWNX
1DOHĝ\VWZLHUG]LÊLĝNZHVWLD]DNUHVXGRSXV]F]DOQ\FKSRSUDZHNZ\QLNDMÈF\FK]Z\
PLHQLRQ\FKZ\ĝHMXQRUPRZDñ]QDMGXMHSHïQH]DVWRVRZDQLH7R]DJDGQLHQLH]DFKRZXMH
SHïQÈDNWXDOQRĂÊZSURFHGXU]H]PLDQ\NRQVW\WXFML2GQRV]ÈFVLÚGRWHMNRQNUHWQHMSR
SUDZNLQDOHĝ\VWZLHUG]LÊĝH]DNUHVQRUPDW\ZQ\]PLDQ\SURSRQRZDQHMSU]H]ZQLRVNR
GDZFöZZ\]QDF]DQ\MHVWSU]H]SRVWXODW]DSHZQLHQLDRFKURQ\SUDZQHMF]ïRZLHNRZLRG
PRPHQWXSRF]ÚFLDQDFRZVND]XMHX]DVDGQLHQLHSURMHNWX$XWRU]\SURMHNWXVWZLHUG]D
MÈĝHķZREHFQLHRERZLÈ]XMÈF\FKXVWDZDFKGRW\F]ÈF\FKĝ\FLDOXG]NLHJRZSRF]ÈWNRZHM
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ID]LHUR]ZRMXZ\UDěQ\MHVWEUDNQRUPSUDZQ\FKMDVQRLEH]SRĂUHGQLRFKURQLÈF\FKĝ\FLH
G]LHFNDSRF]ÚWHJRĵ
(NVSHUFLXF]HVWQLF]ÈF\]DUöZQRZSUDFDFK.RPLVMLMDNLZGHEDFLHSXEOLF]QHMZPH
GLDFK ZVND]XMÈ ĝH MHĂOL FKRG]L RNZHVWLH SRGPLRWRZRĂFL SUDZQHM QDVFLWXUXVD F]\OL
SRGPLRWRZRĂFL SUDZQHM ĝ\FLD OXG]NLHJR ZID]LH SUHQDWDOQHM ZïDĂFLZ\P PLHMVFHP GOD
UHJXODFML WHM NZHVWLL MHVW DUW :RSLQLDFK ]JURPDG]RQ\FK SU]H] .RPLVMÚ Z\UDěQLH
IRUPXïRZDQ\ MHVW ZQLRVHN Lĝ FHO RNUHĂORQ\ SU]H] ZQLRVNRGDZFöZ OHSLHM UHDOL]RZDïD
E\ ]PLDQD GRW\F]ÈFD DUW 0RĝQD WXWDM SU]\ZRïDÊ RSLQLH SDQD SURI:ïRG]LPLHU]D
:UöEOD LGU/HV]ND %RVND EÈGě DUW\NXï SDQD VÚG]LHJR ¿HOLFKRZVNLHJR RSXEOLNRZDQ\
Zķ5]HF]SRVSROLWHMĵ DOH WDNĝH LQQH Z\SRZLHG]L QD WHQ WHPDW :PRLP SU]HNRQDQLX
DQDOL]XMÈFRU]HF]QLFWZR7U\EXQDïXGRW\F]ÈFHZïDĂQLHRZHJR]DJDGQLHQLDQDOHĝ\SU]\
MÈÊLĝZWHMID]LHSRVWÚSRZDQLDQLHPDĝDGQ\FKSU]HV]NöGGOD]JïRV]HQLDSRSUDZNLGRW\
F]ÈFHMDUWWR]QDF]\WHMNRQNUHWQHMSRSUDZNLNWöUD]RVWDïD.RPLVMLSU]HGïRĝRQD
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
8Vï\V]HOLĂP\ĝHDUWPRĝHE\ÊPRG\ğNRZDQ\ SU]\ UR]SDWU\ZDQLX SURMHNWX ] GUXNX
SU]HZLGXMÈFHJR]PLDQÚDUW1DWRPLDVWMD]JïDV]DïHPSRSUDZNÚF]\PDPSUD
ZRGRMHMPRG\ğNDFML"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
-HĂOL PRG\ğNDFMD ]JïRV]RQD SU]H] SDQD SRVïD EÚG]LH SR]RVWDZDïD Z JUDQLFDFK NWöUH
Z\]QDF]DSURMHNWF]\OLEÚG]LHGRW\F]\ïD]PLDQ\DUWNWöUHMFHOHPEÚG]LHXVWDQRZLH
QLHJZDUDQFMLRFKURQ\ĝ\FLDSU]HGXURG]HQLHPWRļZPRLPSU]HNRQDQLXļSRSUDZND
]JïRV]RQDZWHMID]LHSRVWÚSRZDQLDEÚG]LHPLHĂFLïDVLÚZGRSXV]F]DOQ\FKJUDQLFDFK
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
&KRG]LïRPLZïDĂQLHRWRF]\ZJUDQLFDFKDUWLPRĝQDVZRERGQLHSRUXV]DÊVLÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\VÈS\WDQLD"
3U]\MPLHP\]DVDGÚĝHQDMSLHUZF]ïRQNRZLH.RPLVML]DGDMÈS\WDQLDDQDVWÚSQLHLQQL
SRVïRZLH
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3URV]ÚRSRZWöU]HQLHSURFHGXUNWöUHPDMÈUR]UöĝQLDÊDUWLNRQVW\WXFMLERQLH
GRNïDGQLHWR]UR]XPLDïDP
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&KFLDïDE\PSURVLÊZQLRVNRGDZFöZRXĂFLĂOHQLHF]\FKFÈUöZQROHJOH]PLHQLDÊDUW
LDUWERWDNQLHMDNRZ\QLND]WHMSRSUDZNL&]\WHĝQRZHOL]DFMDDUWPDE\Ê]D
PLDVWQRZHOL]DFMLDUW-DNX]\VNDPRGSRZLHGěQDWRS\WDQLHWRZWHG\E\ÊPRĝH
QDVXQÈPLVLÚGDOV]H
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
3DQHNVSHUWVWZLHUG]LïSU]HGFKZLOÈļVï\V]HOLĂP\WRZF]RUDM]SRSU]HGQLHMHNVSHUW\]\
ļLĝĝ\FLHSRF]ÚWHOHSLHMEÚG]LHFKURQLRQHZSURSRQRZDQ\PEU]PLHQLXDUW3URV]Ú
X]DVDGQLÊWÚWH]Ú
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\NWRĂ]SDñVWZDSRVïöZFKFHMHV]F]H]DGDÊS\WDQLH"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
3URV]ÚRXG]LHOHQLHRGSRZLHG]L
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
2GSRZLDGDP QD S\WDQLH SDQL SRVHï $QQ\ 6REHFNLHM 3XQNWHP Z\MĂFLD SU]HNRQDQLD
Lĝ 6HMP QLH PD FDïNRZLWHM VZRERG\ Z]DNUHVLH PRG\ğNDFML SURMHNWX F]\OL LVWQLHMÈ
JUDQLFH GRSXV]F]DOQ\FK SRSUDZHN MHVW SRJOÈG 7U\EXQDïX .RQVW\WXF\MQHJR ½UöGïHP
WHJR SRJOÈGX MHVW SU]HNRQDQLH Lĝ F]\P LQQ\P MHVW LQLFMDW\ZD XVWDZRGDZF]D RNWöUHM
PRZDZDUWXVWDF]\PLQQ\PLQVW\WXFMDSRSUDZNLRNWöUHMPRZDV]F]HJöOQLH
ZDUWXVW
,QQ\PLVïRZ\]GDQLHP7U\EXQDïXJG\E\SU]\MÈÊSHZQÈUöZQRZDĝQRĂÊW\FKLQVW\
WXFMLWRR]QDF]DïRE\ĝHV]F]HJöOQHZ\PRJLNWöUHPXVLVSHïQLÊZQLRVNRGDZFDZQRV]ÈF
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SURMHNWXVWDZ\PRJï\E\]RVWDÊSRPLQLÚWHSRSU]H]WRĝH]RVWDïDE\]JïRV]RQDSRSUDZND
]DVDGQLF]R]PLHQLDMÈFDVHQVSURMHNWX&]\OLPöZLÈFREUD]RZRSURMHNWGRW\F]ÈF\SUR
FHGXU\F\ZLOQHMZWUDNFLHSUDFXVWDZRGDZF]\FK]RVWDïE\]PLHQLRQ\QDSURMHNWGRW\F]È
F\SURFHGXU\NDUQHM7DND]PLDQDZRF]\ZLVW\VSRVöEMHVWQLHGRSXV]F]DOQD]HZ]JOÚGX
QDWRĝHP\OLLQVW\WXFMÚSRSUDZNL]LQVW\WXFMÈLQLFMDW\Z\XVWDZRGDZF]HM
-HĂOLFKRG]LRRGSRZLHGěQDS\WDQLHSDQDSRVïD0LURVïDZD.UDMHZVNLHJRWRZVZRMHM
RSLQLL RGZRïXMÚ VLÚ GR SRJOÈGöZ Z\UDĝRQ\FK ZGHEDFLH SXEOLF]QHM ZW\P ZRSLQLDFK
]JURPDG]RQ\FKSU]H].RPLVMÚNWöUHSRJOÈG\QDSRSU]HGQLPSRVLHG]HQLX.RPLVMLSDQ
SURI:UöEHONLONDNURWQLHSUH]HQWRZDïRGSRZLDGDMÈFQDS\WDQLD0RJÚW\ONRSRZWöU]\Ê
WXWDM WH]Ú ĝH ZïDĂFLZ\P PLHMVFHP ZNRQVW\WXFML GOD UHJXODFML NZHVWLL SRGPLRWRZRĂFL
ĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHMMHVWDUWSRQLHZDĝWHQSU]HSLVPöZLRJRGQRĂFLNWöUDMHVW
ěUöGïHPZV]\VWNLFKV]F]HJöïRZ\FKSUDZLZROQRĂFLD]DWHPSU]HVÈG]DMÈFĝHJRGQRĂÊ
SU]\VïXJXMH F]ïRZLHNRZL RG PRPHQWX SRF]ÚFLD SU]HVÈG]D VLÚ NZHVWLÚ SRGPLRWRZR
ĂFLĝ\FLDOXG]NLHJRZID]LHSUHQDWDOQHMD]DWHPZV]\VWNLHLQQHSUDZDEÚGÈGRW\F]\ï\
DZNDĝG\PUD]LHEÚGÈPRJï\GRW\F]\Êĝ\FLDZID]LHSUHQDWDOQHMĝ\FLDF]ïRZLHNDSU]HG
XURG]HQLHP
1DWRPLDVW JG\E\ ZQLRVNRGDZF\ F]\ WHĝ 6HMP RJUDQLF]\ï VLÚ GR ]PLDQ\ DUW WR
ZöZF]DVXUHJXORZDQDE\ïDE\Z\ïÈF]QLHNZHVWLDSUDZDGRĝ\FLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
8G]LHODPJïRVXSDQXSU]HZRGQLF]ÈFHPX'DULXV]RZL.ïHF]NRZLMDNRZQLRVNRGDZF\
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3RSUDZND NWöUÈ ]JïDV]DïHP GRW\F]\ïD DUW L 3R Z\VïXFKDQLX HNVSHUW\] FHORZR
]DGDïHPS\WDQLHF]\ZREUÚELHDUWLPRJÚSRUXV]DÊVLÚQDW\OHVZRERGQLHĝHE\MH
PRG\ğNRZDÊ Z ]DNUHVLH R NWöU\P G\VNXWXMHP\
1LHMHVWHĂP\MHV]F]HZID]LH]JïDV]DQLDSRSUDZHNGODWHJRZWHMFKZLOLQLH]JïDV]DP
PRG\ğNDFML WHM SRSUDZNL $OH V\JQDOL]XMÚ ĝH EÚGÚ ]JïDV]Dï LQQÈ ZHUVMÚ SRSUDZNL %ÚG]LH
WRSRSUDZNDGRW\F]ÈFD]DUöZQRDUWMDNLSHZQHMPRG\ğNDFML DUW  -HĂOL EÚGÈ S\WD
QLDZWHMVSUDZLHWRPRJÚXĂFLĂOLÊ
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
3URV]ÚDE\WHSRSUDZNLE\ï\]JïDV]DQHQDSLĂPLHĝHE\ĂP\ZV]\VF\PRJOLSUDFRZDÊQD
WHNĂFLH3URV]ÚRWRSDQDSU]HZRGQLF]ÈFHJR
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
-HV]F]HQLHGRV]OLĂP\GRSRSUDZHN1DUD]LHS\WDQLD
&]\MHV]F]HVÈS\WDQLD"
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
3DQHNVSHUWSRZRïDïVLÚQDZF]HĂQLHMV]HHNVSHUW\]\EÈGěZ\SRZLHG]LMDNWRVïXV]QLH
RNUHĂOLïZSXEOLF]QHMGHEDFLH
&]\SURSRQRZDQ\]DSLVZDUW]GDQLHPSDQDHNVSHUWD]DEH]SLHF]\SU]HGSUöED
PLOHJDOL]DFMLHXWDQD]MLZXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\P"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
7R RF]\ZLĂFLH QLH E\ïR SU]HGPLRWHP PRMHM RSLQLL ]DWHP WR MHVW S\WDQLH Z\NUDF]DMÈ
FH SR]D MHM ]DNUHV 0RJÚ W\ONR SRZWöU]\Ê Lĝ SRG]LHODP SRJOÈG ĝH ]PLDQD DUW QLH
SU]HVÈG]DZPRPHQFLHMHMGRNRQ\ZDQLDQDMUR]PDLWV]\FKNRQĠLNWöZ ZDUWRĂFL NRQVW\
WXF\MQ\FKNWöUHEÚG]LHPXVLDïUR]VWU]\JDÊLUR]VWU]\JDUöZQLHĝREHFQLHXVWDZRGDZFD
]Z\Nï\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
,QIRUPXMÚLĝSU]\E\ïSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO&]\FKFLDïE\SDQZ\UD]LÊRSLQLÚ"
1DVWÚSQLH]DELHU]HJïRVSDQG\UHNWRU0LFKDï.UöOLNRZVNL
&]\SU]HG]DEUDQLHPJïRVXSU]H]SDQDSURIHVRUDNWRĂ]SDñVWZDSRVïöZFKFH]DGDÊ
S\WDQLH"
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(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
1DOHĝ\SDPLÚWDÊĝHDUWNWöU\PöZLRJRGQRĂFLF]ïRZLHNDSRGNUHĂODĝHWDJRGQRĂÊ
MHVWQLH]E\ZDOQD.LHG\ZNROHMQHMF]ÚĂFLWHJRSU]HSLVXPRZDMHVWRQLHQDUXV]DOQRĂFL
WHQDVSHNWUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQHMSRGNUHĂOD]DND]ZSURZDG]DQLDWDNLFKUHJXïXVWD
ZRZ\FKSRGXVWDZRZ\FKDWDNĝHG]LDïDñRUJDQöZZïDG]\SXEOLF]QHMNWöU\FKHIHNWHP
]DPLHU]RQ\POXEQLH]DPLHU]RQ\PE\ïRE\QDUXV]HQLHJRGQRĂFL
1DWRPLDVWP\ĂOÈFRQLH]E\ZDOQRĂFLP\ĂOLP\RWDNLPDVSHNFLHJRGQRĂFLZNWöU\P
QDZHW]D]JRGÈRVRE\NWöUDFKFLDïDE\UHDOL]DFMLSHZQ\FK]DFKRZDñQDUXV]DMÈF\FKMHM
JRGQRĂÊWDNLH]DFKRZDQLDQLHPRJÈE\ÊGRSXV]F]DOQHZSRU]ÈGNXNRQVW\WXF\MQ\P
.ZHVWLD HXWDQD]ML SR]RVWDZDïD SR]D ]DNUHVHP ]DLQWHUHVRZDQLD RSLQLL 1LH E\ïD
SU]HGPLRWHP RSLQLL WXWDM VNïDGDQ\FK SRQLHZDĝ ]DNUHVHP SURMHNWX REMÚWD E\ïD NZH
VWLD UR]VWU]\JQLÚFLD ZÈWSOLZRĂFL FR GR SRF]ÈWNöZ RFKURQ\ JRGQRĂFL F]ïRZLHND ,E\ïR
WRZSURZDG]HQLHVIRUPXïRZDQLDķRGSRF]ÚFLDĵ1DWRPLDVWNZHVWLDNUHVXRFKURQ\WHM
JRGQRĂFL SRMDZLDïD VLÚ ZPRMHM RVWDWQLHM RSLQLL ZNWöUHM FKFLDïHP ZVND]DÊ ĝH ZSUR
ZDG]DQLHZDUWRNUHĂOHQLDGRMDNLHJRPRPHQWXJRGQRĂÊF]ïRZLHNDSRGOHJDRFKUR
QLH NRQVW\WXF\MQHM MHVW QLHEH]SLHF]QH ]WHJR SRZRGX ĝH NLHG\ P\ĂOLP\ RPRPHQFLH
ĂPLHUFL ER SHZQLH WDNL PRPHQW SRMDZLDï VLÚ ZUöĝQ\FK SURSR]\FMDFK ZV]F]HJöOQR
ĂFL VIRUPXïRZDQLH ķGR PRPHQWX QDWXUDOQHM ĂPLHUFLĵ JRGQRĂÊ F]ïRZLHND SRZLQQD E\Ê
FKURQLRQDWRSR]EDZLDP\OHJLW\PDFMLNRQVW\WXF\MQHMV]HUHJXXUHJXORZDñXVWDZRZ\FK
NWöUH]ZLÈ]DQHVÈ]RFKURQÈSDPLÚFLRVRE\]PDUïHM]RFKURQÈ]ZïRNJRGQRĂFLÈVDPHJR
SURFHVX XPLHUDQLD NWöU\ QLH MHVW ]ZLÈ]DQ\ ]Z\]QDF]DQ\P QD SR]LRPLH XVWDZRZ\P
PRPHQWHPĂPLHUFL
'ODWHJRWDNDUHJXODFMDZPRMHMRSLQLLQLHZLHOHSRPRĝHZRFKURQLHJRGQRĂFLF]ïRZLH
NDQDWRPLDVWPRĝHZSURZDG]LÊ]EÚGQHNU\WHULXPNRñFRZHNWöUHSR]EDZLNRQVW\WX
F\MQHJRXPRFRZDQLDV]HUHJXSRWU]HEQ\FK]UHV]WÈQDWXUDOQ\FKUHJXODFMLQDSR]LRPLH
XVWDZRZ\P
-HĂOLFKRG]LRHXWDQD]MÚWRQDOHĝ\SDPLÚWDÊĝHZSROVNLPSRU]ÈGNXSUDZQ\PMHVW
RQD F]\QHP ]DND]DQ\P QLHFR LQDF]HM NDUDQ\P QLĝ ]DEöMVWZR ]H Z]JOÚGX QD SHZQH
V]F]HJöOQHXZDUXQNRZDQLDWDNLHJR]DFKRZDQLD2F]\ZLĂFLHWU]HEDZSURZDG]LÊV]HUHJ
UR]UöĝQLHñFRGRUR]XPLHQLDSRMÚFLDHXWDQD]ML1LHNLHG\WRSRMÚFLHMHVWEïÚGQLHXĝ\ZD
QHGODRNUHĂOHQLDV\WXDFMLZNWöU\FKQLHP\ĂOLP\R]DFKRZDQLDFKQDJDQQ\FKDZUÚF]
SU]HFLZQLHF]DVDPLSRĝÈGDQ\FK]ZïDV]F]DMHĂOLFKRG]LRXSRUF]\ZÈWHUDSLÚ
%H] Z]JOÚGX QD NV]WDïW SURSRQRZDQHM ]PLDQ\ ZSURMHNFLH EÚGÈF\P SU]HGPLRWHP
RSLQLRZDQLD]PLDQDVWDQGDUGNRQVW\WXF\MQ\ZW\P]DNUHVLHQLHXOHJDPRG\ğNDFML SR
QLHZDĝ RNUHĂOHQLH SRF]ÈWNX ĝ\FLD OXG]NLHJR NWöUH ZDUXQNXMH SRGPLRWRZRĂÊ SUDZQÈ
F]ïRZLHNDQLHZSï\ZDQDVWDQGDUGNRQVW\WXF\MQ\]ZLÈ]DQ\]RFKURQÈJRGQRĂFLF]ïRZLH
NDDĝGRMHJRĂPLHUFL7RMHVWLQQDVSUDZD1DWRPLDVW]HZ]JOÚGXQDWRĝHF]ïRZLHNRZL
SU]\VïXJXMHJRGQRĂÊNWöUDMHVWQLH]E\ZDOQD]DWHPWDNĝH]D]JRGÈF]ïRZLHNDQLHPRĝ
QDMHMQDUXV]\ÊDQLQLHPRĝQDZSURZDG]DÊWDNLFKUHJXODFMLSUDZQ\FKNWöU\FKFHOHP
E\ïRE\MHMQDUXV]HQLH
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
-HĂOLFKRG]LRDUWļPöZLïDPRW\PZGQLXZF]RUDMV]\PļZ\VWÚSXMHSRZDĝQDWUXG
QRĂÊ :H ZV]\VWNLFK NUDMDFK ZNWöU\FK ZSURZDG]RQR HXWDQD]MÚ QD]ZDQR WÚ ĂPLHUÊ
JRGQÈ DOER GREUÈ ĂPLHUFLÈ =DWHP RNUHĂOHQLH JRGQRĂÊ RG SRF]ÚFLD ZHGïXJ PQLH MHVW
SUHOXGLXPGRHXWDQD]ML6WÈGSRZDĝQH]DVWU]HĝHQLDPRUDOLVWöZĂURGRZLVNPHG\F]Q\FK
LREURñFöZĝ\FLD
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
&KFLDïE\PUR]ZLDÊZV]HONLHREDZ\SDQLSRVHï7HQSU]HSLVPDSHZQÈWUDG\FMÚLQWHUSUH
WDF\MQÈSRFKRG]L]GRNWU\Q\NRQVW\WXF\MQHJRSUDZDQLHPLHFNLHJRJG]LHZV]F]HJöOQR
ĂFLWRSRMÚFLHE\ïRUR]ZDĝDQH.RQVW\WXF\MQRSUDZQDRFKURQDJRGQRĂFLF]ïRZLHNDZĝD
GHQVSRVöEQLHVWDQRZLïDSRGVWDZ\NRQVW\WXF\MQHMGROHJDOL]DFMLHXWDQD]ML1DJUXQFLH
V\VWHPX SUDZD QLHPLHFNLHJR SU]HSLV WHQ PLDï E\Ê ]DEH]SLHF]HQLHP SU]HG ZV]HONLPL
SUöEDPLG]LDïDñ]PLHU]DMÈF\FKGRMDNLHJRNROZLHNUöĝQLFRZDQLDMDNRĂFLĝ\FLDOXG]NLHJR
ER]Z\NOHQDW\PRSDUWHVÈUHJXODFMH]ZLÈ]DQH]HXWDQD]MÈ=DWHPWXWDMQLHEÚG]LHĝDG
Q\FKREDZRNWöU\FKSDQLSRVHïZVSRPLQD
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&KFLDïE\P SRGNUHĂOLÊ ĝH SU]HSLV DUW PöZLÈF\ RJRGQRĂFL QLH PD FKDUDNWH
UX QRUP\ SU]\]QDMÈFHM NRPXĂ FRNROZLHN 7R QLH MHVW UHJXODFMD SUDZQD G]LÚNL NWöUHM
XVWDZRGDZFD NRQVW\WXF\MQ\ SU]\SLVXMH MDNLPĂ SRGPLRWRP SU]\PLRW NWöUHJR EH] WHM
UHJXODFML QLH SRVLDGDï\E\ 'ODWHJR WHQ SU]HSLV ]DF]\QD VLÚ RG VIRUPXïRZDQLD ĝH JRG
QRĂÊF]ïRZLHNDMHVWSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQD7RMHVWVWDQU]HF]\NWöU\XVWDZRGDZFD
NRQVW\WXF\MQ\ ]DVWDMH LQLH PRĝH ]PLHQLÊ 0RĝH W\ONR ]DDNFHSWRZDÊ GHNODUDWRU\MQLH
VWZLHUG]LÊZNRQVW\WXFMLĝHěUöGïHPZV]\VWNLFKLQQ\FKUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQ\FKMHVW
JRGQRĂÊF]ïRZLHNDWRFRQDMLVWRWQLHMV]HZF]ïRZLHNX=RFKURQ\JRGQRĂFLF]ïRZLHNQLH
PRĝH ]UH]\JQRZDÊ FKRÊE\ FKFLDï FKRÊE\ PLDï QDZHW WDNL ]DPLDU 8VWDZRGDZFD QLH
PRĝHWHJRDNFHSWRZDÊ:VHQVLHQRUPDW\ZQ\PQLHMHVWWRZRJöOHPRĝOLZHVWÈGSR]R
VWDïHUHJXODFMHNRQVW\WXF\MQHNWöUHZSURZDG]DMÈQSEH]Z]JOÚGQH]DND]\SHZQ\FKSR
VWÚSRZDñF]\SHZQ\FK]DFKRZDñQDUXV]DMÈF\FKJRGQRĂÊQSEH]Z]JOÚGQ\]DND]WRUWXU
EH]Z]JOÚGQ\ ]DND] QLHOXG]NLHJR WUDNWRZDQLD QDZHW ]D ]JRGÈ RVRE\ NWöUD E\ ZW\P
XF]HVWQLF]\ïD'ODWHJRQLHZLG]ÚWXWDMĝDGQ\FKQLHEH]SLHF]HñVWZRNWöU\FKZVSRPLQD
SDQLSRVHï0öZLHQLDRJRGQHMĂPLHUFLQLHQDOHĝ\ZLÈ]DÊ]JRGQRĂFLÈF]ïRZLHND
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
7RZDU]\V]Ú SUDFRP .RPLVML QLHMDNR ZGZöFK URODFK JïöZQLH MDNR G\UHNWRU %$6 DOH
WDNĝHMDNRVSHFMDOLVWDļMDNPöMV]DQRZQ\SU]HGPöZFDļ]]DNUHVXSUDZDNDUQHJRLğ
OR]RğL SUDZD &KFLDïE\P X]XSHïQLÊ Z\SRZLHGě SDQD SURIHVRUD ZVND]XMÈF QD GZD ]D
JDGQLHQLD
3DQLSRVHïSUDZLGïRZRRGQRWRZXMHIDNWĝHZNUDMDFKZNWöU\FKZSURZDG]RQRXVWD
ZRGDZVWZROHJDOL]XMÈFHHXWDQD]MÚXF]\QLRQRWRSRVïXJXMÈFVLÚSRMÚFLHPJRGQDZ]QD
F]HQLXNRPIRUWRZDĂPLHUÊ$OHE\ïWHĝGUXJLDUJXPHQWPLDQRZLFLHWHXVWDZRGDZVWZD
Z\UDVWDMÈ ]]DïRĝHQLD ĝH F]ïRZLHN PD SUDZR G\VSRQRZDÊ VZRLP VWDWXVHP XVFK\ïNX
VZRMHJRĝ\FLDF]\ZV\WXDFMLQLH]Z\NïHJRFLHUSLHQLDLWDNZSï\QÈÊQDG]LDïDQLDLQQ\FK
RVöEDE\WHļSRGSHZQ\PLZDUXQNDPLļ]JRGQLH]SUDZHPGRNRQDï\ZVWRVXQNXGR
QLHJROHJDOQHJRF]\QXSR]EDZLHQLDJRĝ\FLDVNRñF]HQLDMHJRFLHUSLHñWDNWRVLÚF]ÚVWR
GHğQLRZDïR
7HGZDHOHPHQW\WU]HEDEDUG]RZ\UDěQLHSRïÈF]\Ê-HGQ\PMHVWSRGNUHĂODQLHJRGQR
ĂFLF]ïRZLHNDZ]QDF]HQLXNRPIRUWRZHJRVNRñF]HQLDĝ\FLD,GUXJDVSUDZDļQLH]Z\NOH
LVWRWQDļSU]\]QDQLHSUDZDGRG\VSRQRZDQLDJRGQRĂFLÈLSRGPLRWRZRĂFLÈ
3RMÚFLHSU]\URG]RQHMLQLH]E\ZDOQHMJRGQRĂFLZ\NOXF]DPRĝOLZRĂÊREMÚFLDG\VSR]\FML
JRGQRĂFLÈLSRGPLRWRZRĂFLÈF]ïRZLHND]DMHJR]JRGÈSU]H]MHJRGHF\]MH7HQVWDQGDUG
MHVWWXWDMZ\UDěQLHRNUHĂORQ\:MÚ]\NXDQJLHOVNLPWHVïRZDVÈWïXPDF]RQHMDNRLQKH
UHQW\7RR]QDF]DĝHJRGQRĂÊSRFKRG]LQLH]QDGDQLDSDñVWZDQLHPRĝHVWDÊVLÚSU]HG
PLRWHPG\VSR]\FMLF]ïRZLHNDQLHPRĝHE\ÊSU]HGPLRWHP]JRG\F]ïRZLHNDNWöUDZ\ïÈ
F]\ïDE\LWRQDZHWZVWRSQLXSLHUZRWQ\PEH]SUDZQRĂÊWDNLHJR]DFKRZDQLDXF]\QLïDE\
MHOHJDOQ\P=DWHPSU]\ïÈF]DMÈFVLÚGRZ\SRZLHG]LSDQDSURIHVRUDSUöERZDïE\PUR]
ZLDÊREDZ\IRUPXïRZDQHSU]H]SDñVWZDSRVïöZ
$OHMHV]F]HMHVWGUXJLZÈWHNNWöU\FKFLDïHPWXWDM]D]QDF]\Ê3RMÚFLHJRGQRĂFLF]ïR
ZLHND WDN MDN RQR SRMDZLD VLÚ ZDUW MHVW SRMÚFLHP NWöUH MDN F]ÚVWR ZVND]XMH VLÚ
ZGRNWU\QLHQDELHUDFRUD]WRSHïQLHMV]HJR]QDF]HQLD=DZLHUDRQRļMDNVïXV]QLHZVND
]\ZDïSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHOļRGHVïDQLHSU]H]V\VWHPSUDZQ\53GRV\VWHPöZ
SR]DQRUPDW\ZQ\FKNWöUHQLHV]XNDMÈVZRMHMSRGVWDZ\LVWQLHQLDZXVWDZRGDZVWZLHF]\
WHĝZGHF\]MLSDUODPHQWX
&KFLDïE\PQDZLÈ]DÊGRMHGQHM]RSLQLLNWöUÈ.RPLVMDRWU]\PDïD7RMHVWRSLQLDSDQD
GUD /HV]ND %RVND SLHUZV]D ]RSLQLL ELRHW\F]Q\FK :WHM RSLQLL SDQ GU/HV]HN %RVHN
RGQRVL VLÚ GR NRQVWUXNFML DUW LQDZLÈ]XMH GR Vï\QQHJR ZLHORNURWQLH SU]\WDF]DQH
JRZWUDNFLHSUDF.RPLVMLRU]HF]HQLD7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR]UZNWöU\P
7U\EXQDïZ\]QDF]\ïVWDQGDUGRFKURQ\ĝ\FLD7HQVWDQGDUGNWöU\SR]ZDODQDJUXQFLH
REHFQLHRERZLÈ]XMÈF\FKSU]HSLVöZVWZLHUG]LÊĝHSR]LRPRFKURQ\RNWöU\FKRG]LSURMHN
WRGDZFRPMHVWQDSR]LRPLHLQWHUSUHWDF\MQ\PZ\UDĝRQ\ZNRQVW\WXFML
=GDQLH RGUÚEQH GR WHJR Z\URNX ]ïRĝ\ï MHGHQ ]VÚG]LöZ MHGHQ ]QDMEDUG]LHM ]QDNR
PLW\FKNRQVW\WXFMRQDOLVWöZZ53REHFQLHVÚG]LD(XURSHMVNLHJR7U\EXQDïX3UDZ&]ïR
ZLHNDSDQSURI/HV]HN*DUOLFNL$OHQDZHWZ]GDQLXRGUÚEQ\PSDQSURIHVRUZVND]XMH
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Lĝ ķFHQWUDOQ\P SXQNWHP RGQLHVLHQLD VLÚ GOD UR]ZDĝDñ RNRQVW\WXF\MQ\P SRMÚFLX JRG
QRĂFLVWDMHVLÚXMPRZDQLHWHJRSRMÚFLDZFKU]HĂFLMDñVNLHMNDWROLFNLHMQDXFHVSRïHF]QHM
3RMÚFLH WR QLH MHVW DNVMRORJLF]QLH LQG\IHUHQWQH ER QLHSU]\SDGNRZR ZVWÚS GR NRQVW\
WXFMLVWDWXXMHQDWOHFKU]HĂFLMDñVNLHJRG]LHG]LFWZDQDURGXLRJöOQROXG]NLFKZDUWRĂFLĵ
'U/HV]HN%RVHNNRQNOXGXMHķR]QDF]DWRMDNVLÚZ\GDMHĝHGHOHJHODWDLVWRWDOXG]ND
WDNĝHZRNUHVLHSUHQDWDOQ\PPDNRQVW\WXF\MQHSUDZRGRJRGQRĂFLHUJRSUDZRGRĝ\FLD
]GURZLDLRFKURQ\LQQ\FKQLHPDMÈWNRZ\FKLQWHUHVöZFKURQLRQ\FKNRQVW\WXF\MQLH$OH
PRĝQDE\WXSRZLHG]LHÊĝHZSHUVSHNW\ZLHQLH]E\ZDOQRĂFLJRGQRĂFLRQDVLÚJDZVSRVöE
QLH]E\ZDOQ\GRVDPHJRNRñFDĝ\FLDĵ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\VÈMHV]F]HS\WDQLDGRSDQöZHNVSHUWöZ"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
3DQRZLHSRZLHG]LHOLĝHFKFÈUR]ZLDÊREDZ\GRW\F]ÈFHHZHQWXDOQHMHXWDQD]MLDOH]D
ZV]HWRFRUR]ZLHZDMHGQHREDZ\QDVXZDLQQH3URV]ÚPQLHZ\SURZDG]LÊ]EïÚGXMHĝHOL
ěOH]UR]XPLDïDPVNRURSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊQLHPRĝHE\ÊSU]HGPLRWHP
G\VSR]\FMLF]ïRZLHNDWRF]\RQVDPPRĝHMHMQLHXĝ\Ê"%RSU]HFLHĝQLHNRQLHF]QLHPXVL
MÈQDUXV]DÊRVREDGUXJD"&]\ZREHFWHJRQLHXGDQHSUöE\VDPREöMF]HEÚGÈNDUDOQH"%R
WR QDVXZD VLÚ ZQDWXUDOQ\ VSRVöE 3DQRZLH SRZLHG]LHOL ĝH QLH PRĝH NRPXĂ LQQHPX
SU]HND]DÊWHMG\VSR]\FMLDOHĝHUöZQLHĝVDPQLHPRĝHMHMQDUXV]\Ê$ZLÚFZUöFLOLE\ĂP\
GRF]DVöZER]GDMHVLÚZKLVWRULLE\ï\WDNLHF]DV\NLHG\QLHXGDQHSUöE\VDPREöMF]HE\ï\
NDUDQH&]\ZREHFWHJRP\VLÚFRIDP\ZPURNLĂUHGQLRZLHF]D"
1DWRPLDVWNOXF]RZHS\WDQLHGRW\F]\]PLDQZDUWLNRQVW\WXFML&]\]GDQLHP
HNVSHUWöZGRNRQDQLH]PLDQ\ZNRQVW\WXFMLSRSU]H]ZSLVDQLHRFKURQ\ĝ\FLDRGPRPHQWX
SRF]ÚFLDDWDNĝHSRSU]H]VWZLHUG]HQLHĝHSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊSU]\VïX
JXMHF]ïRZLHNRZLRGFKZLOLSRF]ÚFLDVSRZRGXMH]PQLHMV]HQLHOLF]E\SU]HU\ZDQ\FKFLÈĝ
Z3ROVFH"5R]XPLHPĝHLQWHQFMÈSURMHNWRGDZFöZMHVWQLHW\ONRZSURZDG]DQLH]PLDQ\
NRQVW\WXFML ķGOD LGHLĵ OHF] ĝH SRZRGXMÈ QLPL Z\ĝV]H FHOH $PLDQRZLFLH ĝH FKFLHOLE\
DE\ZZ\QLNXW\FK]PLDQE\ïRPQLHM]DELHJöZSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\
2EHFQLH Z3ROVFH RğFMDOQLH GRNRQXMH VLÚ URF]QLH VWXNLONXG]LHVLÚFLX ]DELHJöZ SU]H
U\ZDQLDFLÈĝ\Z]DOHĝQRĂFLRGURNXRGGRSRQDG&]\ZSURZDG]HQLHWHM]PLD
Q\ IDNW\F]QLH PRĝH ]PQLHMV]\Ê OLF]EÚ SU]HU\ZDQ\FK FLÈĝ Z3ROVFH ]H  GR QS 
=ZUDFDP XZDJÚ QD SRG]LHPLH DERUF\MQH :HGïXJ W]Z REURñFöZ ĝ\FLD GRNRQXMH VLÚ
WDPW\VļW\V]DELHJöZSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\URF]QLH1DWRPLDVWOLF]QHSR]DU]ÈGRZH
RUJDQL]DFMH QD U]HF] Z\ERUX DWDNĝH UHSUH]HQWXMÈFH SUDZD LLQWHUHV\ NRELHW V]DFXMÈ
WÚ OLF]EÚ QD SR]LRPLH W\V W\VDQDZHW W\VURF]QLH :LDGRPR ĝH QDZHW
ZNUDMDFKZNWöU\FKQLH]Z\NOHUR]ZLQLÚWDMHVWHGXNDFMDVHNVXDOQDDWDNĝHMHVWEDUG]R
GXĝD GRVWÚSQRĂÊ ĂURGNöZ ]DSRELHJDQLD FLÈĝ\ OLF]ED SU]HU\ZDQ\FK FLÈĝ NV]WDïWXMH VLÚ
QDSR]LRPLHRNXURG]Hñĝ\Z\FK]WHJRZ\QLNDïE\ĝHZ3ROVFHE\ïRE\WRMHGQDN
RNW\V$OHZ3ROVFHQLHPDDQLWDNUR]ZLQLÚWHMHGXNDFMLVHNVXDOQHMDQLGRVWÚSQRĂFL
ĂURGNöZDQW\NRQFHSF\MQ\FK.LONDQDĂFLHSURFHQWFK\EDOHWQLFKG]LHZF]\QHNXZDĝD
ĝHZFLÈĝÚ]DFKRG]LVLÚRGSRFDïXQNX8SUDZLDMÈVHNVEH]FDïRZDQLDDSRWHPVÈ]G]L
ZLRQHĝH]DV]ï\ZFLÈĝÚ
1LH FKFÚ G\VNXWRZDÊ F]\ ]DELHJöZ SU]HU\ZDQLD FLÈĝ\ MHVW NLONDVHW W\VLÚF\ NLOND
G]LHVLÈWW\VLÚF\F]\NLONDQDĂFLHZNDĝG\PUD]LHU]HF]\ZLVWDOLF]ED]DELHJöZSU]HU\ZD
QLDFLÈĝ\F]HJRQLNWQLHNZHVWLRQXMHMHVWZLHORNURWQLHZ\ĝV]DRGRğFMDOQHM &]\ ZREHF
WHJRWD]PLDQDFRNROZLHNIDNW\F]QLH]PLHQLDF]\WHĝSU]HFLZQLHļQLF]HJRQLH]PLHQLD
ZNZHVWLL]DELHJöZSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\DFRQDMZ\ĝHMVSRZRGXMHĝHSRG]LHPLHDERUF\MQH
MHV]F]HXPRFQLVZRMÈSR]\FMÚSRGQLHVLHFHQ\".RELHW\ELHGQHEÚGÈMXĝFDïNRZLFLHSR
]EDZLRQHGRVWÚSQRĂFLZPLDUÚEH]SLHF]QHMGOD]GURZLDLĝ\FLDDERUFMLDNRELHW\ERJDWH
LWDNVRELHSRUDG]È-DNÈIDNW\F]QÈ]PLDQÚļWRMHVWS\WDQLHGRHNVSHUWöZDQLHGRZQLR
VNRGDZFöZļZQDV]\Pĝ\FLXGRNRQDPRG\ğNDFMD DUW  L  ïÈF]QLH DOER PRG\ğNDFMD
DUWOXENRQVW\WXFMLZSU]HGïRĝRQ\PNV]WDïFLHF]\ZLQQHMSRVWDFLFR]DSRZLHG]LH
OLZQLRVNRGDZF\"
1DVWÚSQDNZHVWLDGRW\F]\HXWDQD]ML3RZV]HFKQLHZLDGRPRĝHZ\VWÚSXMHHXWDQD]MD
F]\QQD LELHUQD :3ROVFH WDN MDN ZZLÚNV]RĂFL NUDMöZ HXWDQD]MD F]\QQD MHVW ]DEUR
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QLRQD&]\]PLDQDZDUWQLHEÚG]LHPLDïDZSï\ZXQDNZHVWLÚHXWDQD]MLELHUQHMLMHM
IDNW\F]QLHREHFQHMGRSXV]F]DOQRĂFL"
:DUWPDMÈE\ÊGRGDQHZ\UD]\ķGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ-DNZĂZLHWOHSUDZDQD
OHĝ\ UR]XPLHÊ WHQ WHUPLQ" &]\ Z\PLHQLRQD SU]HG FKZLOÈ SU]H] MHGQHJR ]HNVSHUWöZ
XSRUF]\ZDWHUDSLDGHIDFWRXQLHPRĝOLZLDQDWXUDOQÈĂPLHUÊ"&]\QS]DELHJLPDMÈFHQD
FHOXSU]\ZUöFHQLHRGG\FKDQLDNRPXĂNWRMXĝQLHRGG\FKDXQLHPRĝOLZLDMÈPXQDWXUDO
QÈĂPLHUÊ"&]\]DWHPU]HF]\F]ÚĂÊ]DELHJöZPHG\F]Q\FKVWDQLHVLÚQLHGRSXV]F]DOQD
SRQLHZDĝZZ\QLNXLFK]DVWRVRZDQLDEÚG]LHVLÚRSöěQLDÊQDWXUDOQÈĂPLHUÊ".LHG\ĂOX
G]LHXPLHUDOL]QDF]QLHZF]HĂQLHMQDGROHJOLZRĂFLNWöUHREHFQLHQLHVÈĂPLHUWHOQH&]\
GRGDQLHZDUWZ\UD]öZķGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵZEUHZLQWHQFMLZQLRVNRGDZFöZQLH
VSRZRGXMHĝHOXG]LHEÚGÈQLHSRGGDZDQLSHZQ\PWHUDSLRPDE\XPRĝOLZLÊLPQDWXUDO
QÈĂPLHUÊERUöĝQHJRURG]DMX]DELHJLPHG\F]QHZPRLPRGF]XFLXZïDĂQLHRGZOHNDMÈ
PRPHQWQDWXUDOQHMĂPLHUFLSU]HGïXĝDMÈFF]ïRZLHNRZLĝ\FLH"&]\ZĂZLHWOH]DSLVXķGR
QDWXUDOQHM ĂPLHUFLĵ MHVW GRSXV]F]DOQH SU]HGïXĝDQLH ĝ\FLD VNRUR MHVW QLHGRSXV]F]DOQD
HXWDQD]MDF]\OLVNUDFDQLHĝ\FLDQDZHWQDĝ\F]HQLHMHĝHOLX]QDMHVLÚĝHW\ONR3DQ%öJ
NWöUHM WR RSLQLL DNXUDW QLH SRG]LHODP PRĝH GHF\GRZDÊ RW\P MDN GïXJR F]ïRZLHN PD
ĝ\ÊWRVNRURF]ïRZLHNQLHPRĝHGRNRQ\ZDÊLQJHUHQFMLZFHOXVNUöFHQLDĝ\FLDLFLHUSLHñ
F]\ ZREHF WHJR PRĝH GRNRQ\ZDÊ LQJHUHQFML ZFHOX SU]HGïXĝHQLD ĝ\FLD" 1D LOH WR MHVW
]JRGQH]SU]\URG]RQÈLQLH]E\ZDOQÈJRGQRĂFLÈSU]\VïXJXMÈFÈF]ïRZLHNRZL"
7U\EXQDï3UDZ&]ïRZLHNDZ6WUDVEXUJXļQLHPDPWHJRRU]HF]HQLD]HVREÈERSU]\
MHFKDïDPQDSRVLHG]HQLH.RPLVMLSURVWR]GZRUFDQDSRVLHG]HQLH.RPLVMLļRU]HNïERGDM
ĝHZUĝHSïöGQLHSRGOHJDRFKURQLH]DJZDUDQWRZDQHMZDUW(XURSHMVNLHM.DUW\
3UDZ&]ïRZLHND-HĝHOLEÚG]LHSRWU]HEDSDQSU]HZRGQLF]ÈF\Z\UD]L]JRGÚWRSRPLQ
SU]HUZLHSU]\QLRVïDE\PWRRU]HF]HQLH-HVWWRX]DVDGQLRQHLORJLF]QHVWDQRZLVNR.LH
G\Z\VWÚSXMHNRQĠLNW SUDZ SïRGX L SUDZ NRELHW\ FLÚĝDUQHM WR ]JRGQLH ] W\PL ]DSLVDPL
ZNRQVW\WXFMLF]\MHSUDZDEÚGÈX]QDZDQH]DZDĝQLHMV]HļSUDZDSïRGXF]\SUDZDNRELH
W\"6NÈGLQÈGZLDGRPRĝHGRSHZQHJRRNUHVXĝ\FLDSUHQDWDOQHJRSïöGQLHPD]GROQRĂFL
GRVDPRG]LHOQHJRĝ\FLDSR]DRUJDQL]PHPPDWNLLĂPLHUÊPDWNLDXWRPDW\F]QLHR]QDF]D
ĂPLHUÊSïRGX-DNWHRF]\ZLVWHIDNW\PDMÈVLÚGRW\FK]DSLVöZZW\PEU]PLHQLXD]D
FKZLOÚE\ÊPRĝHEÚG]LHP\]DVWDQDZLDÊVLÚMDNPDMÈVLÚGR]DSLVöZZQRZ\PEU]PLH
QLXNWöUH]RVWDQLH]DSURSRQRZDQH"
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
0XV]ÚRGQLHĂÊVLÚGRNZHVWLLSRG]LHPLDDERUF\MQHJR:ĂZLHWOHSUDZRGDZVWZDSROVNLH
JRSU]HND]\ZDQLHRSLQLLVSRïHF]QHMGDQ\FKQLHSUDZG]LZ\FKLQLHVSUDZG]RQ\FKMHVWND
UDOQH -DNR SU]HZRGQLF]ÈFD .RPLVML 5RG]LQ\ L3UDZ .RELHW SRĂZLÚFLïDP NZHVWLL SRG
]LHPLDDERUF\MQHJRJRG]LQĝHE\XGRZRGQLÊĝHGDQHNWöUHSDñVWZRSU]HND]XMÈVÈ
QLHSUDZG]LZHD]DSHZQHVïXĝÈMDNLHPXĂSUHOXGLXPGRQDNUÚFDQLDXVWDZ\DERUF\MQHM
3DQLSRVHïMHVWEDUG]RLQWHOLJHQWQÈNRELHWÈZ\JïDV]DQDSU]H]SDQLÈğOR]RğD MHVW RF]\
ZLĂFLH SU]H]H PQLH QLH GR SU]\MÚFLD $OH EDUG]R SURV]Ú SDQLÈ SRVHï RQLHSRZWDU]DQLH
W\FKGDQ\FK3DQLSRVHïPDSUDZRPLHÊZÈWSOLZRĂFLMDNNDĝG\F]ïRZLHN
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]HSUDV]DP
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3URV]ÚPLZ\EDF]\ÊDOH]W\PQLHPRĝQDVLÚ]JRG]LÊ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHFKFÚGRSURZDG]LÊGRSROHPLN
,QIRUPXMÚ R]DPLHU]RQ\P SRU]ÈGNX GDOV]HJR SURFHGRZDQLD :WHM FKZLOL ]RVWDQÈ
XG]LHORQHRGSRZLHG]LQD]DGDQHS\WDQLD1DVWÚSQLHSRLQIRUPXMÚ.RPLVMÚLJRĂFLXF]HVW
QLF]ÈF\FKZSRVLHG]HQLXRHNVSHUW\]DFKNWöU\FKGRW\FKF]DVZ\VïXFKDïD.RPLVMD%DU
G]RF]ÚVWR]DGDZDQHVÈS\WDQLDRHNVSHUW\]\:VHNUHWDULDFLH.RPLVMLPRĝQD]DSR]QDÊ
VLÚ]W\PLHNVSHUW\]DPL
3URV]ÚRXG]LHOHQLHRGSRZLHG]LQDS\WDQLD
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(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
2GSRZLDGDMÈFSDQLSRVHï-RDQQLH6HQ\V]\QFKFLDïE\PZ\MDĂQLÊLĝSURMHNWRZDQD]PLD
QD ZDUW QLH PD ĝDGQHJR ]QDF]HQLD GOD RFHQ\ NRQVW\WXF\MQRĂFL F]\ QLHNRQVW\WX
F\MQRĂFL GRSXV]F]DOQRĂFL F]\ QLHGRSXV]F]DOQRĂFL VDPREöMVWZD 3URMHNWRZDQD ]PLDQD
RNUHĂOD MHG\QLH NZHVWLÚ XVWDOHQLD SRF]ÈWNX ĝ\FLD OXG]NLHM SRGPLRWRZRĂFL 5R]XPLHP
ĝH S\WDQLH SDQL SRVHï GRW\F]\ïR HZHQWXDOQHM ]PLDQ\ ZDUW ZNWöU\P SRMDZLD VLÚ
WHUPLQķQDWXUDOQDĂPLHUÊĵ1DOHĝ\SDPLÚWDÊ
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&KFLDïDE\PGRSUHF\]RZDÊ3DGïDRGSRZLHGěĝHWHVIRUPXïRZDQLDXQLHPRĝOLZLDMÈHXWD
QD]MÚVWÈGQDVXQÚïRPLVLÚS\WDQLHĝHVNRURJRGQRĂÊQLHPRĝHE\ÊSU]HGPLRWHPĝDGQHM
G\VSR]\FMLWR]QDF]\UöZQLHĝZVWRVXQNXGRVLHELHDQL]E\ZDOQLH
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
=DWHPSDQLSRVHïS\WDMHGQDNRDUWDQLHRDUWF]\OLRNZHVWLHJRGQRĂFLF]ïRZLH
ND0öZLÈFRHXWDQD]MLP\ĂOLP\RGRSXV]F]DOQRĂFLG]LDïDñRVöEWU]HFLFKZREHFRVRE\
NWöUD GRPDJD VLÚ ]DNRñF]HQLD MHM ĝ\FLD 1D JUXQFLH REHFQLH RERZLÈ]XMÈF\FK UHJXODFML
NRQVW\WXF\MQ\FKWUXGQRZ\REUD]LÊVRELHPRĝOLZRĂÊGRSXV]F]DOQRĂFLOHJDOL]DFMLG]LDïDñ
RVöEWU]HFLFKZREHFRVRE\ĝÈGDMÈFHMSR]EDZLHQLDMHMĝ\FLDWXG]LHĝDQJDĝRZDQLDVLÚSDñ
VWZDZWHJRW\SXG]LDïDQLD
1DOHĝ\SDPLÚWDÊRWU]HFKVIHUDFKZMDNLFKUHJXODFMHNRQVW\WXF\MQHPRJÈRGG]LDï\
ZDÊ1DJUXQFLHUHJXODFMLPRĝQD]QDOHěÊXSRZDĝQLHQLHGRZSURZDG]HQLDRNUHĂORQ\FK
NRPSHWHQFMLGODRUJDQöZZïDG]\SXEOLF]QHMZSURZDG]HQLDRNUHĂORQ\FKLQVWUXPHQWöZ
RFKURQQ\FKZ]DNUHVLHSUDZOXEZROQRĂFLOXEVDQNFML]DQDUXV]HQLHW\FKLQVWUXPHQWöZ
ZV]F]HJöOQRĂFL]DND]öZOXEQDND]öZ:REHFSRZ\ĝV]HJRQDJUXQFLHREHFQLHRERZLÈ]X
MÈF\FKUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQ\FKQLHPRĝQD]QDOHěÊSRGVWDZ\GROHJDOL]DFMLDNW\ZQ\FK
]DFKRZDñRVöEWU]HFLFK]PLHU]DMÈF\FKGRSR]EDZLHQLDĝ\FLDLQQHMRVRE\NWöUDGRPDJD
VLÚWHJR3URSRQRZDQHUHJXODFMHQLH]PLHQLDMÈQLFZW\P]DNUHVLH
:SU]\SDGNXVDPREöMVWZDPDP\GRF]\QLHQLD]DJUHVMÈRVRE\NWöUHMSUDZDLZROQR
ĂFLVÈFKURQLRQHSU]H]NRQVW\WXFMÚZREHFVLHELHVDPHM2ERZLÈ]XMÈF\V\VWHPNRQVW\WX
F\MQ\Z\NOXF]DPRĝOLZRĂÊSU]\MÚFLDUHJXODFMLNWöUHVWDQRZLï\E\XVWDZRZÈSRGVWDZÚGR
DNWöZVDPREöMF]\FK5öZQRF]HĂQLHWHQVDPV\VWHPNRQVW\WXF\MQ\Z\NOXF]DPRĝOLZRĂÊ
ZSURZDG]HQLDUHJXODFMLNWöUHVDQNFMRQRZDï\E\SUöE\VDPREöMF]H3HQDOL]DFMDRNWöUHM
ZVSRPQLDïDSDQLSRVHïSRFKRG]L]EDUG]RGDZQ\FKZLHNöZ2EHFQLHQDJUXQFLHĝDGQH
JR]V\VWHPöZNRQVW\WXF\MQ\FKWUXGQRVRELHZ\REUD]LÊGRSXV]F]DOQRĂÊWHJRW\SXUHJX
ODFMLSUDZQRNDUQ\FK3URV]Ú]ZUöFLÊXZDJÚĝHFKRG]LWXWDMQLHRUR]VWU]\JQLÚFLHF]\
ĝ\FLH OXG]NLH SRGOHJD RFKURQLH W\ONR ZMDNLP ]DNUHVLH MDN LQWHQV\ZQLH SRZLQQ\ E\Ê
SHQDOL]RZDQHDWDNLQDĝ\FLHOXG]NLHZW\PWDNĝHWHNWöU\FKGRNRQXMHRVREDNWöUHMĝ\
FLHMHVWFKURQLRQH3UöEDVDQNFMRQRZDQLDWDNLFKDWDNöZZREHFRVRE\GRNRQXMÈFHMSUöE\
VDPREöMF]HME\ïDE\VSU]HF]QD]SRGVWDZRZ\PL]DVDGDPLSDñVWZDSUDZQHJR
3DQL SRVHï S\WDïD F]\ SURMHNWRZDQH UHJXODFMH RJUDQLF]È OLF]EÚ DERUFML 7R MHVW S\
WDQLHGRZQLRVNRGDZFöZ1LHZLHPMDNDMHVWLQWHQFMDPRJÚGRP\ĂODÊVLÚNRQVHNZHQ
FML0LDQRZLFLHMHĝHOLFKFLDïRE\VLÚEH]SRĂUHGQLR]PQLHMV]\ÊOLF]EÚOHJDOQ\FKDERUFMLWR
WU]HED E\ ]PLHQLÊ SU]HSLV\ XVWDZRZH DQLH NRQVW\WXF\MQH 1LH PD WDNLHM SURSR]\FML
=DWHPPRJÚZQRVLÊLĝSURSRQRZDQD]PLDQDQLHEÚG]LHPLDïDWHJRW\SXEH]SRĂUHGQLFK
NRQVHNZHQFML
=PLDQDUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQ\FKQLHSU]HNïDGDVLÚZVSRVöEEH]SRĂUHGQLļERWDND
MHVWLVWRWDUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQ\FKļQD]PLDQ\GRNRQXMÈFHVLÚZU]HF]\ZLVWRĂFLVSR
ïHF]QHMLZG]LDïDQLDFKRUJDQöZZïDG]\SXEOLF]QHM%DUG]RF]ÚVWRZNRPHQWDU]DFKSR
MDZLDVLÚWH]DLĝ]PLDQDNRQVW\WXFMLGRSURZDG]LGR]DRVWU]HQLDSU]HSLVöZDERUF\MQ\FK
7RMHVWP\OHQLHGZöFKSïDV]F]\]Q
=PLDQDNRQVW\WXFMLR]QDF]DRNUHĂOHQLHSRVWDZZDUWRĂFLSUDZLZROQRĂFLNWöUHSRG
OHJDMÈRFKURQLHZSRU]ÈGNXSUDZQ\P1DWRPLDVW]DGDQLHPXVWDZRGDZF\]Z\NïHJRMHVW
HZHQWXDOQDPRG\ğNDFMD ļ OXE QLH ļ GRVWRVRZDQLH ļ OXE QLH ļ LQVWUXPHQWöZ RFKURQQ\FK
GRWDNRNUHĂORQHJRĂZLDWDZDUWRĂFL6WÈG]PLDQDNRQVW\WXFMLQLHPDQLJG\EH]SRĂUHG
QLFK NRQVHNZHQFML GOD ĝ\FLD VSRïHF]QHJR 2ZV]HP VÈ UHJXODFMH NRQVW\WXF\MQH NWöUH
PRJÈ E\Ê EH]SRĂUHGQLR ]DVWRVRZDQH Zĝ\FLX VSRïHF]Q\P LPRJÈ VWDQRZLÊ SRGVWDZÚ
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G]LDïDñRUJDQöZZïDG]\SXEOLF]QHM$OHWRVÈZ\MÈWNRZHUHJXODFMH1DWRPLDVWFRGR]D
VDG\UHJXODFMHWHQDVWÚSQLHZ\SHïQLDQHVÈWUHĂFLÈSU]H]XVWDZRGDZFÚ]Z\NïHJR
:SU]HGNïDGDQ\FK.RPLVMLRSLQLDFKZLHORNURWQLHZVND]\ZDQRĝHQLHPDDXWRPDW\
]PXZ]DRVWU]DQLXRGSRZLHG]LDOQRĂFLNDUQHM]D]DFKRZDQLDDERUF\MQHZ]ZLÈ]NX]SUR
SRQRZDQÈ ]PLDQÈ NRQVW\WXFML DQL QLH PD DXWRPDW\]PX Z]DNUHVLH RJUDQLF]DQLD F]\
WHĝUR]V]HU]DQLDZ\MÈWNöZRGRERZLÈ]XMÈFHJR]DND]XSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\0XVLP\PLHÊ
ĂZLDGRPRĂÊĝHWDNL]DND]RERZLÈ]XMHZREHFQ\PSRU]ÈGNXSUDZQ\P
2GSRZLDGDMÈFQDS\WDQLHSDQLSRVHïPXV]ÚVWZLHUG]LÊLĝWDGHEDWDWRF]\VLÚQDLQ
QHMSïDV]F]\ěQLH1LHPRĝQDSRZLHG]LHÊZSURVWF]\]PLDQDNRQVW\WXFMLGRSURZDG]LGR
]PQLHMV]HQLDOXE]ZLÚNV]HQLDOLF]E\DERUFML2ZV]HPSROLWRORG]\SUöERZDOLXGRZDGQLDÊ
ĝH]PLDQ\GRNRQXMÈFHVLÚZNRQVW\WXFMLZGïXĝV]\FKRNUHVDFKF]DVXZ\ZRïXMÈ]UHJXï\
]PLDQ\ZĂZLDGRPRĂFLVSRïHF]QHMSU]H]]PLHQLDMÈFÈVLÚLQWHUSUHWDFMÚZRU]HF]QLFWZLH
VÈGöZZG]LDïDQLDFKRUJDQöZZïDG]\SXEOLF]QHMF]\OLZW\PVHQVLHPDMÈSHZLHQZDORU
HGXNDF\MQ\3RZRGXMÈĝHF]DVDPLZ]PDFQLDVLÚRFKURQDSHZQ\FKZDUWRĂFLF]\ĂZLDGR
PRĂÊSHZQ\FKZDUWRĂFL1DWRPLDVWMHV]F]HUD]SRGNUHĂODPUROÈXVWDZRGDZF\]Z\NïHJR
MHVW SRGMÚFLH F]\QQRĂFL ]PLHU]DMÈF\FK GR ZSURZDG]HQLD RGSRZLHGQLFK LQVWUXPHQWöZ
RFKURQQ\FK
3XQNWHP Z\MĂFLD SUDNW\F]QLH ZV]\VWNLFK HNVSHUW\] SU]HGïRĝRQ\FK .RPLVML E\ïD
WH]DĝHSURSRQRZDQD]PLDQDQLHSRZRGXMH]PLDQ\VWDQGDUGXRFKURQ\NRQVW\WXF\MQHM
7D]PLDQDZVHQVLHQRUPDW\ZQ\PQLFQRZHJRZNRQVW\WXFMLQLHZSURZDG]D1LHMHVWWR
]PLDQDVDPHJRVWDQGDUGXOHF]Z\MDĂQLHQLHZÈWSOLZRĂFL1DMGRELWQLHME\ïRWR]D]QDF]R
QHZHNVSHUW\]LHSURI$QGU]HMD=ROOD
3DQL SRVHï SRUXV]\ïD NZHVWLÚ HXWDQD]ML ELHUQHM 5R]XPLHP ĝH FKRG]L RDUW ER
WDPSDQLSRVHïWHĝ]DGDïDS\WDQLHLWXWHĝUR]XPLHPSU]HGHZV]\VWNLPDUWERSRMD
ZLDVLÚVIRUPXïRZDQLHķQDWXUDOQDĂPLHUÊĵ&]\PRĝQDPöZLÊREH]SRĂUHGQLFKNRQVH
NZHQFMDFKQRUPDW\ZQ\FKSURSRQRZDQHM]PLDQ\"=ZUDFDPXZDJÚĝHEH]GRNRQ\ZD
QLDMDNLFKNROZLHN]PLDQZDUWSRMDZLDVLÚWHQVDPSUREOHP&]\QDJUXQFLHREHFQLH
RERZLÈ]XMÈFHJRDUWZP\ĂONWöUHJR5]HF]SRVSROLWD3ROVNDPDFKURQLÊĝ\FLHF]ïRZLH
NDļRGSRF]ÈWNXMHJRLVWQLHQLDGRNRñFDļHXWDQD]MDELHUQDMHVWGRSXV]F]DOQD"7RVDPR
S\WDQLHSR]RVWDQLHZSU]\SDGNXZSURZDG]HQLD]PLDQ\
:Z\SRZLHG]LSDQLSRVHïSRMÚFLHHXWDQD]MLELHUQHMQLHFRVLÚ]DWDUïRRQRWURFKÚVLÚ
]DWDUïR3DQLSRVHïPöZLïDRGZöFKUöĝQ\FKLQVW\WXFMDFK0LDQRZLFLHRHXWDQD]MLELHU
QHM ZUR]XPLHQLX V\WXDFML NLHG\ NWRĂ FKFH ]DNRñF]\Ê ĝ\FLH QLH SRGHMPXMÈF OHF]HQLD
F]\OLQLHJRG]ÈFVLÚQDGDOV]HOHF]HQLH1DJUXQFLHRERZLÈ]XMÈF\FKUHJXODFMLNRQVW\WXF\M
Q\FKZïDĂQLH]XZDJLQDRFKURQÚJRGQRĂFLF]ïRZLHNDSDñVWZRQLHPDSUDZDSU]\PXVHP
OHF]\ÊNRJRĂNWR]OHF]HQLDUH]\JQXMHFKRÊE\RQRQLHE\ïRXFLÈĝOLZHDQLQLHQDUXV]DïR
JRGQRĂFLF]ïRZLHND7RMHVWMHGQDV\WXDFMDZNWöUHMF]DVDPLPöZLVLÚRHXWDQD]MLELHU
QHMF]\OLRGVWÈSLHQLXRGOHF]HQLDQDZ\UDěQHĝÈGDQLHSDFMHQWD3U]\PXVRZHOHF]HQLH
R]QDF]DïRE\SUDZGRSRGREQLHQDUXV]HQLHJRGQRĂFLSDFMHQWD7HJRQLNWZ]QDQ\FKV\VWH
PDFKF\ZLOL]RZDQ\FKQLHGRSXV]F]DFK\EDĝHPDP\GRF]\QLHQLD]Z\MÈWNRZ\PLSU]\
SDGNDPLMDNZLÚěQLRZLHĝRïQLHU]HDLWHF]DVDPLZ\GDMÈVLÚZÈWSOLZH
$OH ]GDU]D VLÚ UöZQLHĝ V\WXDFMD NWöUÈ UöZQLHĝ RNUHĂOD VLÚ MDNR HXWDQD]MÚ ELHUQÈ
3RMDZLD VLÚ ZPRPHQFLH EUDNX ĂZLDGRPRĂFL LEUDNX PRĝOLZRĂFL VZRERGQHJR Z\UDĝH
QLD]JRG\SU]H]RVREÚFKRUÈF]\]QDMGXMÈFÈVLÚZVWDQLHWXĝSU]HG]DNRñF]HQLHPĝ\FLD
:öZF]DV SRMDZLD VLÚ NRQĠLNW GZöFK ZDUWRĂFL RFKURQ\ ĝ\FLD L RFKURQ\ JRGQRĂFL F]ïR
ZLHND6\WXDFMHRNWöUHMSDQLSRVHïZVSRPLQDïDNLHG\SRGHMPXMHVLÚG]LDïDQLDWHUDSHX
W\F]QHNWöU\FK]DGDQLHPMHVWSU]HGïXĝHQLHVWDQXDJRQDOQHJRLïÈF]ÈVLÚ]HV]F]HJöOQ\P
WUXGQ\PGRXVXQLÚFLDFLHUSLHQLHPVÈRFHQLDQHļZFLÈJXRVWDWQLFKNLONXG]LHVLÚFLXODW
ZGRNWU\QLHUöZQLHĝZVSRïHF]Q\PQDXF]DQLX.RĂFLRïDļMDNR]DFKRZDQLDQDUXV]DMÈFH
JRGQRĂÊF]ïRZLHND:WDNLPNRQĠLNFLH ZDUWRĂFL ĝ\FLH OXG]NLH ļ JRGQRĂÊ SU]\]QDMH VLÚ
Z\ĝV]RĂÊRFKURQ\JRGQRĂFL
7ZLHUG]L VLÚ ĝH WHJR W\SX G]LDïDQLH MHVW W\ONR V]WXF]Q\P SU]HGïXĝDQLHP SURFHVX
XPLHUDQLDNWöUHQDUXV]DJRGQRĂÊSDFMHQWD0öZLVLÚĝHSDFMHQWPDSUDZRGRWHJRĝHE\
RGVWÈSLÊRGXSRUF]\ZHMWHUDSLLSU]\F]\PXSRUF]\ZDWHUDSLDPDVZRMHZ\UDěQHJUDQL
FH7RQLHMHVWNDĝGDWHUDSLD1LHNDĝGDLQWHQV\ZQDWHUDSLDMHVWXSRUF]\ZÈWHUDSLÈ1LH
PDVHQVXWHJRWïXPDF]\Ê:SU]\SDGNXXSRUF]\ZHMWHUDSLLF]ÚVWRPöZLVLÚR]DND]LH
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MHMVWRVRZDQLDDQLHW\ONRSUDZLHSDFMHQWDF]\GHF\]MLOHNDU]DNWöU\PRĝHMÈVWRVRZDÊ
OXEQLH=DWHPQLHGRVWU]HJDPV]F]HJöOQHJR]ZLÈ]NXPLÚG]\NZHVWLÈHXWDQD]MLELHUQHM
DSURSRQRZDQ\PL]PLDQDPL
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
&]ZDUWH S\WDQLH SDQL SRVHï GRW\F]\ïR RU]HF]HQLD (XURSHMVNLHJR 7U\EXQDïX 3UDZ
&]ïRZLHND ]U 7Ú UR]PRZÚ WRF]\OLĂP\ QD ERGDMĝH SLHUZV]\P SRVLHG]HQLX .R
PLVML=DXZDĝ\ïHPUR]ELHĝQRĂÊPLÚG]\GZRPDHNVSHUW\]DPLNWöUHSDñVWZX]RVWDï\
SU]HND]DQH
:SLHUZV]HM HNVSHUW\]LH ļ SDQL SURI=LHOLñVNLHM ļ ]DZDUWD MHVW QLHFR LQQD WH]D QLĝ
ZSLHUZV]HMHNVSHUW\]LHSDQDSURI:UöEODRGQRV]ÈFHMVLÚGRLQWHUSUHWDFMLZVSRPQLDQH
JRRU]HF]HQLD7U\EXQDïX3DQLSURI=LHOLñVNDWZLHUG]LïDĝH7U\EXQDïSRWZLHUG]LïEUDN
PRĝOLZRĂFLREMÚFLDRFKURQÈSUDZQÈG]LHFNDSU]HGQDURG]HQLHPĝHZ\NOXF]\ïWDNÈPRĝ
OLZRĂÊ3DQSURI:UöEHOWZLHUG]LïĝH7U\EXQDïQLHZ\NOXF]\ïPRĝOLZRĂFLUR]FLÈJQLÚFLD
WHMRFKURQ\QDG]LHFNRSU]HGQDURG]HQLHPĝ\FLHZID]LHSUHQDWDOQHM
$E\Z\MDĂQLÊWHZÈWSOLZRĂFL%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKERGDMĝHQDGUXJLPSRVLHG]H
QLXSU]HGVWDZLïRHNVSHUW\]ÚSDQD-DQD/LSVNLHJRNWöUDGRNïDGQLHUHIHUXMHVWDQRZLVNR
(XURSHMVNLHJR7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHND7DHNVSHUW\]DNRñF]\VLÚNRQNOX]MÈZNWö
UHM SRWZLHUG]RQD ]RVWDMH WH]D Lĝ 7U\EXQDï G]LVLDM WZLHUG]L ĝH QLH PRĝQD Z\NOXF]\Ê
ĝH ZNRQNUHWQ\FK V\WXDFMDFK ĝ\FLH QLHQDURG]RQH EÚG]LH NRU]\VWDÊ ]RFKURQ\ SUDZQHM
SU]HZLG]LDQHMZNRQZHQFML7DNDMHVWNRQNOX]MDZWHMVSUDZLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
%\ïRS\WDQLHGRSDQDSRVïDZQLRVNRGDZF\
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
=QDNRPLWÈ F]ÚĂÊ RGSRZLHG]L QD S\WDQLD VNLHURZDQH GR ZQLRVNRGDZFöZ XG]LHOLï SDQ
SURI:UöEHO &KFLDïHP ]D]QDF]\Ê ĝH LQWHQFMÈ ZQLRVNRGDZFöZ QLH E\ïD ]PLDQD XVWD
Z\RSODQRZDQLXURG]LQ\OHF]]PLDQDNRQVW\WXFMLRF]\PZ\UDěQLHPöZLGUXNQU
LQDG F]\P GHEDWXMHP\ SU]\QDMPQLHM RG SLHUZV]HJR F]\WDQLD ZSDěG]LHUQLNX U
=GHF\GRZDQLHïDWZLHME\ïRE\ZQLRVNRGDZFRPX]\VNDÊZLÚNV]RĂÊGR]PLDQ\XVWDZ\QLĝ
ZLÚNV]RĂÊNZDOLğNRZDQÈ GR ]PLDQ\ NRQVW\WXFML 'ODWHJR QLH MHVW WR GÈĝHQLH ķQD VNUöW\ĵ
GR ]PLDQ\ XVWDZ\ OHF] SUöED Z\MDĂQLHQLD ZV]HONLFK ZÈWSOLZRĂFL F]\ F]ïRZLHN SU]HG
XURG]HQLHPLF]ïRZLHNSRXURG]HQLXWRWHQVDPF]ïRZLHNF]\QLH8ĝ\ZDQLHVIRUPXïR
ZDñ]DURGHNSïöGQLHMHVWREUDěOLZHGODF]ïRZLHNDSU]HGXURG]HQLHPSRQLHZDĝVÈWR
RNUHĂOHQLDPHG\F]QHSRZV]HFKQLHXĝ\ZDQHWDNVDPRMDNQRZRURGHNG]LHFNRPïRG]LH
QLHFF]ïRZLHNGRURVï\F]ïRZLHNVWDUV]\F]ïRZLHNZZLHNXSRGHV]ï\P
1DWRPLDVWFKFLDïE\P]ZUöFLÊXZDJÚQDNLONDNZHVWLL3DQLSRVHï-RDQQD6HQ\V]\Q
PöZLÈFRSRG]LHPLXDERUF\MQ\PļQLHEÚGÚSRGDZDïĝDGQ\FKOLF]EļSUöERZDïDPDU
JLQDOL]RZDÊVWDQRZLVNR)HGHUDFML5XFKX2EURQ\¿\FLDZVWRVXQNXGRNLONXG]LHVLÚFLX
RUJDQL]DFMLļPöZLÈFZVNUöFLHļSURDERUF\MQ\FKNWöUHXZDĝDMÈLQDF]HM:\MDĂQLDPĝH
3ROVND)HGHUDFMD5XFKX2EURQ\¿\FLD]U]HV]DRUJDQL]DFML]DUöZQRREURQ\ĝ\FLD
MDNLURG]LQ\
PDUFDUSRVïRZLH6/']ïRĝ\OLSURMHNWXVWDZ\RĂZLDGRP\PURG]LFLHOVWZLH
GUXN QU  3RVïRZLH 6/' PDMÈ ZÈWSOLZRĂFL ķRG NLHG\ F]ïRZLHNĵ 3URSRQRZDQD
QRZHOL]DFMD NRQVW\WXFML PD Z\MDĂQLÊ WH ZÈWSOLZRĂFL PRĝH QLH W\ONR SRVïRP 6/' DOH
ZV]\VWNLPNWöU]\ZÈWSLÈĝHE\QLHF]\QLÊZ\FLHF]HNNWöUHE\ï\E\ZMDNLNROZLHNVSRVöE
SROLW\F]QHPLPRĝHSRGSURMHNWHPXVWDZ\RĂZLDGRP\PURG]LFLHOVWZLHQLHSRGSLVDïVLÚ
ĝDGHQSRVHïVSR]D.OXEX3DUODPHQWDUQHJR6/'
6DPREöMVWZR Z3ROVFH QLH MHVW NDUDQH QDWRPLDVW SRPRF LQDPDZLDQLH GR VDPR
EöMVWZDMHVW7RVÈGZLH]XSHïQLHRGUÚEQHV\WXDFMHNWöUHZĝDGHQVSRVöEQLHXWUXG
QLÈVDPREöMFRPPLPRĝHEROHMÚQDW\PSRGMÚFLDWDNLHMGHF\]ML$OHZĝDGHQVSRVöE
UöZQLHĝQLHXïDWZLÈF]\XPRĝOLZLÈRVRERPNWöUHFKFLDï\E\SRPöFOXEQDPDZLDÊGR
VDPREöMVWZD
-HĂOLFKRG]LRXSRUF]\ZÈWHUDSLÚRGVWÈSLHQLHRGWHUDSLLF]\SUDZRSDFMHQWDGRRGPR
Z\OHF]HQLDWRNLONDQDĂFLHODWSU]HSUDFRZDïHPQDRGG]LDOHLQWHQV\ZQHMWHUDSLLLQDDQH
VWH]MRORJLLJG]LHF]ÚVWRSRMDZLDï\VLÚGUDPDW\F]QHS\WDQLDF]\OHF]\ÊSDFMHQWDNWöU\
MHVWMHV]F]HSU]\WRPQ\LRGPDZLDMDNLHJRNROZLHNOHF]HQLDF]\WUDNWRZDÊMHJRĝÈGDQLH
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VHULR F]\ FLÚĝNL XUD] NWöU\ ]DJUDĝD EH]SRĂUHGQLR ]GURZLX OXE ĝ\FLX QLH ZSï\ZD QD
MHJRGHF\]MÚ1LHMHGQRNURWQLHSRVWÚSRZDOLĂP\ZEUHZZROLSDFMHQWDSRGHMPXMÈFOHF]H
QLHX]DVDGQLDMÈFLĝVNRURMHVWWDNEDUG]RFLÚĝNRSRV]NRGRZDQ\WRPDP\ZÈWSOLZRĂFL
F]\ZLHFRPöZL
1DWRPLDVW SDFMHQW FLÚĝNR FKRU\ DOH ZVWDQLH QLH]DJUDĝDMÈF\P EH]SRĂUHGQLR ]GUR
ZLXLĝ\FLXPLDïSUDZRRGPDZLDÊSU]\MPRZDQLDWDEOHWHNF]\]DVWU]\NöZGRPRPHQWX
NLHG\QLH]DFKRG]LïRSRGHMU]HQLH]QDV]HMVWURQ\ĝHMHJRGHF\]MDZVSRVöEEH]SRĂUHGQL
PRĝH ]DJUDĝDÊ ]GURZLX OXE ĝ\FLX *G\ WUDFLï SU]\WRPQRĂÊ SRGHMPRZDOLĂP\ ZV]HONLH
G]LDïDQLDSRQLHZDĝG\VNXVMD]SDFMHQWHPE\ïDQLHPRĝOLZD1LHE\ïRWDNLHJR]GDU]HQLD
ļ ZKLVWRULL PRMHJR RGG]LDïX ļ ĝHE\ SRGMÈÊ GHF\]MÚ QD SURĂEÚ URG]LQ\ R]DSU]HVWDQLX
OHF]HQLDNWöUHPRJïRVLÚ]EOLĝDÊGRJUDQLF\XSRUF]\ZHMWHUDSLL3DFMHQWNWöU\MHVWQLH
SU]\WRPQ\RGG\FKD]DQLHJRUHVSLUDWRU]Z\NOHV]\ENRXPLHUDQD]DSDOHQLHSïXF%\
ZDïRĝHSDFMHQWOHF]RQ\XQDVRNODWQDUHVSLUDWRU]Hĝ\ïG]LÚNLZLHONLHMLLQWHQV\ZQHM
SUDF\SLHOÚJQLDUHN
:]ZLÈ]NX]W\PQLHE\ïRDQL]DSU]HVWDQLDG]LDïDñDQLQLHE\ïRHXWDQD]MLDQLQLHE\ïR
XSRUF]\ZHMWHUDSLL1DV]HG]LDïDQLHQLHGRSURZDG]LïRGRWHJRĝHNWRĂSRQLöVïXV]F]HU
EHNQD]GURZLX1LHPXVLHOLĂP\SRGHMPRZDÊWUXGQ\FKGHF\]MLRSREUDQLXQDU]ÈGöZ6È
WR]DZV]HWUXGQHGHF\]MHDF]NROZLHNQLHPXVLHOLĂP\LFKSRGHMPRZDÊ
=E\WVZRERGQLHPöZLP\RSUREOHPLHHXWDQD]ML:NDGHQFML]WU\EXQ\VHM
PRZHMSRVHï6/'Z\JïRVLïWDNÈSURSR]\FMÚ-DNROHNDU]SUDFXMÈF\QDLQWHQV\ZQHMWHUD
SLLFDïHODWDVSU]HFLZLDPVLÚZV]HONLPSURSR]\FMRPZSURZDG]HQLDZ3ROVFHHXWDQD]ML
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
:KRVSLFMXPZ7RUXQLXSRZ\SDGNXOHĝDïDPDWNDZĂSLÈF]FHSRGUHVSLUDWRUHPSU]HG
PLHVLÚF\ 2GïÈF]HQLH UHVSLUDWRUD QD SHZQR VSRZRGRZDïRE\ ĂPLHUÊ 3R PLHVLÈFDFK
REXG]LïDVLÚVDPDLIXQNFMRQXMH=DWHPMDNQDMGDOHM]NRQFHSFMDPLHXWDQD]ML
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
1LHFKFLDïE\PVSRZRGRZDÊG\VNXVMLLGÈFHMZ]XSHïQLHLQQ\PNLHUXQNX3UREOHPPH
G\F]Q\FK]QDPLRQĂPLHUFLZLÈĝHVLÚ]SHZQ\PLG]LDïDQLDPLNWöUHQDNRñFXSRZRGXMÈ
ĝHSDFMHQW]GURZLHMHDQDSUDZGÚRĝ\ZD0RĝHWRPLHÊ]QDPLRQDVXNFHVXPHG\F]QHJR
PRĝHPLHÊLQQH]QDPLRQD
1DLQWHQV\ZQHMWHUDSLLZ7DUQREU]HJXOHWQLDSDFMHQWNDVSHïQLDïDZV]HONLHNU\
WHULDX]QDQLD]D]PDUïÈļPRĝQDE\ïRUR]SRF]ÈÊSURFHGXUÚSU]HV]F]HSXļĝ\MHOHNNR
XW\NDQLNWQDZHWQLH]DXZDĝDLĝNLHG\ĂQLHĝ\ïD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
0\ĂOÚĝHZ\MDĂQLOLĂP\ZV]\VWNLHNZHVWLH3RLQIRUPXMÚMDNLFKRSLQLLGRW\FKF]DVZ\VïX
FKDOLĂP\
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
8ZDĝDP ĝH QLH RWU]\PDïDP RGSRZLHG]L QD S\WDQLH F]\ VIRUPXïRZDQLH ķQDWXUDOQHM
ĂPLHUFLĵZDUWQLHVSRZRGXMHHOLPLQDFMLSHZQ\FKG]LDïDñPHG\F]Q\FKQDU]HF]SD
FMHQWD1LHNWöUHG]LDïDQLDPHG\F]QHVSU]HFLZLDMÈVLÚQDWXUDOQHMĂPLHUFL
=RVWDïDPZ\ZRïDQDSU]H]SDQLÈSU]HZRGQLF]ÈFÈ.RPLVML5RG]LQ\LSRQLHNÈGSU]H]
SDQDZLFHSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVMLWRFKFLDïDE\P]DXZDĝ\ÊLĝSRSLHUZV]HļSU]\WR
F]\ïDPGDQHGRW\F]ÈFHSRG]LHPLDDERUF\MQHJRNWöUHSRGDMÈLMHGQHRUJDQL]DFMHLGUX
JLH,VWRWÈE\ïRWRĝHRQHVÈLWDNRZLHOHZ\ĝV]HRGRğFMDOQ\FK GDQ\FK
3URMHNW XVWDZ\ RĂZLDGRP\P URG]LFLHOVWZLH SLVDïDP ZVSöOQLH ]RUJDQL]DFMDPL NR
ELHF\PL=DSHZQLDPĝHSURMHNWQLH]DZLHUDïĝDGQ\FKUR]ZDĝDñGRW\F]ÈF\FKWHJRNLHG\
]DF]\QDVLÚĝ\FLHOHF]UHJXODFMHSUDZQHGRW\F]ÈFHGRSXV]F]DOQRĂFLSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:\MÈWNRZRWUXGQDURODJG\E\PMDNROHNDU]PLDïG]LVLDMUR]VWU]\JQÈÊSUREOHPF]\]D
SLVRQDWXUDOQHMĂPLHUFL]PLHQLFRNROZLHNZG]LDïDQLXLQQ\FKNROHJöZOHNDU]\3HZQH
SDWRORJLF]QH ]MDZLVND NWöUH Z\VWÚSXMÈ ZĂZLHFLH OHNDUVNLP QLH PDMÈ QLF ZVSöOQHJR
]SU]HVWU]HJDQLHP SUDZD DQL NRQVW\WXF\MQHJR DQL XVWDZRGDZVWZD ]Z\NïHJR 6È QD
JDQQH 3U]\MÚFLH ]PLDQ\ ZDUW ZĝDGHQ VSRVöE QLH ZSï\QLH QD ]PLDQÚ NU\WHULöZ
ĂPLHUFLNWöUHSR]ZROLï\E\]DSU]HVWDÊG]LDïDQLDPHG\F]QHJRF]\XSRUF]\ZHJROHF]HQLD
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*G\E\FKFLHÊUR]VWU]\JDÊWÚGHF\]MÚWRIDNW\F]QLHQDOHĝDïRE\XFLHFVLÚGRDXWRU\WH
WöZSU]\QDMPQLHMZG]LHG]LQLHLQWHQV\ZQHMWHUDSLLQHXURFKLUXUJLLQHXURORJLLZ]ZLÈ]
NX]W\PQDW\PSRSU]HVWDQÚ
&K\ED ]XSHïQLH QLHSRWU]HEQD E\ïD GUXJD F]ÚĂÊ Z\SRZLHG]L SRQLHZDĝ GRVNRQDOH
ZLHP ĝH XVWDZD RĂZLDGRP\P URG]LFLHOVWZLH QLH UR]SRF]\QDïD LQLH SUöERZDïD NRñ
F]\Ê G\VNXVML ķRG NLHG\ F]ïRZLHNĵ *G\ PöZLP\ RGRSXV]F]HQLX SU]H] XVWDZRGDZFÚ
]Z\NïHJR SUDZD PRĝOLZRĂFL ]DELMDQLD G]LHFND SU]HG XURG]HQLHP LPöZLP\ RXVWDZLH
GRSXV]F]DMÈFHMDERUFMÚWRGODZLHOX]QDF]\FRLQQHJR=PLDQDNRQVW\WXFMLPDGRSURZD
G]LÊGR]DPNQLÚFLDV]WXF]QHJRSRG]LDïXQDF]ïRZLHNDSU]HGXURG]HQLHPLF]ïRZLHNDSR
XURG]HQLXĝHE\ZSU]\SDGNXSRMDZLHQLDVLÚNROHMQHJRSURMHNWXXVWDZ\RĂZLDGRP\P
URG]LFLHOVWZLHSRVïRZLHNWöU]\JïRVXMÈ]DWDNLPSURMHNWHPPLHOLĂZLDGRPRĂÊĝHJïRVX
MÈSU]HFLZNRĝ\FLXF]ïRZLHNDSU]HGXURG]HQLHP
=ZLHONÈXZDJÈZ\VïXFKXMÚZ\SRZLHG]LSDQLSRVHï]DUöZQRQDWHMVDOLMDNLZZLH
OXSURJUDPDFKNWöUHGRW\F]\ï\NZHVWLLķRGNLHG\F]ïRZLHNĵ&]DVDPLMHVWHPSRUDĝRQ\
LSU]HUDĝRQ\W\PFRVï\V]Ú:LHPĝH]PLDQDNRQVW\WXFMLNWöUD]DNRñF]\VSUDZÚSR
G]LDïXQDF]ïRZLHNDSU]HGXURG]HQLHPLF]ïRZLHNDSRXURG]HQLXQLHZSï\QLHZĝDGHQ
VSRVöEQD]PLDQÚSRJOÈGöZZLHOXĂURGRZLVN%ÚGÈWRĂURGRZLVNDVNUDMQLHIHPLQLVW\F]QH
VNUDMQLHOHZLFRZHLOHZLFRZH$OHWDQRZHOL]DFMDZSï\QLH]DSHZQHQDVWDQĂZLDGRPRĂFL
VSRïHF]QHM0DPQDG]LHMÚLĝZSHZQ\PPRPHQFLHĂURGRZLVNDVNUDMQLHIHPLQLVW\F]QH
LVNUDMQLH OHZLFRZH JïRVDPL Z\ERUFöZ EÚGÈ Z\HOLPLQRZDQH ]ĝ\FLD SDUODPHQWDUQHJR
L]DPDFKQDĝ\FLHF]ïRZLHNDZID]LHSU]HGXURG]HQLHPSRSURVWXQLHEÚG]LHPöJïE\Ê
SRZWöU]RQ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
(NVSHUWHP.RPLVMLMHVWSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO]8QLZHUV\WHWX-DJLHOORñVNLHJR
:SUDFDFK .RPLVML XF]HVWQLF]\ UöZQLHĝ G\UHNWRU %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK GU0LFKDï
.UöOLNRZVNL
.RPLVMDZ\VïXFKDïDRSLQLLRSRVHOVNLPSURMHNFLH]PLDQ\NRQVW\WXFMLSDQDSURI7DGH
XV]D6P\F]\ñVNLHJRRSLQLLZVSUDZLHSURMHNWX]PLDQDUWNRQVW\WXFMLSDQLSURI(OH
RQRU\=LHOLñVNLHMSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHOSU]HGVWDZLïNLONDRSLQLLZ\VïXFKDOLĂP\
RSLQLL-DQD/LSVNLHJRL3LRWUD+\EDOVNLHJR]%$6RSLQLLGUD5DGRVïDZD*UDERZVNLHJR
]8QLZHUV\WHWX 5]HV]RZVNLHJR GRW\F]ÈFHM ]PLDQ\ GR SURMHNWX XVWDZ\ R]PLDQLH NRQ
VW\WXFML ]XZ]JOÚGQLHQLHP S\WDQLD F]\ PRĝOLZD MHVW LQNRUSRUDFMD DUWD XVW XVWD
Z\RSODQRZDQLXURG]LQ\RSLQLLQDWHPDWSUDZRGRĝ\FLDLVWDWXVRVRE\OXG]NLHMSU]HG
QDURG]HQLHP ZRU]HF]QLFWZLH .RPLVML 3UDZ &]ïRZLHND L7U\EXQDïX 3UDZ &]ïRZLHND
Z6WUDVEXUJXSDQD-DQD/LSVNLHJR]%$6HNVSHUW\]\SURI0DULDQD*DEU\VLDļRGNLHG\
]DF]\QDVLÚOXG]NLHĝ\FLHRSLQLLNVGU7RPDV]D.UDMD]3DSLHVNLHM$NDGHPLL7HRORJLF]
QHMZ.UDNRZLHQDWHPDWSRZV]HFKQRĂFLSUDZDQDWXUDOQHJRRSLQLLGUD5RPDQD7U]D
VNRZVNLHJR]8QLZHUV\WHWXNDUG6WHIDQD:\V]\ñVNLHJRQDWHPDWF\ZLOQRSUDZQHMNRQ
VHNZHQFML]PLDQ\NRQVW\WXFMLSURSRQRZDQHMZSURMHNFLH]DZDUW\PZGUXNXVHMPRZ\P
RSLQLLRGUD$UWXUD)LOLSRZLF]D]8QLZHUV\WHWXNDUG6WHIDQD:\V]\ñVNLHJRQDWHPDW
F]\]SXQNWXZLG]HQLDVWDQRZLVND.RĂFLRïDNDWROLFNLHJRLVWQLHMHPRĝOLZRĂÊ]DDSURER
ZDQLDREHFQ\FKUR]ZLÈ]DñSUDZQ\FK]DZDUW\FKZXVWDZLHRSODQRZDQLXURG]LQ\RSLQLL
GUD/HV]ND%RVNDQDWHPDWMDNLH]PLDQ\ZSROVNLPXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\PVÈQLH
]EÚGQHGOD]DSHZQLHQLDRFKURQ\JRGQRĂFLLSRGVWDZRZ\FKSUDZLVWRW\OXG]NLHMZRNUH
VLHSUHQDWDOQ\PZVIHU]H]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\Z\]QDF]DQHSU]H]VWDQGDUG\
PLÚG]\QDURGRZH RSLQLL SDQD SURI:UöEOD ļ NRQVW\WXF\MQH JZDUDQFMH RFKURQ\ ĝ\FLD
SU]HVïDQNL GRSXV]F]DOQRĂFL DERUFML RUD] ZVSUDZLH VNXWNöZ SUDZQ\FK ZSURZDG]HQLD
GR .RQVW\WXFML 53 ]PLDQ\ ZWUHĂFL DUW RUD] DUW .RQVW\WXFML 53 RSLQLL :RMFLH
FKD2GURZÈĝD6\SQLHZVNLHJRQDWHPDW]DNUHVXGRSXV]F]DOQRĂFLSRSUDZHNNWöUHPRJÈ
E\Ê UR]SDWU\ZDQH ZWUDNFLH UR]SDWU\ZDQLD SU]H] 6HMP SURMHNWX ]PLDQ Z.RQVW\WXFML
53LZF]RUDMV]DRSLQLDSURI$QGU]HMD=ROODZVSUDZLHRFHQ\NRQVW\WXF\MQ\FKVNXWNöZ
SUDZQ\FKSURMHNWX]PLDQ\DUWL
3U]HFKRG]LP\GR]JïDV]DQLDSRSUDZHN
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQSRVHï'DULXV].ïHF]HNSRZLHG]LDïĝHLQWHQFMÈZQLRVNRGDZFöZSRSUDZNLGRNRQ
VW\WXFMLMHVWWRE\ZSU]\V]ïRĂFLXVWDZRGDZVWZR]Z\NïHNWöUHZ\QLND]]DSLVXNRQVW\
WXFML ]DSRELHJïR OLEHUDOL]DFML XVWDZ\ RSODQRZDQLX URG]LQ\ 3URVLïDE\P DE\ .RPLVMD
]ZUöFLïDVLÚRMHGQÈOXEGZLHRSLQLHSUDZQHQDWHPDWF]\LVWQLHMHPRĝOLZRĂÊWDNLHJR
VIRUPXïRZDQLDZNRQVW\WXFMLE\]SU]HSLVöZZSURVWZ\QLNDïRĝHSUDZRZXVWDZRGDZ
VWZLH]Z\Nï\PGRW\F]ÈF\PRFKURQ\ĝ\FLDQLHPRĝHE\ÊPQLHMUHVWU\NF\MQHQLĝG]LVLDM
-HĂOLWDNWRZNWöU\PDUW\NXOHLMDNWDNDSRSUDZNDPLDïDE\EU]PLHÊ"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3DQLSU]HZRGQLF]ÈFDQLHGRNRñFD]UR]XPLDïDPRMHLQWHQFMH1LHFKRG]LRSUREOHPUR]
VWU]\JQLÚFLDZNRQVW\WXFMLXUHJXORZDñXVWDZRZ\FKW\ONRFKRG]LRZ]URVWĂZLDGRPRĂFL
SRSU]H]GRSUHF\]RZDQLHREHFQ\FK]DSLVöZZVSUDZLHNWöU\FKZ\SRZLDGDïVLÚWU\EXQDï
.RQVW\WXF\MQ\ZU:ĝDGHQVSRVöEQLHZSï\ZDP\QDXVWDZRGDZFÚ]Z\NïHJR
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
5R]XPLHPĝHMHVWWRZQLRVHNGRSUH]\GLXP.RPLVML3R]DNRñF]HQLXSRVLHG]HQLDSUH
]\GLXPUR]ZDĝ\WÚVSUDZÚ
3URV]ÚR]JïDV]DQLHSRSUDZHN3R]JïRV]HQLXSRVWDUDP\VLÚGRVWDUF]\ÊSRSUDZNLQD
SLĂPLH-HĂOLZQLRVNRGDZFDEÚG]LHG\VSRQRZDïSRZLHORQ\PWHNVWHPWRRGUD]X]RVWD
QLHUR]GDQ\F]ïRQNRP.RPLVML-HĝHOLNWRĂ]JïRVLXVWQLHSRSUDZNÚWRZFLÈJXSöïJRG]L
Q\SRSUDZND]RVWDQLHSRZLHORQDLZïRĝRQDGRVNU\WHN1DVWÚSQHSRVLHG]HQLH.RPLVML
QDNWöU\PEÚGÈUR]SDWU\ZDQHSRSUDZNLUR]SRF]QLHVLÚMXWURRJRG]3RSUDZNL
PRĝQDVNïDGDÊGRGQLDMXWU]HMV]HJRGRJRG]OXEGRJRG]
&]\NWRĂ]SDñVWZDSRVïöZFKFLDïE\]JïRVLÊSRSUDZNÚ"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
1D SRSU]HGQLP SRVLHG]HQLX ]JïRVLïHP SRSUDZNÚ FKFLDïHP MÈ ]PRG\ğNRZDÊ :\FRIX
MÚ WÚ F]ÚĂÊ SRSUDZNL NWöUD GRW\F]\ QRZHOL]DFML DUW LSURSRQXMÚ QDGDQLH QRZHJR
EU]PLHQLDDUWDOHLQQHJREU]PLHQLDQLĝ]JïRV]RQHZSRSUDZFH$UWRWU]\PXMH
EU]PLHQLHķ½UöGïHPZROQRĂFLLSUDZF]ïRZLHNDLRE\ZDWHODMHVWSU]\URG]RQDLQLH]E\
ZDOQDJRGQRĂÊF]ïRZLHNDSU]\QDOHĝQDPXRGFKZLOLSRF]ÚFLD-HVWRQDQLHQDUXV]DOQD
DMHMSRV]DQRZDQLHLRFKURQDMHVWRERZLÈ]NLHPZïDG]SXEOLF]Q\FKĵ3U]HND]XMÚWÚSR
SUDZNÚ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
&]\OLDUW]RVWDMHZWDNLPSU]HGïRĝHQLXMDNE\ïZHZQLRVNXNWöU\]JïRVLïRSRVïöZ"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3URSR]\FMDQRZHOL]DFMLDUWMHVWDOWHUQDW\ZQÈSURSR]\FMÈGRGUXNXQU:\FRIXMÚ
WHQ IUDJPHQW QRZHOL]DFML GRW\F]ÈF\ DUW LVNïDGDP WÚ SRSUDZNÚ MDNR DOWHUQDW\ZQÈ
ZVWRVXQNXGRDUW,QWHQFMÈWHMSRSUDZNLMHVWW\ONRQRZHOL]DFMDDUW
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
:REHFIDNWXLĝSDQSRVHïUHSUH]HQWXMÈF\ZQLRVNRGDZFöZZ\FRIDïF]ÚĂÊSRSUDZNLGRW\
F]ÈFHMDUWZLPLHQLX.OXEX/35FKFLDïE\P]ïRĝ\ÊSRSUDZNÚGRW\F]ÈFÈWHJRDUW\NX
ïX$UWRWU]\PXMHEU]PLHQLHķ5]HF]SRVSROLWD3ROVND]DSHZQLDNDĝGHPXF]ïRZLHNR
ZLSUDZQÈRFKURQÚĝ\FLDRGPRPHQWXSRF]ÚFLDGRQDWXUDOQHMĂPLHUFLĵ
=JïDV]DPWHĝGUXJÈSRSUDZNÚREHMPXMÈFÈDUWL$UWRWU]\PXMHEU]PLHQLH
NWöUH F\WRZDïHP Z\ĝHM $UW RWU]\PXMH EU]PLHQLH ķ½UöGïHP ZROQRĂFL LSUDZ F]ïR
ZLHNDMHVWSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊSU]\VïXJXMÈFDF]ïRZLHNRZLRGFKZLOLSR
F]ÚFLD -HVW RQD QLHQDUXV]DOQD DMHM SRV]DQRZDQLH LRFKURQD MHVW RERZLÈ]NLHP ZïDG]
SXEOLF]Q\FKĵ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\VÈLQQHSRSUDZNL"
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&KFLDïDP]JïRVLÊSRSUDZNÚGRDUWDOHUR]XPLHPĝHMXĝ]RVWDïD]JïRV]RQD
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3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]\MPXMHP\SRSUDZNLSURV]ÚMHSRZLHOLÊLZSöïJRG]LQ\SU]HND]DÊSRVïRPGRVNU\WHN
ZGROQHMSDODUQL,QIRUPXMÚĝHMXWURGRJRG]MHVWPRĝOLZRĂÊ]JïDV]DQLDSRSUDZHN
2JRG]UR]SRF]\QDVLÚSRVLHG]HQLH.RPLVML
,QIRUPXMÚĝHSDQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND]DVWÚSFDSU]HZRGQLF]ÈFHJR.RPLVML
]ïRĝ\ïD UH]\JQDFMÚ ']LÚNXMÚ ]D GRW\FKF]DVRZÈ SUDFÚ QD VWDQRZLVNX SU]HZRGQLF]ÈFHM
.RPLVMLSDQLSRVHï-DGZLG]H:LĂQLHZVNLHMLSDQLSRVHï(OĝELHFLH5DG]LV]HZVNLHM:LH
U]Ú ĝH ZV]\VF\ ]DDQJDĝRZDQL FKFÈ GREU]H 0RĝQD UöĝQLÊ VLÚ SRJOÈGDPL &KFLDïE\P
ĝHE\ĂP\PLPRUöĝQLF\SRJOÈGöZ]DFKRZDOLZ]DMHPQ\V]DFXQHN
']LÚNXMÚHNVSHUWRPOHJLVODWRURPNWöU]\F]XZDMÈQDGSRSUDZQRĂFLÈSU]HELHJXSR
VLHG]HQLD.RPLVML']LÚNXMÚPHGLRPEH]Z]JOÚGXQDWRMDNRGELHUDMÈG]LVLHMV]HSRVLH
G]HQLH3U]HSUDV]DPĝHZSHZQ\PPRPHQFLHSURVLïHPSDQöZNDPHU]\VWöZRFKZLOR
ZHRSXV]F]HQLHVDOL1DSUDZGÚWUXGQRE\ïRVNXSLÊVLÚQDZ\VïXFKDQLXRSLQLL
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
3URV]Ú SDQD SU]HZRGQLF]ÈFHJR DE\ VSRZRGRZDï ĝHE\ĂP\ RWU]\PDOL VPV\ SRZLDGD
PLDMÈFHRVDOLZNWöUHMRGEÚG]LHVLÚSRVLHG]HQLH6ÈG]LïHPĝHG]LVLDMREÚG]LHSR
VLHG]HQLHDRSRVLHG]HQLXSU]HVXQLÚW\PQDGRZLHG]LDïHPVLÚRGG]LHQQLNDU]\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:\F]HUSDOLĂP\ SRU]ÈGHN G]LHQQ\ G]LVLHMV]\FK REUDG ļ ]DP\NDP SRVLHG]HQLH .RPLVML
1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]H
F]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
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.RPLVMD1DG]Z\F]DMQD
GRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\
R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM QU
PDUFDU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM REUDGXMąFD SRG SU]HZRGQLFWZHP SRVáD
)UDQFLV]ND6WHIDQLXND 36/ ]UHDOL]RZDáDQDVWĊSXMąF\SRU]ąGHNG]LHQQ\
±UR]SDWU]HQLHSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML
5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM GUXNQU ±NRQW\QXDFMD
:SRVLHG]HQLXXG]LDïZ]LÚOLSU]HGVWDZLFLHOH0LQLVWHUVWZD6SUDZLHGOLZRĂFL]VHNUHWDU]VWDQX%HDWÈ
.HPSÈRUD]U]HF]QLNSUDZG]LHFND(ZD6RZLñVND
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
2WZLHUDP SRVLHG]HQLH .RPLVML 1DG]Z\F]DMQHM GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX
XVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM:LWDPU]HF]QLNSUDZG]LHFND
SDQLÈ(ZÚ6RZLñVNÈRUD]VHNUHWDU]DVWDQXZ0LQLVWHUVWZLH6SUDZLHGOLZRĂFLSDQLÈ%H
DWÚ.HPSÚ
3U]\VWÚSXMHP\GRGDOV]HJRSURFHGRZDQLDQDGSRVHOVNLPSURMHNWHPXVWDZ\R]PLD
QLH .RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM GUXN QU  1D ZF]RUDMV]\P SRVLHG]HQLX
Z\]QDF]\OLĂP\WHUPLQVNïDGDQLDSRSUDZHNGRGQLDG]LVLHMV]HJRGRJRG],QIRUPX
MÚĝHQLHZSï\QÚï\QRZHSRSUDZNL&]\NWRĂ]SDñVWZDSRVïöZFKFLDïE\MHV]F]H]JïRVLÊ
SRSUDZNÚ"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
3U]\VWÚSXMHP\ GR UR]SDWU]HQLD ]JïRV]RQ\FK SRSUDZHN 'RW\FKF]DV ]JïRV]RQR QD
VWÚSXMÈFHSRSUDZNLSDQSRVHï'DULXV].ïHF]HN]JïRVLïSRSUDZNÚGRDUWSDQSRVHï
$QGU]HM0DñND]JïRVLïSRSUDZNÚGRDUWRUD]SRSUDZNÚïÈF]QÈGRDUWL3UR
SRQXMÚDE\ZSLHUZV]HMNROHMQRĂFLJïRVRZDÊSRSUDZNÚGRDUW]JïRV]RQÈSU]H]SDQD
SRVïD 'DULXV] .ïHF]ND ZQDVWÚSQHM NROHMQRĂFL SRSUDZNL SDQD SRVïD $QGU]HMD 0DñNL
&]\VÈLQQHZQLRVNL"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3URSRQXMÈFQRZHEU]PLHQLHDUWNRQVW\WXFML]JïDV]DïHPWÚSRSUDZNÚMDNRFDïRĂFLR
ZÈ]PLHQLDMÈFÈQDV]ÈNRQVW\WXFMÚ7UDNWXMÚWÚSRSUDZNÚMDNRSURMHNWDOWHUQDW\ZQ\GR
SURSR]\FML]JïRV]RQ\FKSU]H]SDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNÚ'ODWHJRSURV]ÚDE\SRSUDZ
NLGRW\F]ÈFHDUWRUD]SRSUDZNÚïÈF]QÈGRW\F]ÈFÈDUWLWUDNWRZDÊMDNRDOWHUQD
W\ZQHSURSR]\FMH.DĝGD]W\FK]PLDQPDFKDUDNWHUNRPSOHNVRZ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\VÈLQQHXZDJL"1LHZLG]Ú]JïRV]Hñ
&]\%LXUR/HJLVODF\MQHFKFHSU]HGVWDZLÊRSLQLÚ"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.DQFHODULL6HMPX7RPDV]-DURV]\ñVNL
=DF]QÚRGXZDJLUHGDNF\MQHMDE\WUHĂÊW\FKSRSUDZHNQLHEXG]LïDZÈWSOLZRĂFL=DS\WX
MÚSDQDSRVïDZQLRVNRGDZFÚ$QGU]HMD0DñNÚF]\ZSURSRQRZDQ\PEU]PLHQLXDUW
QLHQDOHĝDïRE\SRZ\UD]LHķF]ïRZLHNDĵGRGDÊZ\UD]öZķLRE\ZDWHODĵ:\GDMHVLÚĝHWH
Z\UD]\QLHSRWU]HEQLHXPNQÚï\]SURSRQRZDQHJREU]PLHQLD
3RGUXJLHļZSURSR]\FMLGRW\F]ÈFHMQDGDQLDQRZHJREU]PLHQLDDUWLVÈGZDRG
PLHQQH VIRUPXïRZDQLD :DUW Xĝ\WR VIRUPXïRZDQLD ķRG FKZLOL SRF]ÚFLDĵ ZDUW
ļ ķRG PRPHQWX SRF]ÚFLDĵ :\GDMH VLÚ ĝH QDOHĝDïRE\ Xĝ\Ê MHGQHJR VIRUPXïRZDQLD DE\
ZSU]\SDGNXSU]\MÚFLDSRSUDZNLXQLNQÈÊQLHSRWU]HEQ\FKZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQ\FK
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3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
-HĂOLFKRG]LRJïRVRZDQLHUR]XPLHP\ĝHSU]\MÚFLHSRSUDZNL]DPLHV]F]RQHMZ]HVWDZLH
QLXSRGQUEÚG]LHR]QDF]DïRĝH]RVWDï\RGU]XFRQHSRSUDZNLLNWöUHPRJÈ]RVWDÊ
]JïRV]RQHMDNRZQLRVNLPQLHMV]RĂFL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]\MPXMÚWÚXZDJÚ
3URV]ÚSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNÚRVWDQRZLVNRZVSUDZLHSURSR]\FML%LXUD/HJL
VODF\MQHJR &KRG]L RGRGDQLH Z\UD]öZ ķL RE\ZDWHODĵ ZDUW RUD] RXĝ\FLH MHGQHJR
VIRUPXïRZDQLDZDUWL
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
3RG]LHODPRSLQLÚ%LXUD/HJLVODF\MQHJR&]\SU]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJRPöJï
E\SRZLHG]LHÊF]\ZSROVNLPSUDZLHXĝ\ZDQHMHVWVIRUPXïRZDQLHķRGFKZLOLSRF]ÚFLDĵ
F]\ RG ķPRPHQWX SRF]ÚFLDĵ" .WöUH VIRUPXïRZDQLH EÚG]LH ZïDĂFLZV]H" &]\ WHĝ WR QLH
EÚG]LHPLDïR]QDF]HQLD"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:]DVDG]LHMHVWWREDUG]LHMOLWHUDFNLHQLĝSUDZQLF]HRNUHĂODQLHļPRPHQWF]\FKZLOD"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
2GFKZLOLSRF]ÚFLDF]\RGPRPHQWXSRF]ÚFLD"
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
:DNFLHSUDZDV]F]HJöOQLHZDNFLHSUDZDQDMZ\ĝV]HMUDQJLZ\GDMHVLÚĝHOHSLHME\ïRE\
Xĝ\ZDÊZ\UD]XķPRPHQWĵ]DPLDVWķFKZLODĵ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDQSRVHïZQLRVNRGDZFDSU]\MPXMHWÚXZDJÚ"
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
1LHFKZ\SRZLHG]ÈVLÚSUDZQLF\
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]-DURV]\ñVNL
:QDV]HMRSLQLLVIRUPXïRZDQLHķRGPRPHQWXĵF]\ķRGFKZLOLĵPHU\WRU\F]QLHQLH]PLH
QLD]QDF]HQLDSU]HSLVX'RGHF\]MLSDñVWZDQDOHĝ\NWöUÈZHUVMÚSU]\MÈÊ1DV]DXZDJD
]PLHU]DïDMHG\QLHGRWHJRDE\ZW\FKDUW\NXïDFKSRVïXĝ\ÊVLÚLGHQW\F]Q\PVIRUPXïR
ZDQLHP
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3URV]Ú RVSUHF\]RZDQLH F]\P VLÚ UöĝQL VIRUPXïRZDQLH ķRG FKZLOLĵ LķRG PRPHQWXĵ"
1LF]\P6ÈWR]EÚGQHG\ZDJDFMH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
$OHWXFKRG]LRXMHGQROLFHQLH3URV]ÚSDQDSRVïDZQLRVNRGDZFÚRSRGMÚFLHGHF\]ML
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
:REHFIDNWXĝHZ]DVDG]LHQLHPDZLÚNV]HMUöĝQLF\]GHF\GRZDïE\PVLÚQDRNUHĂOHQLH
ķRG FKZLOL SRF]ÚFLDĵ 3U]\MPXMÚ MDNR DXWRSRSUDZNÚ WÚ VXJHVWLÚ %LXUD /HJLVODF\MQHJR
2GVWURQ\PHG\F]QHMMHVWWRSRGREQRWUDIQLHMV]HUR]ZLÈ]DQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]HFKRG]LP\GRSURFHGRZDQLD
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
:LHPMDNDDWPRVIHUDSDQXMHQDVDOLVHMPRZHMNLHG\JïRVRZDQHVÈZDĝQHVSUDZ\DVSUD
ZDRFKURQ\ĝ\FLDL]PLDQ\NRQVW\WXFMLļWRVSUDZ\SLHUZV]HMZDJL]DWHPQLHFKFLDïE\P
DE\ĂP\QDVDOLSURZDG]LOLGHEDWÚNLHG\QLHPDP\MDVQRĂFLFRGRNRQVHNZHQFMLSHZQ\FK
]DSLVöZ7XWDMPRĝHP\VSRNRMQLHRW\PSRUR]PDZLDÊ
&KFLHOLE\ĂP\RGSDñVWZDXVï\V]HÊLQIRUPDFMÚQDWHPDWHZHQWXDOQ\FKNRQVHNZHQFML
NWöUHVSRZRGXMHZSURZDG]HQLH]PLDQGRNRQVW\WXFML&KRG]LSU]HGHZV]\VWNLPR]PLD
QÚ]DSURSRQRZDQÈGRDUW=PLDQD]DSURSRQRZDQDGRDUWMHVWWDNMHGQR]QDF]QD
ĝHQLHQDOHĝ\QDZHWUR]ZDĝDÊFRRQDVSRZRGXMH
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&]\SU]\MÚFLH]PLDQ\GRDUWVSRZRGXMHNRQLHF]QRĂÊ]PLDQZREHFQLHRERZLÈ]XMÈ
F\PXVWDZRGDZVWZLHF]\OLZXVWDZLHNWöUDGRSXV]F]DZQLHNWöU\FKZ\SDGNDFKSU]H
U\ZDQLHFLÈĝ\"&]\SRZSURZDG]HQLXSURSRQRZDQHJREU]PLHQLDDUWNRELHWDNWöUD
]RVWDïD ]JZDïFRQD EÚG]LH ]PXV]RQD MXU\VG\NFMÈ SDñVWZD GR XURG]HQLD G]LHFND" &]\
QSG]LHFL]H]ZLÈ]NöZND]LURGF]\FKEÚGÈPXVLDï\VLÚXURG]LÊ"-DNDEÚG]LHVDQNFMD]D
HZHQWXDOQÈQLHFKÚÊNRELHW\LGRNRQDQLHDNWXDERUFMLZSU]\SDGNXZSURZDG]HQLDWDNLHM
]PLDQ\NRQVW\WXFML"
&]\WHUR]ZLÈ]DQLDGRW\F]ÈFHEDUG]RV]HURNLHJR]DNUHVXRFKURQ\ĝ\FLDQLHVSRZR
GXMÈ]ZDUFLDV]HUHJöZZV]\VWNLFKSU]HFLZQLNöZĝ\FLD"-HĝHOLEÚG]LHUHIHUHQGXPZWHM
VSUDZLHļSU]\SRPLQDPĝHSU]HSLV\PöZLÈRSRVïDFKLREOLJDWRU\MQ\PUHIHUHQGXP
ļ LZUHIHUHQGXP WD SURSR]\FMD ]RVWDQLH RGU]XFRQD WR F]\ QLH VSRZRGXMH WR ZLÚNV]HM
V]NRG\GODRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJRQLĝĂZLHWQDLQWHQFMD]DNWöUÈRSRZLDGDP\VLÚDOH
]QDMÈFUHDOLDQDV]HJRĝ\FLDSROLW\F]QHJRWRPRĝHSRSURVWXVNRñF]\ÊVLÚNDWDVWURIÈ&]\
SDñVWZRMHVWHĂFLHZVWDQLH]DJZDUDQWRZDÊQDPĝHWDNQLHEÚG]LH"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:LPLHQLXSRVïöZZQLRVNRGDZFöZRGSRZLDGDPSDQXSRVïRZL0DUNRZL6XVNLHPXĝH
XVWDZDRSODQRZDQLXURG]LQ\MHVWOHNWXUÈNWöUÈ]FDïHJRVHUFDSDQXSRVïRZLSROHFDP
:WHMXVWDZLHQLHPDGRSXV]F]DOQRĂFLZ\NRQ\ZDQLDDERUFMLMHVWW\ONRPRZDRW\PĝH
ZSHZQ\FKV\WXDFMDFKRGVWÚSXMHVLÚRGZ\PLHU]HQLDNDU\
1DWRPLDVWWDNLHVZRERGQHPöZLHQLHR]DELFLXG]LHFNDNWöUH]RVWDïRSRF]ÚWHZZ\
QLNXF]\QX]DEURQLRQHJROXE]DELFLHG]LHFNDNWöUHMHVWZID]LHSU]HGXURG]HQLHPFKR
UH MHVW SHZQ\P QDGXĝ\FLHP ]H VWURQ\ XJUXSRZDQLD NWöUH SRZRïXMH VLÚ QD ZDUWRĂFL
FKU]HĂFLMDñVNLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
,QIRUPXMÚ.RPLVMÚLRVRE\XF]HVWQLF]ÈFHZSRVLHG]HQLXĝHZF]RUDM]DNRñF]\OLĂP\G\V
NXVMÚ QDG RSLQLDPL 'RNRQDOLĂP\ ELODQVX Z\VïXFKDQ\FK RSLQLL 3\WDQLD SRVWDZLRQH
SU]HGFKZLOÈSDGï\MXĝZWUDNFLHUR]SRF]ÚFLDSUDFQDGSRSUDZNDPL2EHFQLHSRGHMPXMH
P\UR]VWU]\JQLÚFLD3U]HFKRG]ÚGRJïRVRZDQLD
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1DNDĝG\PHWDSLHSURFHGRZDQLDSRVHïPDSUDZR]DGDÊS\WDQLD'RWHJRXSUDZQLDQDV
UHJXODPLQ6HMPX
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDQLSRVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFNDFKFLDïD]DGDÊS\WDQLH"
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
&KFLDïDE\PRGQLHĂÊVLÚGRZ\SRZLHG]LĝHVÈ]ZROHQQLF\]DELMDQLD0DPZUDĝHQLHĝH
QLH ĝ\MÚ ZWDNLP NUDMX JG]LH OXG]LH QLH ]GDZDOLE\ VRELH VSUDZ\ MDNÈ ZDUWRĂFLÈ MHVW
ĝ\FLH :H ZV]\VWNLFK HNVSHUW\]DFK Z]GHF\GRZDQHM ZLÚNV]RĂFL ]QLFK MHVW PRZD ĝH
Z3ROVFHĝ\FLHF]ïRZLHNDFKURQLRQHMHVWZNRQVW\WXFMLGRVWDWHF]QLH
&KFLDïDE\P]DS\WDÊQDV]HJRHNVSHUWDSDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODRGMDNLHJR
PRPHQWXOLF]\VLÚPRPHQWSRF]ÚFLDZSU]\SDGNX]DSïRGQLHQLDSR]DXVWURMRZHJR"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7RQLHMHVWWHQHWDSSUDF\.RPLVML2EFHQLHSU]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLDQDGSRSUDZ
NDPL3URV]ÚRZ\SRZLHG]LZW\ONRZWHMNZHVWLL
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
1LHPRJÚJïRVRZDÊ&KFLDïDE\PGRZLHG]LHÊVLÚRGZQLRVNRGDZFöZļERHNVSHUWMHVWQLH
REHFQ\V]NRGDĝHQDZHWMHG\QHJRHNVSHUWD.RPLVMLQLHPDSRGF]DVUR]VWU]\JDQLDWDN
ZDĝQ\FKNZHVWLLļRGNLHG\PRĝHP\PöZLÊRPRPHQFLHSRF]ÚFLDZSU]\SDGNX]DSïRG
QLHQLDSR]DXVWURMRZHJR7DNLH]DELHJLZ\NRQXMHVLÚUöZQLHĝZ3ROVFH&]\HZHQWXDOQH
NRQVHNZHQFMHZSU]\SDGNXNLHG\ĝ\FLHSRF]ÚWHZWHQVSRVöE]MDNLFKĂSRZRGöZXOHJQLH
GHVWUXNFMLEÚGÈDQDORJLF]QHZSU]\SDGNXNLHG\WRMHVWSRF]ÚFLHQDWXUDOQH"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7HS\WDQLDE\ï\MXĝZF]RUDM]DGDZDQH
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3RVHï-RODQWD6]F]\SLñVND 3L6 
:\UDĝDP SURWHVW Z]ZLÈ]NX ]Z\SRZLHG]LÈ SDQD SRVïD 'DULXV]D .ïHF]ND 7R MHVW MD
NLHĂQDGXĝ\FLH3DQSRVHïQLHRGSRZLHG]LDïQDS\WDQLH3\WDQLHE\ïRZ\UDěQHGRW\F]\
ïRNRQVHNZHQFMLZSURZDG]HQLDWHMSRSUDZNL0DPSUDZRGRPDJDÊVLÚZ\VWDUF]DMÈFHM
RGSRZLHG]L 0\ĂOÚ ĝH NDĝG\ ]QDV NWR XF]HVWQLF]\ ZSRVLHG]HQLX .RPLVML PD SUDZR
RF]HNLZDÊWDNLHMRGSRZLHG]L
%DUG]RSURV]ÚSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]NDRSRZVWU]\P\ZDQLHHPRFMLRUD]RU]H
F]RZÈLPHU\WRU\F]QÈRGSRZLHGěZVSUDZLHNRQVHNZHQFMLZSURZDG]HQLDSURSRQRZDQHM
SRSUDZNLRFRS\WDïSDQSRVHï0DUHN6XVNL
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
1DGXĝ\FLHPMHVWWRFRURELWHUD]SDQLSRVHï-RODQWD6]F]\SLñVNDLSRVHï0DUHN6XVNL
1LH PRĝH E\Ê WDN ĝH SRVHï SR  F]\ PLHVLÈFDFK SUDF .RPLVML SU]\SRPLQD VRELH ĝH
WDND.RPLVMDSUDFXMHSU]\FKRG]LQDRVWDWQLHMHMSRVLHG]HQLH]DGDMHS\WDQLDNWöUHZLH
ORNURWQLHMXĝSDGDï\LQDNWöUHRGSRZLHGěE\ïDZLHORNURWQLHXG]LHODQD1LHZ\REUDĝDP
VRELHĝHSRVïöZF]\SRVïöZZWHQVSRVöESRVWÚSXMHEREÚG]LHP\SUDFRZDOLGR
NRñFDWHMNDGHQFML
:]ZLÈ]NX]SRZ\ĝV]\PĝHWHJRW\SXS\WDQLDMXĝSDGDï\LRGSRZLHG]LQDWHS\WDQLD
E\ï\XG]LHODQHSURV]ÚSDQDSU]HZRGQLF]ÈFHJRRSU]HMĂFLHGRUR]VWU]\JQLÚÊPHU\WRU\F]
Q\FK LGR JïRVRZDñ 7DNL MHVW FHO G]LVLHMV]HJR SRVLHG]HQLD .RPLVML 3U]\SRPLQDP ĝH
ZF]RUDM .RPLVMD ]DNRñF]\ïD HWDS SUDF QDG HNVSHUW\]DPL G]LVLDM PDP\ GRNRQDÊ UR]
VWU]\JQLÚÊ 3URV]Ú WR WUDNWRZDÊ MDNR ZQLRVHN IRUPDOQ\ R]DNRñF]HQLH WHM QLF]HJR QLH
ZQRV]ÈFHMG\VNXVMLLSU]HMĂFLHGRJïRVRZDñ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
=DELHUDPJïRV]ZLHONLP]DQLHSRNRMHQLHP3RSLHUZV]HļQLHREHFQ\MHVWMHG\Q\HNVSHUW
.RPLVML SDQ SURI:ïRG]LPLHU] :UöEHO 3\WDP SU]HGVWDZLFLHOL %LXUD /HJLVODF\MQHJR
L%LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK 2ND]XMH VLÚ ĝH SDQRZLH QLH ]QDMÈ SU]\F]\Q QLHREHFQRĂFL
HNVSHUWD-HĝHOLG]LVLDMPDP\SRGMÈÊGHF\]MÚZVSUDZLHSRSUDZHNWRZ\GDMHVLÚĝHQLH
]EÚGQDMHVWREHFQRĂÊHNVSHUWD-HVWMHV]F]HMHGHQSRZöGGODNWöUHJRREHFQRĂÊHNVSHUWD
MHVWQLH]EÚGQDļMDNSDñVWZRSDPLÚWDFLHZGQLXZF]RUDMV]\PSDQSRVHï'DULXV].ïHF]HN
SRZLHG]LDïĝH]PLDQDZDUWF]\PDVSRZRGRZDÊZSU]\V]ïRĂFL]DEORNRZDQLHOL
EHUDOL]DFMLXVWDZ\ļPöZLÈFZVNUöFLHļDQW\DERUF\MQHM
'ODWHJRSRSURVLïDPZF]RUDMRHNVSHUW\]ÚF]\MHVWPRĝOLZ\]DSLVZNRQVW\WXFMLNWöU\
ZMDNLNROZLHNVSRVöEPRĝHZSï\QÈÊQD]PLDQÚZXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\PD]ZïDV]
F]D ZWHM XVWDZLH &]\ PRĝQD WDN ]DSLVDÊ SRSUDZNÚ GR NRQVW\WXFML E\ FHO RNWöU\P
PöZLïZQLRVNRGDZFD]RVWDïVSHïQLRQ\":F]RUDMSDñVWZRSRZLHG]LHOLĂFLHĝHSUH]\GLXP
SRVWDQRZLF]\Z\VWÈSLRWHHNVSHUW\]\G]LVLDMSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHOPLDïZ\
JïRVLÊVZRMÈRSLQLÚ
5R]PDZLDïDPZF]RUDM]SDQHPSURI:UöEOHP3RZLHG]LDïĝHQDG]LVLHMV]HVSRWNDQLH
SU]\JRWXMHVLÚGRZ\GDQLDRSLQLLZWHMVSUDZLH&]\SUH]\GLXPSRGMÚïRGHF\]MÚZVSUD
ZLH HNVSHUW\]\ RNWöUÈ ZF]RUDM SURVLïDP 0öM ZQLRVHN SRZVWDï QD ED]LH Z\SRZLHG]L
ZQLRVNRGDZFöZ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3DQLSRVHïPRĝH]ZïDVQHMLQLFMDW\Z\SRSURVLÊRHNVSHUW\]Ú3UH]\GLXPQLHPXVLRW\P
GHF\GRZDÊ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
5R]XPLHPĝHSUH]\GLXPRGPöZLïR
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3UH]\GLXPQLHVWDZLDĝDGQ\FKVSU]HFLZöZZ]DĝÈGDQLXHNVSHUW\]\LSDQLSRVHïPRĝH
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
&]\SUH]\GLXPUR]VWU]\JQÚïRWÚNZHVWLÚ"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3UH]\GLXPQLHPXVLRW\PUR]VWU]\JDÊ3DQLSRVHïPDSUDZR
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
$OHSDQSU]HZRGQLF]ÈF\ZF]RUDMSRZLHG]LDïĝHSUH]\GLXP]DMPLHVLÚW\P=DWHPRF]H
NXMÚRGSRZLHG]LF]\SUH]\GLXP]DMÚïRVLÚW\P
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3UH]\GLXPXZDĝDĝHSDQLSRVHïPDPRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDVWRVRZQ\FKHNVSHUW\]']L
VLHMV]H SRVLHG]HQLH .RPLVML QLH NRñF]\ DQL SUDF\ DQL SURFHGRZDQLD QLH ]DP\ND ZROL
SRVïöZZ]DNUHVLHXVWRVXQNRZDQLDVLÚFRGR]PLDQZNRQVW\WXFML
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
']LVLDMEÚG]LHP\JïRVRZDÊQDGSRSUDZNÈ1DVWÚSQ\PHWDSHPEÚG]LHW\ONRLZ\ïÈF]QLH
GUXJLHF]\WDQLH7REÚG]LHNRQLHFSURFHGRZDQLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:GUXJLPF]\WDQLXPRĝQDUöZQLHĝVNïDGDÊSRSUDZNL
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
L]DSHZQHVNïDGDÊZQLRVNLRHNVSHUW\]\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
.RPLVMDQDWRPLDVWQLH]DP\NDSUDF.RñF]\P\SHZLHQHWDSDOHQLH]DP\NDP\SUDF
.RPLVMDQLHXOHJDUR]ZLÈ]DQLX
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
']LÚNXMÚ ]D RGSRZLHGě 5R]XPLHP Lĝ SUH]\GLXP X]QDïR ĝH ZSUDFDFK .RPLVML WHJR
W\SXHNVSHUW\]DļPLPRDUJXPHQWDFMLZ\JïRV]RQHMSU]H]ZQLRVNRGDZFÚSRSUDZNLļMHVW
QLHZDĝQD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3UH]\GLXP QLF QLH X]QDïR 3DQL SRVHï PD UHJXODPLQRZH XSUDZQLHQLH GR ]DĝÈGDQLD
ZNDĝGHMFKZLOLHNVSHUW\]\
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3UH]\GLXPX]QDïRĝHQLHSRWU]HEXMHWDNLHMHNVSHUW\]\=DWHPGOD.RPLVMLWDNDHNVSHU
W\]DQDZQLRVHNSUH]\GLXPQLH]RVWDQLHVSRU]ÈG]RQD'ODPQLHMHVWMHGQR]QDF]QHĝH
G]LVLDM PDP\ SRGMÈÊ GHF\]MÚ RSRSUDZFH FR GR NWöUHM E\ï\ RF]HNLZDQLD Lĝ ]DEORNXMH
]PLDQÚXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\,QLHPRĝHP\GRZLHG]LHÊVLÚF]\WHJRW\SXZQLR
VHNMHVWSUDZG]LZ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
0RĝHP\GRZLHG]LHÊVLÚ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
']LVLDMSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHOMHVWQLHREHFQ\DSUH]\GLXPX]QDMHĝHQLHZ\VWÈSL
RWHJRW\SXHNVSHUW\]Ú8ZDĝDPĝHMHVWWRSURFHGRZDQLHREUDĝDMÈFHSRVïöZ.RPLVMÚ
FDï\6HMPZ\VWDZLDMÈFHQDVQDĂPLHV]QRĂÊ
:]ZLÈ]NX]W\PZQRV]ÚRSU]HUZÚLR]HEUDQLHSUH]\GLXPRUD]Z\MDĂQLHQLHVSUDZ\
RNWöUHMJRG]LQLHEÚG]LHSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO1LHZ\REUDĝDPVRELHSURFHGR
ZDQLDRUD]VNïDGDQLDMHV]F]HHZHQWXDOQ\FK]PLDQGRSRSUDZHNSU]\]DVDGQLF]\FKZÈW
SOLZRĂFLDFKNWöUHPDP\$SDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHOMHVWQLHREHFQ\2ND]XMHVLÚ
ĝHQLNWQLHZLHGODF]HJR:QRV]ÚRSU]HUZÚFRQDMPQLHMPLQ
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&]\WXWDMMHVWMDNDĂNROHMQRĂÊG]LREDQLD"=JïDV]DPVLÚRGEDUG]RGDZQDDSDQSU]HZRG
QLF]ÈF\XGDMHĝHPQLHQLHZLG]L
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\ SDQ G\UHNWRU 0LFKDï .UöOLNRZVNL FKFLDïE\ ]DEUDÊ JïRV" ]VDOL SDQ G\UHNWRU MDN
FKFH]DEUDÊPRĝHSRVHïQLHPRĝHWRMHVW.RPLVMDQLHGODSRVïöZSRVïRZLHWXWDMSU]H
V]NDG]DMÈ 8G]LHODPJïRVXSDQXG\UHNWRURZL0LFKDïRZL.UöOLNRZVNLHPX
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
$OHPRĝHQDMSLHUZSRVïRZLH]DGDOLE\S\WDQLD"0RĝHSRVïRZLHWHĝPDMÈS\WDQLDGRG\UHN
WRUD%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDQSRVHï0DUHN6XVNLSR]ZROLPL]DEUDÊJïRVMDNRSU]HZRGQLF]ÈFHPX.RPLVML"
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
1DUD]LHWRSDQMHVWSU]HZRGQLF]ÈF\PMDW\ONR]JïDV]DPVLÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:LHPĝHQDUD]LHSRQLHZDĝUöĝQLHPRĝHVLÚ]GDU]\Ê
.RPLVMDSUDFXMHSU]H]SHZLHQF]DV%\ïHWDSSUDF.RPLVMLQDNWöU\PSRVïRZLH]DMPR
ZDOLVLÚUR]SDWU\ZDQLHPLZ\VïXFKLZDQLHPUöĝQ\FKRSLQLL:F]RUDMSRLQIRUPRZDïHP
MDNLHRSLQLH.RPLVMDUR]SDWU]\ïDLZ\VïXFKDïD%\ïRFK\EDRNRSLQLL-HĂOL]DFKRG]L
WDNDSRWU]HEDPRJÚMHV]F]HUD]SRLQIRUPRZDÊ
1DWRPLDVW]DXZDĝDPĝHZWUDNFLHSUDF.RPLVML]GDU]Dï\VLÚWDNLHV\WXDFMHĝHMHGQH
JRGQLDQDRNUHĂORQHS\WDQLHE\ïDXG]LHODQDRGSRZLHGěSU]H]HNVSHUWDQDVWÚSQHJRGQLD
WHVDPHS\WDQLDSDGDï\]W\FKVDP\FKXVWLG]LĂ]W\FKVDP\FKXVWSDGDMÈWDNLHVDPH
S\WDQLD1LHSRWUDğÚ ]QDOHěÊ RNUHĂOHQLD DOH Z WDNL VSRVöE SUöEXMH VLÚ EXU]\Ê ]DKDPR
ZDÊL]DEORNRZDÊSUDFH.RPLVML
0LHOLĂP\F]DVQDZ\VïXFKDQLHZV]HONLFKRSLQLL.WRFKFLDïWR]DSR]QDïVLÚ]HZV]\VW
NLPLRSLQLDPL1DG]LVLHMV]HSRVLHG]HQLHQLH]DPLHU]DOLĂP\]DSUDV]DÊSDQDSURI:Uö
EOD2EHFQLVÈÈOHJLVODWRU]\]%LXUD/HJLVODF\MQHJR.DQFHODULL6HMPX2EHFQ\MHVWG\
UHNWRU %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK SDQ GU0LFKDï .UöOLNRZVNL NWöU\ SHïQL UROÚ GRUDGF\
ZSHZQ\FK NZHVWLDFK SURFHGXUDOQ\FK 3U]\VWÈSLOLĂP\ MXĝ GR SURFHGXU\ $SDñVWZR
FKFHFLH]EXU]\ÊSRU]ÈGHN.RPLVML
3U]HGFKZLOÈSDQSRVHï0DñND]JïRVLïZQLRVHNIRUPDOQ\RSU]\VWÈSLHQLHGRSURFHGR
ZDQLDQDGSRSUDZNDPL
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
=JïDV]DPZQLRVHNIRUPDOQ\SU]HFLZQ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
GRWHJRSURFHGRZDQLDNWöUHMXĝUR]SRF]ÚOLĂP\3RGGDPWHQZQLRVHNSRGJïRVRZDQLH
FKRÊQLHSRZLQLHQHPERMXĝUR]SRF]ÚOLĂP\SURFHGRZDQLH
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
$PRMDSURĂEDRSU]HUZÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
0LPR ZV]\VWNR SRGGDP WHQ ZQLRVHN SRG JïRVRZDQLH 3U]\VWÚSXMHP\ GR JïRVRZDQLD
.WRMHVW]DSU]\MÚFLHPZQLRVNXRSU]HMĂFLHGRJïRVRZDQLDQDGSRSUDZNDPL"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQSU]HZRGQLF]ÈF\QLHZ\VïXFKDïSRVïöZ]JïDV]DMÈF\FKVLÚRGPLQGRJïRVX=DQLP
SDQSU]HMG]LHGRJïRVRZDQLDSURV]ÚZ\F]HUSDÊOLVWÚPöZFöZQDVWÚSQLHXG]LHOLÊJïRVX
SDQXG\U0LFKDïRZL.UöOLNRZVNLHPXSRF]\P]DU]ÈG]LÊSU]HUZÚRNWöUÈSURVLïDP
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
.WRMHVWSU]HFLZQ\ZQLRVNRZL"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LHEÚG]LHP\JïRVRZDÊZWDNLHMV\WXDFML
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1LHEÚG]LHP\EUDOLXG]LDïXZWDNSURZDG]RQ\PJïRVRZDQLX
.WRSRVWDQRZLïĝHZGHF\GXMÈF\PPRPHQFLHSUDF.RPLVMLQLHEÚG]LHQDSRVLHG]HQLX
HNVSHUWD"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
.WRMHVWSU]HFLZQ\ZQLRVNRZL"
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3DQSRVHï0DUHN6XVNLJïRVXMHSDQSRVHïQLHPDSUDZDJïRVXERQLHMHVWF]ïRQNLHP
.RPLVML
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
=JïDV]DPVLÚGRJïRVXDQLHJïRVXMÚ
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-DWHĝFDï\F]DV]JïDV]DPVLÚGRJïRVXDGYRFHP
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
.WRZVWU]\PDïVLÚRGJïRVX"
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3URSRQXMÚQDSLVDÊNDUWNÚĝHQDSRVLHG]HQLH.RPLVMLSRVïRPZVWÚSZ]EURQLRQ\:öZ
F]DVZV]\VWNRE\ïRE\MDVQH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚRZ\QLNJïRVRZDQLD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQSU]HZRGQLF]ÈF\SU]HSURZDG]LïJïRVRZDQLHEH]XG]LDïXZLÚNV]RĂFLSRVïöZ.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDSU]\MÚïDZQLRVHNSU]\JïRVDFK]DEUDNXSU]HFLZQ\FKLZVWU]\
PXMÈF\FKVLÚ
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
3DQLHSU]HZRGQLF]ÈF\SDQVRELHURELNSLQ\]SRVLHG]HQLD.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
6WZLHUG]DPĝHZQLRVHNSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNLSU]HV]HGïZLÚNV]RĂFLÈXVWDZRZHM
LORĂFLVNïDGX.RPLVML'ODWHJRWHĝSU]HFKRG]LP\GRSURFHGRZDQLD
1DWRPLDVWV]DQRZQLSDñVWZRERVNRU]\VWDP]UHJXODPLQXLSU]\ZRïDPGRU]HF]\
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
:\U]XFLÊZV]\VWNLFK
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHZ\U]XFDP
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
7RMHVWSUöED]DPNQLÚFLDXVWSRVïRP]DQLP]RVWDQÈZ\MDĂQLRQHZÈWSOLZRĂFLFRGRSRSUD
ZHN3DQLHSU]HZRGQLF]ÈF\QLHFKĝHSDQVLÚWURFKÚZVW\G]LVZRMHJRSRVWÚSRZDQLD1LHFK
SDQ]DVWDQRZLVLÚĝHïDPLHUHJXODPLQ6HMPXLSR]EDZLDSRVïöZG\VNXVMLLX]\VNDQLDRG
SRZLHG]LZVSUDZLHSRSUDZNLGRNRQVW\WXFML&RSDQUREL1LHFKVLÚSDQREXG]L
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:FLÈJXWU]HFKGQLQLNWQLHPöZLW\ONRSDQLSRVHï
3U]HFKRG]LP\GRSURFHGRZDQLD:F]RUDM]DNRñF]\OLĂP\G\VNXVMÚ=DSRZLHG]LHOLĂP\
]JïDV]DQLHSRSUDZHNGRGQLDG]LVLHMV]HJR1LNWQLH]JïRVLïLQQHMSRSUDZNL3U]HFKRG]L
P\GRSURFHGRZDQLDSRSUDZHN
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
:F]RUDMQLH]DNRñF]RQRUR]SDWU\ZDQLDZV]\VWNLFKHNVSHUW\]'ODWHJRSU]\V]OLĂP\QD
SRVLHG]HQLH.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚSDQDG\UHNWRUD0LFKDïD.UöOLNRZVNLHJRRSU]HGVWDZLHQLHNRQVHNZHQFML
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
:F]RUDM E\ïR QDG]Z\F]DMQH SRVLHG]HQLH .RPLVML 2GZRïDQR SU]HZRGQLF]ÈFÈ .RPLVML
3RVïRZLH PDMÈ RERZLÈ]HN ĂZLDGRPLH SRGHMPRZDÊ GHF\]MH 3U]\V]OLĂP\ ]DQLHSRNRMHQL
QDSRVLHG]HQLH.RPLVMLSRQLHZDĝSDQLSU]HZRGQLF]ÈFD-DGZLJD:LĂQLHZVNDU]HWHOQLH
SURZDG]LïDSUDFHEDGDïDZV]\VWNLHDVSHNW\VSUDZ\7HUD]QLHSUöEXMHVLÚQDZHWRGSR
ZLHG]LHÊQDS\WDQLHMDNLHNRQVHNZHQFMHVSRZRGXMHZSURZDG]HQLHWDNLFKSRSUDZHN
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3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:ïDĂQLHQLHGRSXV]F]DSDQPQLH
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
0RĝQDSRZRïXMÈFVLÚQDUHJXODPLQSRZLHG]LHÊĝHQLHPDĝDGQHMG\VNXVMLLSU]HJïRVRZDÊ
SRSUDZNL$OHEH]ĂZLDGRPRĂFLVNXWNöZW\FKSRSUDZHNEÚG]LHP\]PXV]HQLJïRVRZDÊ
SU]HFLZFKRÊMHVWHĂP\]DRFKURQÈĝ\FLD%ÚG]LHP\ZWHG\SRGSUÚJLHU]HPRVöENWöUH
GRSURZDG]DMÈGRV\WXDFMLNLHG\QLHEÚG]LHP\ZLHG]LHOLQDGF]\PJïRVRZDÊEÚG]LHP\
PXVLHOLJïRVRZDÊSU]HFLZLEÚG]LHP\RVNDUĝDQLRWRĝHMHVWHĂP\SU]HFLZQLNDPLĝ\FLD
7RMHVWSRSURVWXVNDQGDO
3RVïRZLHPDMÈSUDZRZLHG]LHÊQDGF]\PJïRVXMÈ=PLDQDNRQVW\WXFMLMHVWU]HF]È]D
VDGQLF]È.DĝG\SRVHïPXVLZLHG]LHÊMDNLHVNXWNLVSRZRGXMÈSURSRQRZDQH]PLDQ\-HĂOL
QLHGRSURZDG]LFLHGRWHJRWRSRZVWDQLHRJURPQ\VSöUZQDV]\PNUDMX7REÚG]LHNU\
]\VZDUWRĂFL$SHOXMÚGRSDQDSU]HZRGQLF]ÈFHJRGDMFLHPRĝOLZRĂÊZ\MDĂQLHQLD0RĝH
QLHWU]HEDEÚG]LH]JïDV]DÊSRSUDZHNMHĂOLRNDĝHVLÚĝHWRFRSDQRZLHSURSRQXMÈZW\FK
SRSUDZNDFKZ\F]HUSXMHQDV]HRF]HNLZDQLD$OHMHĂOLQLHEÚG]LHP\PXVLHOL]JïRVLÊSR
SUDZNLDOERZUÚF]]DFKRZDÊVLÚZVSRVöEVNUDMQ\JïRVXMÈFSU]HFLZ]PLDQRP]DNWöU\
PLE\ÊPRĝHMHVWHĂP\'DMFLHQDPV]DQVÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
5R]XPLHPDOHSDQQLHFKFHPLGDÊV]DQV\-HĂOLQLHFKFHP\GRSURZDG]LÊGRVNDQGDOX
WRQLH]DFKRZXMP\VLÚVNDQGDOLF]QLH3URV]ÚRFLV]Ú
3URV]Ú SDQD G\UHNWRUD 0LFKDïD .UöOLNRZVNLHJR RZ\MDĂQLHQLH NRQVHNZHQFML ZSUR
ZDG]HQLD SRSUDZNL GR DUW NRQVW\WXFML &Dï\ F]DV SURV]Ú ZDV ĝHE\ĂFLH ]DFKRZDOL
VSRNöMĝHE\ĂFLHPRJOLVLÚGRZLHG]LHÊDZ\QLHFKFHFLHVLÚGRZLHG]LHÊ
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
3RSLHUZV]HļMDF\Z\ JïRV]VDOLSDQLVLÚQLHSRZLQQDREUDĝDÊ $OHPQLHWRGRW\ND
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3DQLHG\UHNWRU]HSURV]ÚR]DEUDQLHJïRVX
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
:WUDNFLHSUDF.RPLVML]RVWDï\GRVWDUF]RQHSDñVWZXZV]\VWNLHHNVSHUW\]\NWöUHE\ï\
]DPöZLRQHLGRWHMSRU\.RPLVMD]DNRñF]\ïD
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
1LHSUDZGD1LH]RVWDï\GRVWDUF]RQHZV]\VWNLHNWöUHE\ï\]DPöZLRQH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚXPRĝOLZLÊSDQXG\UHNWRURZLļGRELHUDPVïöZĝHE\QLNRJRQLHREUD]LÊļ]DEUDQLH
JïRVX
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
3U]HGPLRWHPREUDG.RPLVMLE\ï\ZV]\VWNLHHNVSHUW\]\NWöUHGRGQLDZF]RUDMV]HJR]R
VWDï\GRVWDUF]RQH.RPLVML:ĂUöGQLFKE\ï\WU]\HNVSHUW\]\SDQDSURI$QGU]HMD=ROOD
SDQD SURI:ïRG]LPLHU]D :UöEOD LSDQD GU/HV]ND %RVND NWöUH MHGQR]QDF]QLH GRW\
F]È NRQVHNZHQFML ]PLDQ\ DUW NRQVW\WXFML =ZUDFDP XZDJÚ ĝH SURSR]\FMD ]PLDQ\
DUWZZHUVMLGUXJLHMNWöUDPLDïDE\ÊSU]HGPLRWHPJïRVRZDQLDRGSRZLDGDZFDïRĂFL
WUHĂFLHNVSHUW\]\SDQDSURI:UöEODZGXĝHMPLHU]HRGSRZLDGDWUHĂFLHNVSHUW\]\SDQD
SURI=ROOD'RW\F]\Z\UDĝHQLDSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLHNDSU]HGQDURG]HQLHP
-HVWWRUR]VWU]\JQLÚFLHZDUWNWöU\VWDQRZLIXQGDPHQWNDWDORJXZROQRĂFLLSUDZ
F]ïRZLHND LRE\ZDWHOD LR]QDF]D RGSRZLHGQLH SRZLÈ]DQLH W\FK SUDZ LZROQRĂFL ]F]ïR
ZLHNLHP ]RVREÈ OXG]NÈ =ZUDFDP XZDJÚ ĝH WHQ DUW\NXï QLH MHVW QDSLVDQ\ ZVSRVöE
NDWHJRU\F]Q\MDNR]DND]7DNLHS\WDQLDSDñVWZRIRUPXïRZDOL'ODSU]HFLZZDJLSURSR
QXMÚ SRUöZQDÊ DUW NRQVW\WXFML NWöU\ SR]ZDOD QD MHGQR]QDF]QH UR]VÈG]HQLH NRQ
VHNZHQFML WDNLHJR DQLH LQQHJR EU]PLHQLD SU]HSLVX NRQVW\WXFML (NVSHUW .RPLVML MDN
UöZQLHĝZV]\VF\DXWRU]\RSLQLLZVND]\ZDOLĝHWDNDNRQVWUXNFMDDUWQLHSR]ZDODQD
VWZLHUG]HQLHĝHMHVWWREH]Z]JOÚGQ\]DND]DERUFMLļERWDNLHWXWDMSDGDï\ļĝHMHVWWR
DEVROXW\]DFMDRFKURQ\ĝ\FLD
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:V]\VWNLHNRQVHNZHQFMHXVWDZRZH]DOHĝÈRGZ]RUFDNRQVW\WXF\MQHJRNWöU\ZWHQ
VSRVöEMHVWVWZRU]RQ\=PLDQDSROHJDļWDNMDN]RVWDïRWRZLHORNURWQLHMXĝSDñVWZXZ\
MDĂQLRQHļQDGRSUHF\]RZDQLXWUHĂFLWHJRZ]RUFD7RZ\UDěQLHZVND]XMHSDQSURI=ROO
LSDQSURI:UöEHOZVZRLFKRSLQLDFKLZ\UDěQLHUHODFMRQRZDïWRSURI:UöEHOZWUDNFLH
GRW\FKF]DVRZHMGHEDW\
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
.DWHJRU\F]QLHSURWHVWXMÚ3DQG\UHNWRU%$6VNïDPDïPöZLÈFĝH]RVWDï\UR]SDWU]RQH
ZV]\VWNLHHNVSHUW\]\3RSURWHĂFLHSDQLSRVHï-RDQQ\6HQ\V]\QXĂFLĂOLïZ\SRZLHGěĝH
]RVWDï\UR]SDWU]RQHHNVSHUW\]\NWöUHRWU]\PDOLĂP\GRZF]RUDMLWRMHVWSUDZGD
1DWRPLDVWPDUFDPDMÈE\ÊMHV]F]HGZLHHNVSHUW\]\,WRMXĝSU]H]JDUGïRSDQXG\
UHNWRURZLQLHSU]HV]ïR7HJRQLHSRZLHG]LDïSRQLHZDĝZF]RUDMSDQPDUV]DïHNSXEOLF]QLH
Zķ.URSFHQDGLĵVWZLHUG]LïĝH.RPLVMDSU]HDQDOL]RZDïDZV]\VWNLHHNVSHUW\]\NWöUH
]DPöZLïD$MHVWWRQLHSUDZGDERRF]HNXMHP\QDGZLHHNVSHUW\]\ELRHW\F]QHDXWRUVWZD
GZöFKNVLÚĝ\ļNV+LQ]DLNV)LOLSRZLF]D
3DQG\UHNWRUPöZLRHNVSHUW\]DFKQDWHPDW]PLDQ\ZDUW=QDP\WHHNVSHUW\]\
$OH ZF]RUDM SU]HGVWDZLRQR DUJXPHQWDFMÚ GRW\F]ÈFÈ RF]HNLZDñ ]PLDQ\ WUHĂFL DUW
:ĝDGQHMHNVSHUW\]LHQLHPDRGSRZLHG]LQDS\WDQLHF]\]PLDQDDUWQLHVSRZRGXMH
OLEHUDOL]DFMLXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\']LVLDMQLHPRĝHP\VLÚQDWHQWHPDWQLFGR
ZLHG]LHÊERMDNVLÚRND]XMHSUH]\GLXPZ\UD]LïR]JRGÚĝHE\QDNOXF]RZ\PSRVLHG]HQLX
.RPLVMLQLHE\ïRHNVSHUWD8ZDĝDPĝHMHVWWRVNDQGDOLF]QH'ODWHJRSURVLïDPLSURV]Ú
RSU]HUZÚQDVSRWNDQLHSUH]\GLXPLZ\MDĂQLHQLHQDPZÈWSOLZRĂFLDMHĂOLQLHWRZH]ZD
QLHZWU\ELHSLOQ\PSDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODĝHE\Z\MDĂQLïQDPZÈWSOLZRĂFL
3UH]\GLXPPDVïXĝ\ÊGREUHMSUDF\.RPLVMLDQLHG]LDïDÊSU]HFLZSRVïRP'RF]HJRWR
SRGREQHSDQLHSU]HZRGQLF]ÈF\
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
&KFLDïE\P]ZUöFLÊXZDJÚĝHVWDQRZLVNRSDQDSURI:UöEODNWöUHSU]HGVWDZLDïZOLF]
Q\FKRSLQLDFKVSRU]ÈG]RQ\FKQD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3U]HSUDV]DPEDUG]RP\FKFHP\RGQLHJRDQLHRGSUDFRZQLND%$6XVï\V]HÊRSLQLÚ"
*G]LHMHVWSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
8G]LHOLïHPJïRVXHNVSHUWRZLGVOHJLVODFMLSDQX:RMFLHFKRZL2GURZÈĝRZL6\SQLHZVNLHPX
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
=JïDV]DïDPVLÚGRJïRVX
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚRNRQW\QXRZDQLH3RQLHZDĝFKFHP\ĝHE\
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
SRVïRZLHQLFQLHPöZLOL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
Z\MDĂQLÊWHNZHVWLH
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.6:RMFLHFK2GURZÈĝ6\SQLHZVNL
3DQ SURI:ïRG]LPLHU] :UöEHO VSRU]ÈG]Lï NLOND RSLQLL QD ]OHFHQLH .RPLVML ZNWöU\FK
SU]HGVWDZLïVZRMHVWDQRZLVNR3R]ZROÚVRELHMHSU]\SRPQLHÊFKRFLDĝ]DNïDGDPĝHF]ïRQ
NRP.RPLVML]QDQHVÈWHRSLQLH2WöĝSURI:UöEHOX]QDMHļWDNLHVWDQRZLVNRSUH]HQWX
MHUöZQLHĝSDQSURI$QGU]HM=ROOļLĝ]REHFQLHRERZLÈ]XMÈF\FKSU]HSLVöZNRQVW\WXFML
Z\QLNDEDUG]RZ\VRNLVWDQGDUGRFKURQ\ĝ\FLDNWöU\XQLHPRĝOLZLDOLEHUDOL]DFMÚXVWDZ\
DQW\DERUF\MQHM7\PVDP\PX]QDMHĝH]PLDQDDUWF]\]PLDQDDUWVWDQRZLMH
G\QLHGRSUHF\]RZDQLHWHJRVWDQGDUGXUR]VWU]\JQLÚFLHZÈWSOLZRĂFLĝHĝ\FLXOXG]NLHPX
ZID]LH SUHQDWDOQHM SU]\VïXJXMH SRGPLRWRZRĂÊ SUDZQD ĝH QDVFLWXUXV MHVW SRGPLRWHP
SUDZQ\P
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3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]HFKRG]LP\GRJïRVRZDQLDQDG
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
$XG]LHOHQLHJïRVXSR]RVWDï\PSRVïRP
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
7RE\ïRS\WDQLHGRSRVïöZ&KFHP\RGSRVïöZXVï\V]HÊJZDUDQFMÚLĝ]DSURSRQRZDQHSU]H]
QLFK]PLDQ\QLHVSRZRGXMÈNRQLHF]QRĂFL]PLDQ\XVWDZ\-HĝHOLSRVïRZLHQLHSRWUDğÈ QD WR
RGSRZLHG]LHÊWR]QDF]\ĝH6HMPQLHPRĝHJïRVRZDÊQDG]PLDQÈNRQVW\WXFML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHPRĝHP\XG]LHOLÊRGSRZLHG]L]D6HMP.RPLVMDPDRERZLÈ]HNUR]SDWU]\ÊSRSUDZNL
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
3\WDP\ZQLRVNRGDZFöZ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
LSU]HGVWDZLÊMH6HMPRZL7R6HMPUR]VWU]\JDRSRSUDZNDFKGRNRQVW\WXFML
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&]\WU\ESURFHGRZDQLDSU]HZLGXMHĝHSRVïRZLH]DGDMÈS\WDQLHGRNRQNUHWQHMSRSUDZNL
SU]HGMHMJïRVRZDQLHP"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7DN,WRF]\QLOLĂP\
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
&KFÚ]DGDÊS\WDQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
LF]\QLP\FDï\F]DV
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
1LHSRQLHZDĝSDQSU]HZRGQLF]ÈF\QLHGRSXĂFLïPQLHGRJïRVX&KFÚ]DGDÊS\WDQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]Ú]DGDÊS\WDQLHSU]HGXG]LHOHQLHPRGSRZLHG]LSU]H]SDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
'RW\FKF]DVRZ\ DUW NRQVW\WXFML EU]PL ķ3U]\URG]RQD LQLH]E\ZDOQD JRGQRĂÊ F]ïR
ZLHND VWDQRZL ěUöGïR ZROQRĂFL LSUDZ F]ïRZLHND LRE\ZDWHOD -HVW RQD QLHQDUXV]DOQD
DMHMSRV]DQRZDQLHLRFKURQDMHVWRERZLÈ]NLHPZïDG]SXEOLF]Q\FK1DWRPLDVWSRSUDZND
EU]PLķ½UöGïHPZROQRĂFLLSUDZF]ïRZLHNDMHVWSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊ
SU]\VïXJXMÈFDF]ïRZLHNRZLRGFKZLOLSRF]ÚFLD-HVWRQDQLHQDUXV]DOQDDMHMSRV]DQRZD
QLHLRFKURQDMHVWRERZLÈ]NLHPZïDG]SXEOLF]Q\FKĵ
5öĝQLFD PLÚG]\ GRW\FKF]DVRZ\P LSURSRQRZDQ\P EU]PLHQLHP DUW VSURZDG]D
VLÚGRSU]\]QDQLDQLH]E\ZDOQHMLSU]\URG]RQHMJRGQRĂFLRGFKZLOLSRF]ÚFLD:REHFWHJR
EDUG]R LVWRWQH VÈ NRQVHNZHQFMH SUDZQH SRQLHZDĝ VDP ]DSLV ZNRQVW\WXFML QLH URG]L
DXWRPDW\F]QLHVNXWNöZSUDZQ\FKQDWRPLDVWSUDZRPXVLE\ÊGRVWRVRZDQHGR]DSLVöZ
NRQVW\WXF\MQ\FK=DWHPVNRURRGFKZLOLSRF]ÚFLDSU]\VïXJXMHSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDO
QDJRGQRĂÊWRFRWRNRQNUHWQLH]QDF]\"-DNUR]XPLHÊJRGQRĂÊHPEULRQöZNWöUH]QDM
GXMÈVLÚZSUREöZNDFKZZ\QLNXV]WXF]QHJR]DSïRGQLHQLDLVÈZWHMFKZLOL]DPURĝRQH"
&]\WRMHVWJRGQHĝHRQHVÈ]DPURĝRQH"&]\QLHJRGQH"&]\LFKZV]F]HSLDQLHGRPDFLF\
WRMHVWJRGQHF]\QLHJRGQH"
&DïD VIHUD UHJXODFML GRW\F]ÈF\FK PLQ ]DSïRGQLHQLD LQ YLWUR NWöUD ĂFLĂOH ïÈF]\ VLÚ
]WUHĂFLÈ SRSUDZNL GR DUWPLDïD E\Ê UR]VWU]\JQLÚWD ZHNVSHUW\]DFK NWöUH SU]\MGÈ
PDUFD0\QLHVWHW\QLHSRVLDGDP\WDNLHMZLHG]\ĝHE\ĂP\SRWUDğOL RGSRZLHG]LHÊ QD
WRS\WDQLH5R]XPLHPĝHSUH]\GLXP.RPLVMLWDNÈZLHG]ÚSRVLDGDVNRURQLHSRWU]HEXMH
W\FKHNVSHUW\]:]ZLÈ]NX]W\PLQWHUHVXMHPQLHF]\MHĝHOLNWRĂZF]DVLHUöĝQHJRUR
G]DMXSURFHGXUVWïXF]HWDNÈSUREöZNÚF]\WREÚG]LHZĂZLHWOHSURSRQRZDQ\FK]DSLVöZ
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NRQVW\WXF\MQ\FKWUDNWRZDQHMDNR]DEöMVWZRHZHQWXDOQLHQLHXP\ĂOQH"%RWXWDMNRQVH
NZHQFMHPRJÈE\ÊGDOHNRLGÈFH
1DVWÚSQLH VIRUPXïRZDQLH ķF]ïRZLHN RG FKZLOL SRF]ÚFLDĵ NWöU\ PD SUDZD 7Ú G\V
NXVMÚ SURZDG]RQR ZU LU NLHG\ E\ïD SURFHGRZDQD REHFQLH RERZLÈ]XMÈFD
XVWDZD RSODQRZDQLX URG]LQ\ RFKURQLH SïRGX OXG]NLHJR LZDUXQNDFK GRSXV]F]DOQRĂFL
SU]HU\ZDQLDFLÈĝ\:öZF]DVļSU]HF]\WDïDPVWHQRJUDP\]WDPWHJRRNUHVXļSDGDï\WD
NLHS\WDQLD&]\MHĝHOLSïöGEÚG]LHPLDïSUDZDRGFKZLOLSRF]ÚFLDWRF]\SRXURG]HQLXEÚ
G]LHPöJïZ\VWÚSRZDÊSU]HFLZNRPDWFH]DSRĂUHGQLFWZHPNXUDWRUDĝHQLHGRVWDWHF]QLH
GEDïDRMHJR]GURZLHF]\ĝ\FLHERQSSDOLïDOXESLïDDOERXSUDZLDïDVSRUW\HNVWUHPDOQH
QDZHWZRNUHVLHNLHG\MHV]F]HQLHZLHG]LDïDĝHMHVWZFLÈĝ\7DNLHG\VNXVMHE\ï\ZïDĂQLH
SURZDG]RQHZLU
%\ÊPRĝHQLHZV]\VF\DP\ĂOÚĝHF]ïRQNRZLHSUH]\GLXPQLHPDMÈĂZLDGRPRĂFLLĝ
RNUHĂOHQLHREHFQLHRERZLÈ]XMÈFHMXVWDZ\MDNRVZRLVWHJRNRPSURPLVXZ\QLNDïR]IDNWX
ĝH WR E\ï NRPSURPLV ZVWRVXQNX GR QLH]Z\NOH UHVWU\NF\MQ\FK ]DSLVöZ NWöUH JUR]Lï\
PDWFH SR XURG]HQLX G]LHFND ĝH WR G]LHFNR EÚG]LH MHM RGHEUDQH DRQD SöMG]LH QD GïX
JLHODWDGRZLÚ]LHQLD]DWRLĝQLHGRVWDWHF]QLH]DMPRZDïDVLÚSïRGHP2EHFQLHZUDFDP\
ZJUXQFLHU]HF]\W\OQ\PLGU]ZLDPLGRWDPWHMG\VNXVML'ODWHJRXZDĝDPĝH]DQLPSR
VïRZLHSRGQLRVÈUÚNÚ]Z\MÈWNLHPRF]\ZLĂFLHW\FKSRVïöZGODNWöU\FKMHG\Q\PHNVSHU
WHPMDNWRSRZLHG]LDïDSDQLSRVHï$QQD6REHFNDMHVW-DQ3DZHï,,LEÚGÈ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]\ZRïXMÚSDQLÈSRVHïGRU]HF]\
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
JïRVRZDÊ]DOXESU]HFLZSRSUDZFHWRPXV]ÈZLHG]LHÊFRWR]QDF]\JRGQRĂÊSU]\VïXJX
MÈFDRGFKZLOLSRF]ÚFLD7R]QDF]\MDNÈJRGQRĂÊSRVLDGDEODVWXOD"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDQLSRVHï-DGZLJD:LĂQLHZVNDPDS\WDQLHGRZQLRVNRGDZFöZ"
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
&KFLDïDE\P]DS\WDÊZQLRVNRGDZFöZRNRQVHNZHQFMH]PLDQ\DUWGODPHWRG\]DSïRG
QLHQLDLQYLWUR"3URV]ÚRNUöWNÈLSUHF\]\MQÈRGSRZLHGě
-HGQRF]HĂQLHFKFLDïDE\P]ZUöFLÊXZDJÚQDIDNWNWöU\Z\GDU]\ïVLÚSU]HGPLQ
2Wöĝ ]%$6 RWU]\PXMHP\ W]Z SöïSUDZG\ 3DQ G\UHNWRU QLH SRZLHG]LDï ĝH F]HNDP\
MHV]F]HQDGZLHHNVSHUW\]\
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
3DQLHSU]HZRGQLF]ÈF\WHJRQLHE\ïR7RVNDQGDO
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDPDS\WDQLHGRZQLRVNRGDZFöZ"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
7DNSRQLHZDĝ
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
'ODSDQDSRVïDZV]\VWNRMHVWVNDQGDOHP
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
%DUG]R]DOHĝDïRE\PLDE\F]ïRQNRZLHSUH]\GLXPQLHREUDĝDOLSRVïöZVLHG]ÈF\FKQDVDOL
0öZLÚWRGRSDQDZLFHSU]HZRGQLF]ÈFHJR$QGU]HMD0DñNL
0DPS\WDQLHGRSDQLSRVHï0DïJRU]DW\%DUW\]HONWöUDMHVWMHGQ\P]ZQLRVNRGDZFöZ
SRGSLVDQ\FK SRG SRSUDZNÈ ļ F]\ ]PLDQD ZNRQVW\WXFML ]DEORNXMH ]PLDQÚ ZXVWDZLH
RSODQRZDQLXURG]LQ\F]\ZVSRVöEREOLJDWRU\MQ\ZSï\QLHQDXVWDZRGDZVWZR]Z\NïH"
&]\]GDQLHPSDQLSRVHïPRĝQDRF]HNLZDÊĝH]PLDQDDUWVSRZRGXMHĝHQLHEDZHP
SRQRZQLHSRZUöFLP\GRGHEDW\RDERUFML]DPLDVWGHEDW\RRFKURQLHĝ\FLD"&]\ZĂODG
]DSRSUDZNÈZSï\QLH]SDñVWZDVWURQ\SURSR]\FMD]PLDQ\XVWDZ\DQW\DERUF\MQHM"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3DQLSRVHïPRĝHZW\PPRPHQFLH]DGDÊS\WDQLHW\ONRGRSDQDSRVïDZQLRVNRGDZF\
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
:QLRVNRGDZFöZMHVWWU]HFK3RGNDĝGÈSRSUDZNÈMHVWSRGSLVDQ\FKļPXVLE\ÊSRGSLVD
Q\FKļWU]HFKZQLRVNRGDZFöZ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
$OHZQLRVNRGDZF\XSRZDĝQLOLGRUHSUH]HQWRZDQLDSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
$OHMDNLHUXMÚS\WDQLHGRSDQLSRVHï0DïJRU]DW\%DUW\]HODQLHGRSDQDSRVïD'DULXV]D
.ïHF]ND 3DQL SRVHï SRGSLVDïD VLÚ SR WÈ SRSUDZNÈ -HĝHOL QLH X]\VNDP RGSRZLHG]L RG
SDQLSRVHïWR]QDF]\ĝHQLHPDSRMÚFLDRW\PSRGF]\PVLÚSRGSLVDïD2GQLHMRF]HNXMÚ
RGSRZLHG]L
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1DMSLHUZE\ï\S\WDQLDGRSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND3DQSRVHïRGSRZLH
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LHS\WDïDPSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
$OHNWRLQQ\S\WDï
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LHQLNWLQQ\QLHS\WDï
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3DQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDQHJXMHS\WDQLDSRVïöZNLHURZDQHļMDNPLVLÚZ\GD
ZDïRļGRPQLHXQLHPRĝOLZLDMÈFPLXG]LHOHQLHZ\MDĂQLHñ$OHPRĝHMHVWLQDF]HM3URV]Ú
SDQDSU]HZRGQLF]ÈFHJRRVSUHF\]RZDQLHNWRSRZLQLHQRGSRZLDGDÊ
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-DUöZQLHĝSURV]ÚļĝHE\XVSUDZQLÊSURFHGRZDQLHļRRGSRZLHGěQDPRMHS\WDQLDSDQLÈ
SRVHï0DïJRU]DWÚ%DUW\]HO
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
$MDSURV]ÚRRGSRZLHGěHNVSHUWD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
8G]LHODPJïRVXSDQLSRVHï0DïJRU]DFLH%DUW\]HO
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
-HĂOL FKRG]L RS\WDQLH F]\ SURSRQRZDQD SRSUDZND GRW\F]ÈFD DUW ]DEORNXMH LQQH
G]LDïDQLDXVWDZRGDZF]HZXVWDZRGDZVWZLH]Z\Nï\PWRZHGïXJHNVSHUW\]]NWöU\PL
PLHOLĂP\RND]MÚ]DSR]QDÊVLÚZF]DVLHSUDF.RPLVMLļDE\ïRLFKPDP\LFKOLVWÚļQLH
PDWDNLHMPRĝOLZRĂFL3UDFHXVWDZRGDZF]HPRJÈVLÚSRMDZLÊ1DWRPLDVWWDSRSUDZND
SU]HGHZV]\VWNLPMHVWZVND]öZNÈLQWHUSUHWDF\MQÈ3UHF\]XMHļZ]DVDG]LHQLH]PLHQLD
MÈFWUHĂFLļLQWHUSUHWDFMÚSUDZDNRQVW\WXF\MQHJR
3DQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDS\WDïDF]\]DPLHU]DP\]PLHQLÊXVWDZÚ1LH]DM
PRZDOLĂP\VLÚWÈNZHVWLÈ:WHMFKZLOLQLHPDLQWHQFML]PLDQ\REHFQLHRERZLÈ]XMÈFHM
XVWDZ\1LHE\ïRWRSU]HGPLRWHPSUDF=DMPRZDOLĂP\VLÚZ\ïÈF]QLHWÈ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1LHPöZLÚRSUDFDFK.RPLVMLW\ONRRSU]\V]ïRĂFL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚQLHSU]HU\ZDÊ
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
1LH Vï\V]DïDP RW\P DQL ZW\P PRPHQFLH DQL ZH ZF]HĂQLHMV]\P 1LNW ]RVöE NWöUH
SUDFRZDï\QDGWÈ]PLDQÈNRQVW\WXF\MQÈQLH]DMPRZDïVLÚ]PLDQÈXVWDZ\1LHE\ïRWD
NLFKLQWHQFMLLQDUD]LHQLHPDWDNLHMZROL-DNSDñVWZRZLHFLH]DZV]HMHVWWDNLPRPHQW
ĝH PRĝH SRZVWDÊ ZROD ]PLDQ\ ZMHGQÈ EÈGě ZGUXJÈ VWURQÚ :WHM FKZLOL ZRJöOH QLH
ZLG]ÚWDNLHJRWHPDWX
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=JDG]DP VLÚ ]SDQLÈ SRVHï (OĝELHWÈ 5DG]LV]HZVNÈ ZMHGQHM NZHVWLL 0LDQRZLFLH
REHFQLHQLH]DMPXMHP\VLÚNZHVWLÈDERUFML:V]\VF\QDVWDZLOLVLÚQDSRUöZQ\ZDQLHMDN
WRZ\JOÈGDZREHFQHMXVWDZLH=DMPXMHP\VLÚRFKURQÈĝ\FLD=DWHPMHVWWRNZHVWLDQLH
W\ONRWHJRĝH]GDU]DMÈVLÚGUDPDW\F]QHSU]\SDGNL]ZLÈ]DQH]FLÈĝÈNWöUHVWDQRZLÈSH
ZLHQPDUJLQHVDOHWDNĝHĝ\FLDNWöUHZZLÚNV]RĂFLMHVWĝ\FLHPFKFLDQ\P3URSRQRZDQD
]PLDQD ZDUW Z]PDFQLD ļ FR SRWZLHUG]DMÈ HNVSHUW\]\ ļ RFKURQÚ FKFLDQHJR ĝ\FLD
*HQHUDOQLHĝ\FLHMHVWFKFLDQH$ERUFMDWRLQQ\SUREOHP0\Z]DVDG]LHQLH]DMPXMHP\
VLÚW\PWHPDWHP ]VDOL1LHZLHV]FRPöZLV] 'RNïDGQLHZLHPFRPöZLÚ
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3\WDïDPR]DSïRGQLHQLHLQYLWUR
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚQLHSROHPL]RZDÊ
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3U]\SRPLQDPW\ONRĝHS\WDïDPR]DSïRGQLHQLHLQYLWUR
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
$OHQLHXG]LHORQRMHV]F]HZV]\VWNLFKRGSRZLHG]L
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
2EHFQLH]DSïRGQLHQLHLQYLWURQLHPDSRGVWDZ\XVWDZRZHM1LH]DMPRZDOLĂP\VLÚV]F]H
JöïDPLUR]VWU]\JQLÚFLDWHMNZHVWLL7RMHVWGRPHQDXVWDZRGDZVWZD]Z\NïHJRDQLHNRQ
VW\WXFML:NRQVW\WXFMLZSLVXMHP\]DVDGQLF]HQRUP\LNLHUXQHNLQWHUSUHWDF\MQ\QRUP
ĝ\FLD]ELRURZHJRZ3ROVFH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
¿HE\XSRU]ÈGNRZDÊERMHV]F]HQLHRGSRZLDGDïSDQSRVHï'DULXV].ïHF]HN
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
3U]HGHZV]\VWNLPHNVSHUWQLHRGSRZLHG]LDïQDPRMHS\WDQLHNWöUH]RVWDïR]DGDQHMDNR
SLHUZV]H1LHZLHPF]\SUH]\GLXPMHVWSU]\WRPQH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDñVWZRFKFÈNRQLHF]QLHZWHQVSRVöESURFHGRZDÊ"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQLSRVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HOQLHRGSRZLHG]LDïDQDF]ÚĂÊPRMHJRS\WDQLD&]\PRJÚ
SU]\SRPQLHÊ"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
.WR]SDñVWZDSRVïöZFKFHMHV]F]H]DGDÊS\WDQLHSURV]ÚRSRGQLHVLHQLHUÚNL3DQSRVHï
'DPLDQ5DF]NRZVNLSDQLSRVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVNDSDQSRVHï0DUHN6XVNLLSDQ
SRVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ8G]LHODPJïRVXSDQXSRVïRZL'DPLDQRZL5DF]NRZVNLHPX
8PöZP\VLÚĝHSRXG]LHOHQLXRGSRZLHG]LQDWHS\WDQLDNRñF]\P\WÚVHULÚLMXĝQLH
GRSXV]F]DPGRJïRVX
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
'ODF]HJRSDQSU]HZRGQLF]ÈF\]JöU\FKFHRJUDQLF]DÊ-HĂOLZWUDNFLHRGSRZLHG]LQDVXQÈ
VLÚQDVWÚSQHS\WDQLDWRF]\SDQSU]HZRGQLF]ÈF\]DNOHLQDPXVWDSODVWUHP"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&KFÚXSRU]ÈGNRZDÊSUDFH.RPLVML3URV]ÚR]DEUDQLHJïRVXSDQDSRVïD'DPLDQD5DF]
NRZVNLHJR
3RVHï'DPLDQ5DF]NRZVNL 32 
8ZDĝDPĝHSURZDG]HQLHSRVLHG]HQLDWHMWDNZDĝQHMNRPLVMLMHVWVNDQGDOLF]QH-HVWPL
EDUG]RSU]\NURĝHPXV]ÚXF]HVWQLF]\ÊZWHMKXFSLHLĝHSUH]\GLXPGRQLHMGRSURZDG]D
=DS\WXMÚ %LXUR /HJLVODF\MQH F]\ SUH]\GLXP PD SUDZR GR RGZRïDQLD XF]HVWQLFWZD
HNVSHUWDZSRVLHG]HQLX.RPLVML"-HVWZLHOHS\WDñGRHNVSHUWDQDNWöUHQLHRWU]\PDP\
RGSRZLHG]LSRQLHZDĝHNVSHUWMHVWQLHREHFQ\&]\WRMHVWQDUXV]HQLHUHJXODPLQX6HMPX"
-HĝHOL WDN WR QD LOH LVWRWQH" 8ZDĝDP ĝH SU]\ WDN ZDĝQHM ]PLDQLH MDNÈ MHVW ]PLDQD
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XVWDZ\]DVDGQLF]HMWU]HEDGEDÊRV]F]HJöï\DE\QLHGRSXĂFLÊGRGDOHNRLGÈF\FKNRQVH
NZHQFML
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3U]HG FKZLOÈ ]GDU]\ïD VLÚ EDUG]R SU]\NUD VSUDZD $V\VWHQW PDUV]DïND 6HMPX F]\
OL RVRE\ SHïQLÈFHM QDMZ\ĝV]\ XU]ÈG Z6HMPLH SR]ZROLï VRELH ]DS\WDÊ MHGQÈ ]SRVïDQHN
XF]HVWQLF]ÈF\FKZSRVLHG]HQLXZMDNLPFKDUDNWHU]HWXWDMSU]HE\ZD1LH]DUHDJRZDïQD
]ZUöFRQÈXZDJÚ6LHG]LDïSU]HSUDV]DP]DZ\UDĝHQLHUR]ZDORQ\QDNU]HĂOH6NïDGDP
VNDUJÚLSURV]ÚSDQDSU]HZRGQLF]ÈFHJRRZ\HOLPLQRZDQLHDV\VWHQWDPDUV]DïND0DUND
-XUND]SRVLHG]HQLD.RPLVML]DQLHJU]HF]QH]DFKRZDQLH7RMHVWSRSURVWXVNDQGDOLF]
QH3U]\FKRG]LDV\VWHQWSRVïDLLQQHPXSRVïRZL]DGDMHS\WDQLHZMDNLPFKDUDNWHU]HWX
SU]HE\ZD'RF]HJRWRSRGREQH1LHGïXJRDV\VWHQFLPDUV]DïNDEÚGÈZ\U]XFDÊSRVïöZ
]SRVLHG]HQLD.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:\MDĂQLDPĝHSRVLHG]HQLH.RPLVMLPDFKDUDNWHURWZDUW\LNDĝG\PRĝHZQLPXF]HVWQL
F]\Ê-HĝHOLV\WXDFMDVLÚ]PLHQLWRMDNRSU]HZRGQLF]ÈF\SRLQIRUPXMÚSDñVWZDSRVïöZ
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
:\GDMHPLVLÚĝHNWRĂNWRSU]\FKRG]LMDNRJRĂÊQDSRVLHG]HQLH.RPLVMLQLHPDSUDZD
QLHJU]HF]QLHRG]\ZDÊVLÚGRSRVïöZ-HVWWRVNDQGDOLF]QH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3DQSRVHï6XVNLFKFLDï]DEUDÊJïRV3DQLSRVHïSURV]ÚQLH]DNïöFDÊSRU]ÈGNX
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
0DPS\WDQLHGRSDQLSRVHï0DïJRU]DW\%DUW\]HO
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&KZLOHF]NÚ:\MDĂQLMP\NZHVWLÚF]\SDQDV\VWHQW]DGDïWDNLHS\WDQLH
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
-DZWHMFKZLOL]DGDMÚS\WDQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7RMDVLÚFKFÚGRZLHG]LHÊ%RPXV]ÚZNRñFXSDQRZDÊQDGSRU]ÈGNLHP
$V\VWHQWPDUV]DïND6HMPX6]\PRQ5XPDQ
7RFRSRZLHG]LDïDSDQLSRVHïQLHMHVWGRNRñFDSUDZGÈERWRGRPQLHE\ïRNLHURZDQH
S\WDQLHRGSDñSRVïDQHN$OHĝHE\XVSRNRLÊSDQLÈSRVHïRSXV]F]ÚSRVLHG]HQLH.RPLVML
ERUR]XPLHPĝHEDUG]RSU]HV]NDG]DPSDQLSRVHïZSUDF\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3DñVNDZROD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
1DSU]\V]ïRĂÊSURV]ÚE\ÊJU]HF]Q\PPïRG]LHñF]H,GRSRVïöZ]SHïQ\PV]DFXQNLHP
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDQLSRVHïFKFH]DGDÊS\WDQLH"
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
7DN&KFLDïDPSURVLÊRX]XSHïQLHQLHSDQLÈSRVHï0DïJRU]DWÚ%DUW\]HO
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚQLHEXU]\ÊSRU]ÈGNX:GDOV]HMNROHMQRĂFL
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
-HĝHOLSDQSU]HZRGQLF]ÈF\]ZUDFDPLXZDJÚĝHQLHPRJÚ]DGDÊX]XSHïQLDMÈFHJRS\WD
QLDSDQLSRVHï0DïJRU]DFLH%DUW\]HOWR]DGDPS\WDQLHRNWöUHPLWHUD]FKRG]LïR1DGDO
PDP\ ZÈWSOLZRĂFL =GRW\FKF]DVRZ\FK RGSRZLHG]L ZQLRVNRGDZFöZ Z\QLND ĝH MHGQDN
]PLDQDZNRQVW\WXFMLQLHPRĝHZSï\ZDÊQDXVWDZRGDZVWZR]Z\NïH:]ZLÈ]NX]W\PQLH
PRĝHE\ÊXSUDZQLRQHWïXPDF]HQLHNWöUHZF]RUDMVï\V]HOLĂP\ĝHWD]PLDQDZNRQVW\WXFML
PDRFKURQLÊZSU]\V]ïRĂFLXVWDZÚRSODQRZDQLXURG]LQ\SU]HGOLEHUDOL]DFMÈ&KFLDïDE\P
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]DS\WDÊSDQLÈSRVHï$QQÚ6REHFNÈNWöUDZF]RUDM]JïDV]DïD]PLDQÚGRDUWERWRVLÚ
PLHĂFLZSRSUDZFHZMDNLVSRVöESDQLSRVHïUR]XPLHNRQVHNZHQFMH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&KFLDïHP]ZUöFLÊXZDJÚĝHSDQLSRVHï$QQD6REHFNDQLH]JïDV]DïDSRSUDZNL
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3U]\FK\OLïDVLÚGRSRSUDZNLSDQD$QGU]HMD0DñNLDOH]JïDV]DïDSRSUDZNÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
'ODWHJRWHĝS\WDQLHGRSDQLSRVHï$QQ\6REHFNLHMZW\PPRPHQFLHMHVWQLHVWRVRZQH
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
5R]XPLHPĝHQLHPDPSUDZD]DS\WDÊSDQLSRVHï$QQ\6REHFNLHMFK\EDĝHUR]XPLHP
LĝSDQSU]HZRGQLF]ÈF\X]QDMHĝHSDQLSRVHïQLH]QDRGSRZLHG]L
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3DQLSRVHïPDSUDZR]DGDÊS\WDQLHSR]DSRU]ÈGNLHPSRQLHZDĝZWHMFKZLOLXSRU]ÈGNR
ZDïHPSURFHGRZDQLH3URV]ÚR]DGDQLHS\WDQLDSDQDSRVïD0DUND6XVNLHJR
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
3U]HGJRG]LQÈ]DGDïHPEDUG]RSURVWHS\WDQLHF]\QRZHEU]PLHQLHDUWNRQVW\WXFML
Z\PXVL ]PLDQ\ XVWDZRZH 8Vï\V]HOLĂP\ RGSRZLHGě MHGQHJR ]SRVïöZ ZVW\OX ĝH P\
ZLHP\ZV]\VWNRDOHNLHG\SU]\FKRG]ÈSRVïRZLHNWöU]\QLHVÈWDNRĂZLHFHQLLFKFLHOLE\
WURFKÚWHJRĂZLDWïDRGSDñVWZDSU]HMÈÊWRSDñVWZRQLHFKFHFLHRGSRZLHG]LHÊ
3RQDZLDPS\WDQLHF]\WH]PLDQ\VSRZRGXMÈNRQLHF]QRĂÊ]PLDQ\XVWDZ\LQSNRELH
W\]JZDïFRQHEÚGÈ]PXV]DQHSU]H]SDñVWZRGRXURG]HQLDG]LHFND"&]\UöZQLHĝFLÈĝH]H
VWRVXQNöZND]LURGF]\FKEÚGÈPXVLDïE\E\ÊGRQRV]RQH"&]\SDñVWZRZLHFLHLSRWUDğFLH
RGSRZLHG]LHÊQDWHS\WDQLD"&]\WHĝQLHZLHFLH"%RMHĂOLZLHFLHWREDUG]RSURV]ÚRGSR
ZLHG]FLH%RRGWHJR]DOHĝ\F]\PRĝHP\SRSU]HÊWÚ]PLDQÚF]\QLHPRĝHP\3RVHïPD
QLHW\ONRSUDZRDOHLRERZLÈ]HNGHF\GRZDÊĂZLDGRPLH&KFHP\GHF\GRZDÊĂZLDGRPLH
3DñVWZRMHVWHĂFLHRERZLÈ]DQLSU]HND]DÊQDPWÚĂZLDGRPRĂÊ
:F]RUDM ]RVWDïD RGZRïDQD SU]HZRGQLF]ÈFD NWöUD SURZDG]LïD REUDG\ ZVSRVöE U]H
WHOQ\0LHOLE\ĂP\PRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDZLHG]\QDWHPDWVNXWNöZ]PLDQ\NRQVW\WXFML
1LHVWHW\SU]HZRGQLF]ÈFÈRGZRïDQRķ]]DVNRF]HQLDĵLZWHMFKZLOLHOLPLQXMHVLÚPRĝOL
ZRĂÊGZöFKLVWRWQ\FKHNVSHUW\]]]DNUHVXELRHW\NL3RVïRZLHQLHVÈIDFKRZFDPLZWHM
G]LHG]LQLH0XV]ÈRSLHUDÊVLÚQDRSLQLDFK1LHFKFHFLHSDñVWZRGRSXĂFLÊGR]DSR]QD
QLDVLÚ]W\PLHNVSHUW\]DPL0RĝHRQHEÚGÈSU]\FK\OQH0RĝHEÚG]LHP\PRJOLSRSU]HÊ
SURSRQRZDQH]PLDQ\$OHSRSLHUDQLHUR]ZLÈ]DQLDEH]U]HWHOQHMZLHG]\MHVWQLH]Z\NOH
QLHEH]SLHF]QH
3DQLSRVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HOU]XFLïDQLHFRĂZLDWïDQDVNXWNLMDNLHPRJÈVSRZRGR
ZDÊWH]PLDQ\3DQLSRVHïSRZLHG]LDïDHQLJPDW\F]QLHĝHQDUD]LHQLHPDZROL]PLDQ\
XVWDZ\ $OH WDND ZROD PRĝH VLÚ SRMDZLÊ &R ]QDF]\ QD UD]LH" 3R ]PLDQLH NRQVW\WXFML
ļMDNUR]XPLHPļSRMDZLVLÚWDNDZROD&]\MHVWWDNLSODQZQLRVNRGDZFöZĝHSR]PLDQLH
NRQVW\WXFMLSRMDZLVLÚZROD]PLDQ\XVWDZ\"
0RĝH SDñVWZR QLH ZLG]LHOLĂFLH ]JZDïFRQHM NRELHW\ -D PLDïHP WÚ QLHSU]\MHPQRĂÊ
:LHG]LDïHP FR SU]Hĝ\ZD ]JZDïFRQD NRELHWD -HĂOL MHV]F]H SDñVWZR MÈ XNDU]H SRGZöM
QLHĝHEÚG]LHPXVLDïDXURG]LÊG]LHFNRSRF]ÚWHZZ\QLNXJZDïWXWREÚG]LHWR]PLDQD
LGÈFDQLHZNLHUXQNXPLïRVLHUG]LDLPLïRĂFLEOLěQLHJROHF]VND]DQLHWHMNRELHW\QDĝ\FLH
ZQLHV]F]ÚĂFLXLSRF]XFLXNU]\ZG\&]\SDñVWZRFKFHFLHWÈ]PLDQÈGRSURZDG]LÊGRWD
NLHMV\WXDFML"
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
7DN
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
%DUG]R SURV]Ú RRGSRZLHGě QD WH S\WDQLD 1DFLVNDMÈF QD JX]LN EÚGÚ PXVLDï ZVZRLP
VXPLHQLXRGSRZLHG]LHÊVRELHF]\EÚGÚPöJïWDNLPNRELHWRPVSRMU]HÊZRF]\
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3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=DSRZLHG]LDïHPNWRMHV]F]HEÚG]LHPöJï]DGDÊS\WDQLH8G]LHODPJïRVXSDQXSRVïRZL
6WDQLVïDZRZL3DSLHĝRZL,QDW\PNRñF]\P\]DGDZDQLHS\WDñ
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
&KFLDïDPW\ONRRGSRZLHG]LHÊSDQXSRVïRZLĝHWHS\WDQLDGRW\FKF]DV]DZV]H]DGDZDïR
6/'-HVWPLSU]\NURĝHSDQSRVHï0DUHN6XVNLZ\ZRG]ÈF\VLÚ]WDNLHJRXJUXSRZDQLD
PDWHJRURG]DMX
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3DQLSRVHïSURV]ÚQLH]DELHUDÊJïRVX
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-DNSDQLĂPLHZWDNLVSRVöERGSRZLDGDÊ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚSDQDSRVïD6WDQLVïDZD3DSLHĝDR]DGDQLHS\WDQLD
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
&KFLDïE\P]ZUöFLÊXZDJÚSUH]\GLXP.RPLVMLLSDñVWZXSRVïRPĝHWHVSUDZ\E\ï\G\V
NXWRZDQH 3URMHNW MHVW UR]SDWU\ZDQ\ Z.RPLVML RG OLVWRSDGD XE U 1D ZF]RUDMV]\P
SRVLHG]HQLXREHFQ\E\ïHNVSHUW0RĝQDE\ïR]DGDÊZV]\VWNLHS\WDQLD7HQHWDSSURFH
GRZDQLD]RVWDïIRUPDOQLH]DNRñF]RQ\']LVLDMPDP\GRF]\QLHQLD]NROHMQ\PREVWUXN
F\MQ\PG]LDïDQLHPERWDNWRWU]HEDQD]ZDÊ
3RVHï-RDQQD6HQ\V]\Q 6/' 
$Z\PDFLHELHJXQNÚ
3RVHï6WDQLVïDZ3DSLHĝ /35 
1LHSU]HV]NDG]DïHPNLHG\SDQLSRVHïZ\SRZLDGDïDVLÚ8SU]HMPLHSURVLïE\PDE\SDQL
WDNĝHSR]ZROLïDPLGRNRñF]\ÊZ\SRZLHGě
3UREOHP\NWöUHSRVWDZLïG]LĂSDQSRVHï0DUHN6XVNLSRMDZLï\VLÚZF]HĂQLHM.RPLVMD
SUDFXMHSU]HFLHĝRGOLVWRSDGDXE0RĝQDEÚG]LHMHV]F]HZLHOHZ\MDĂQLÊZWUDNFLHGUXJLH
JRF]\WDQLD3DQSRVHï]DS\WDRWHNZHVWLHLXSHZQLVLÚFRGRVïXV]QRĂFLSRGHMPRZDQ\FK
SU]H]VLHELHGHF\]ML%ÚG]LHWDNDPRĝOLZRĂÊZGUXJLPF]\WDQLXRF]\ZLĂFLH
'ODWHJR SURV]Ú SDQD SU]HZRGQLF]ÈFHJR DE\ UR]PRZD WRF]\ïD VLÚ ZVSRVöE QLHRE
VWUXNF\MQ\DPHU\WRU\F]Q\1DOHĝ\]DPNQÈÊHWDSSUDF\NWöU\]DNRñF]\ïVLÚQDZF]R
UDMV]\PSRVLHG]HQLX
3RVHï-RODQWD6]F]\SLñVND 3L6 
3U]HSUDV]DPDOHMDNRSRVïDQNDGRPDJDPVLÚXG]LHOHQLDJïRVXZWHMFKZLOL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7HUD]XG]LHOÚ
3RVHï-RODQWD6]F]\SLñVND 3L6 
0DPPDQGDWSRVïDLPDPSUDZRZWHMFKZLOL]DEUDÊJïRV
&KFLDïDE\P SU]\SRPQLHÊ PRMHPX SU]HGPöZF\ VïRZD ķQLHFK PRZD ZDV]D EÚG]LH
WZDUGDWDNļWDNQLHļQLHĵ-HĝHOLSDQSRVHïQLHSRWUDğ RGSRZLHG]LHÊ QD S\WDQLH SR
VïRPNWöU]\PDMÈRERZLÈ]HNZLHG]LHÊLPDMÈSUDZRGRWHMZLHG]\WR]DS\WXMÚF]HJRSDQ
ERLVLÚZWHMFKZLOL"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
$OHNRJRSDQLS\WD"
3RVHï-RODQWD6]F]\SLñVND 3L6 
3\WDPSDQDSRVïD6WDQLVïDZD3DSLHĝD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
$OHSDQSRVHï3DSLHĝ]DGDZDï
3RVHï-RODQWD6]F]\SLñVND 3L6 
1LHRGSRZLHG]LDïQDS\WDQLH
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3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHPXVLRGSRZLDGDÊQDS\WDQLHQLHMHVWF]ïRQNLHP.RPLVML
3RVHï-RODQWD6]F]\SLñVND 3L6 
$OH]DELHUDJïRV
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
-HVWSRVïHPZLÚFPXXG]LHOLïHPJïRVX:WHMFKZLOLSU]\VWÚSXMHP\
3RVHï-RODQWD6]F]\SLñVND 3L6 
3URV]ÚZWDNLPUD]LHRXG]LHOHQLHRGSRZLHG]L
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:F]RUDMQD]DNRñF]HQLHSRVLHG]HQLDLQIRUPRZDïHPF]ïRQNöZ.RPLVMLLRVRE\]DLQWHUH
VRZDQHMHMSUDFDPLRRSLQLDFKHNVSHUWöZ]NWöU\PL.RPLVMDGRW\FKF]DV]DSR]QDïDVLÚ
7\FKRSLQLLMHVW2QHVÈGRVWÚSQHZVHNUHWDULDFLH.RPLVML:NDĝGHMFKZLOLPRĝQDVLÚ
]QLPL]DSR]QDÊ
8G]LHODPJïRVXSDQXSRVïRZLZQLRVNRGDZF\'DULXV]RZL.ïHF]NRZL
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
6NLHURZDQRGRPQLHZLHOHS\WDñ']LÚNXMÚSDQXSU]HZRGQLF]ÈFHPXĝHPDPRND]MÚQD
WHS\WDQLDRGSRZLHG]LHÊSRQLHZDĝG\VNXVMLNWöUDVLÚZ\ZLÈ]DïDQDMSUDZGRSRGREQLHM
QLHE\ïRE\JG\E\PRGSRZLHG]LDï]DUD]SRWHMSLHUZV]HMWXU]HQDWHS\WDQLD8QLNQÚOL
E\ĂP\SHZQ\FKQDSLÚÊSRQLHZDĝ]DELHUDMÈFSRUD]SLHUZV]\JïRV]ZUöFLïHPVLÚW\ONR
GRSRVïD0DUND6XVNLHJRZLPLHQLXSRVïöZZQLRVNRGDZFöZ1LHE\ïDWRRGSRZLHGěQD
ĝDGQH ]S\WDñ &]HNDïHP QD ]JRGÚ SDQD SU]HZRGQLF]ÈFHJR QD XG]LHOHQLH RGSRZLHG]L
7HUD]SU]\VWÚSXMÚGRXG]LHODQLDRGSRZLHG]LQDWHS\WDQLD
:V]\VWNLP SRVïRP NWöU]\ S\WDOL F]\ REHFQH SUDFH QDG ]PLDQÈ NRQVW\WXFML GRW\
F]ÈMDNLHMNROZLHNXVWDZ\RGSRZLDGDPQLH3URFHGRZDQDG]LVLDM]PLDQDNRQVW\WXFMLQLH
GRW\F]\ ĝDGQHM XVWDZ\ $QL XVWDZ\ RSODQRZDQLX URG]LQ\ DQL ĝDGQHM ]LQQ\FK XVWDZ
=PLDQDNRQVW\WXFMLZ\PDJDMÈFDSRSDUFLDZLÚNV]RĂFLSRVïöZREHFQ\FKQDVDOLļQLH
MDNSRGDMÈPHGLDSRVïöZļMHVWRZLHOHWUXGQLHMV]DGRSU]HSURZDG]HQLDQLĝ]PLDQD
ZXVWDZLH]Z\NïHMSRQLHZDĝZW\PSU]\SDGNXZ\PDJDQHMHVWSRSDUFLHSRïRZ\OLF]E\
SRVïöZ
3URV]Ú QLH W\ONR SU]HFLZQLNöZ QDV]\FK SUDF RUD] RVRE\ NWöUH FKFLDï\E\ WH SUDFH
ZUöĝQ\VSRVöE]DNïöFLÊFRQLHMHGQRNURWQLHXGDMHVLÚDE\QLHZSURZDG]DOLRSLQLLSX
EOLF]QHMZEïÈGĝHRWRP\LGÈFQDVNUöW\SUöEXMHP\]PLHQLÊNWöUÈNROZLHNXVWDZÚ5D]
MHV]F]HSRGNUHĂODPĝDGQDXVWDZDDQDSHZQRQLHXVWDZDRSODQRZDQLXURG]LQ\NWöUD
Z\PDJDïDE\SRSDUFLDSRïRZ\OLF]E\SRVïöZQLHEÚG]LH]PLHQLDQDQDVNUöW\
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
$OHFK\EDPDFLHSDñVWZRMDNLHĂLQWHQFMH"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
.DĝG\]SRVïöZFRZ\QLND]SHïQLHQLDPDQGDWXPDSUDZRZ\VWÈSLÊ]LQLFMDW\ZÈ]PLD
Q\XVWDZ\2EHFQLHSU]\QDMPQLHMNLONDG]LHVLÈWSURMHNWöZXVWDZRF]HNXMHQDUR]SDWU]H
QLHNLONDVHWMHVWSU]\JRWRZ\ZDQ\FK.OXE3L6MHVWZW\P]DNUHVLHQDMEDUG]LHMDNW\ZQ\
LZNRQVHNZHQFMLQLHPDĝDGQHJRSUREOHPXĝHE\WHXVWDZ\EH]]PLDQ\NRQVW\WXFMLOXE
]H ]PLDQÈ NRQVW\WXFML E\ï\ UHDOL]RZDQH &KFLDïE\P XVSRNRLÊ ZV]\VWNLFK SDñVWZD ĝH
QLHSUöEXMHP\SRGQRV]ÈFSUöJGR]PLDQ\NRQVW\WXFMLGRSRVïöZLĂÊQDMDNLNROZLHN
VNUöW"
'ODF]HJRSUöEXMHP\]PLHQLÊNRQVW\WXFMÚ":S\WDQLDFKE\ïRZLHOHZÈWSOLZRĂFL1LH
NWöUHS\WDQLDRGELHUDPMDNRDJUHV\ZQHF]\QLHSU]\MHPQH$OHRQHZ\QLNDMÈ]WHJRĝH
SRVïRZLHQLHFKFLHOLZF]HĂQLHMDNW\ZQLHZïÈF]\ÊVLÚZSUDFH.RPLVMLDE\WHZÈWSOLZRĂFL
E\ï\Z\MDĂQLRQH2U]HF]HQLH7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR]UPöZLĝH.RQVW\WX
FMD53EURQLĝ\FLDF]ïRZLHNDUöZQLHĝZID]LHSU]HGXURG]HQLHP'RWHJRRU]HF]HQLD
VÚG]LöZ]ïRĝ\ïR]GDQLHRGUÚEQHPLHOLZÈWSOLZRĂFL0LPRWDNLHJRRU]HF]HQLDZU
JUXSDSRVïöZZ\VWÈSLïD]LQLFMDW\ZÈXVWDZ\RĂZLDGRP\PURG]LFLHOVWZLHJG]LHSUöER
ZDQRSU]\ZUöFLÊļXĝ\ZDMÈFQRPHQNODWXU\NWöUDSDGïDQDWHMVDOLļDERUFMÚ]HZ]JOÚGöZ
VSRïHF]Q\FKDERUFMÚQDĝ\F]HQLHDERUFMÚXQLHOHWQLFKEH]]JRG\LZLHG]\URG]LFöZLWS
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3DUDGRNVDOQLHV]F]HSLHQLHF]\GRNRQDQLH]DELHJöZXQLHSHïQROHWQLHJRG]LHFNDZ\PDJD
REHFQRĂFLURG]LFöZ1DWRPLDVWG]LHFNRQLHSHïQROHWQLHSU]\FKRG]ÈFQDDERUFMÚ]JRGQLH
]WDPW\PSURMHNWHPQLHPXVLDïRE\PLHÊ]JRG\URG]LFDQLHPXVLDïRE\E\Ê]URG]LFHP
*UXSDSRVïöZQLH]DXZDĝ\ïDĝHRU]HF]HQLH7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJREURQLĝ\FLD
F]ïRZLHNDZID]LHSU]H]XURG]HQLHP3\WDQLDGRW\F]ÈFH]PLDQ\NRQVW\WXFMLVNLHURZDQH
RGSDQDSRVïD0DUND6XVNLHJRRGELHUDPMDNREDUG]RSR]\W\ZQHSRQLHZDĝZLHU]ÚĝH
LQWHQFMÈWHJRS\WDQLDMHVW]PLDQD]GDQLDSRQLHZDĝSDQSRVHïJïRVRZDï]DRGU]XFHQLHP
SUDFQDGNRQVW\WXFMÈLFKFLDïE\WR]GDQLH]PLHQLÊ7RQLHMHVWNRPHQWDU]&KFLDïE\P
ĝHE\ PRMD RGSRZLHGě QLH E\ïD RGHEUDQD MDNR SUöED DWDNX ]D WDNLH JïRVRZDQLH :LH
U]ÚĝHSDQSRVHïSU]\V]HGïZNRñFRZHMID]LHSUDF.RPLVMLĝHE\]DLQWHUHVRZDÊVLÚER
PRĝHQLHPLDïUDFMLWDNJïRVXMÈFLSUöEXMH]GRE\ÊDUJXPHQW\2GSRZLDGDPSDQXSRVïRZL
LZV]\VWNLPSRVïRPNWöU]\]DGDOLSRGREQHS\WDQLDLĝ]PLDQD.RQVW\WXFML53Z]DNUH
VLHDUWNWöUÈSURSRQXMÚOXEZ]DNUHVLHDUWNWöUDE\ïDSURSRQRZDQDSU]H]JUXSÚ
SRVïöZQLH]PLHU]DGR]PLDQ\XVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\QLHMHVWGURJÈQDVNUö
W\7D]PLDQDQLHZ\PXVL]PLDQ\XVWDZ\ZVSRVöEDXWRPDW\F]Q\SRSU]H]]DVNDUĝHQLH
GR 7U\EXQDïX .RQVW\WXF\MQHJR OXE SRSU]H] DXWRPDW\F]QÈ NRQLHF]QRĂÊ ]REOLJRZDQLD
3UH]\GLXP6HMPXGRSRGMÚFLDWDNLHMLQLFMDW\Z\
-HĝHOLPRMDRGSRZLHGěQLHMHVWZ\VWDUF]DMÈFRZLDU\JRGQDWRSRVïXĝÚVLÚZV]\VWNLPL
HNVSHUW\]DPLNWöUHGRW\NDï\WHJRSUREOHPX.DĝGD]HNVSHUW\]PöZLĝH]DUöZQRQR
ZHOL]DFMDDUWOXEQRZHOL]DFMDDUWNRQVW\WXFMLZ]DNUHVLH]DSURSRQRZDQ\PSU]H
]H PQLH ZZHUVML SLHUZRWQHM OXE WHM GHOLNDWQLH ]PLHQLRQHM QLH SRZRGXMH NRQLHF]QRĂFL
]PLDQ\XVWDZ\LQLHSRZRGXMHZĝDGHQVSRVöEDXWRPDW\F]QHJRRGQLHVLHQLDVLÚGRXVWD
Z\SU]H]7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\
6WDQRZLVNRHNVSHUWöZ]RVWDïRZ\UDĝRQHQDSLĂPLH7HRSLQLHDSU]\QDMPQLHMZLÚN
V]RĂÊ]QLFKMHVWGRVWÚSQDZLQWHUQHFLH3URVLïE\PVHNUHWDULDW.RPLVMLR]ZUöFHQLHVLÚ
GR3UH]\GLXP6HMPXF]\GRSDQDPDUV]DïNDDE\ZV]\VWNLHHNVSHUW\]\SRZLHOLÊLGR
VWDUF]\ÊSRVïRP:SLHUZV]HMZ\SRZLHG]LSRVXQÈïHPVLÚ]DGDOHNR3U]HSUDV]DP
QLHMHVWPRMÈLQWHQFMÈĝHE\NRJRNROZLHNREUDĝDÊMHĝHOLPDZÈWSOLZRĂFL0RMÈLQWHQFMÈ
MHVWW\ONR]ZUöFHQLHXZDJLĝHSUöEDSU]HQLHVLHQLDG\VNXVMLQDWHPDW]PLDQ\NRQVW\WX
FMLQDSïDV]F]\]QÚXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\QLHE\ïDQLHMHVWLQLHEÚG]LHSU]\F]\QÈ
]PLDQNRQVW\WXFMLW\ONRSRWRĝHE\XïDWZLDÊVRELHGURJÚFKRÊVÈG]ÚĝHWDGURJDE\ïDE\
WUXGQLHMV]D
3DGDï\ S\WDQLD GRW\F]ÈFH VNXWNöZ ]PLDQ\ -HĝHOL NRQVW\WXFMD ZHGïXJ RU]HF]HQLD
7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRFKURQLĝ\FLHF]ïRZLHNDUöZQLHĝZID]LHSU]HGXURG]HQLHP
WRGODF]HJRGRNRQXMHP\]PLDQ\"'ODWHJRĝHE\XQLNQÈÊZGDOV]\FKG\VNXVMDFKSRG]LDïX
QDĝ\FLHF]ïRZLHNDSU]HGXURG]HQLHPLĝ\FLHF]ïRZLHNDSRXURG]HQLX7RMHVWWHQVDP
F]ïRZLHN W\ONR PQLHMV]\ 3R XURG]HQLX Z\VWÚSXMÈ UöĝQH ID]\ UR]ZRMRZH QLHPRZOÚ
G]LHFNRPïRG]LHQLHFF]ïRZLHNGRURVï\$QDORJLF]QLHSU]HGXURG]HQLHPZ\VWÚSXMÈUöĝQH
ID]\UR]ZRMRZH]DURGHNHPEULRQSïöGQLH]GROQ\GRVDPRG]LHOQHJRĝ\FLDSïöG]GROQ\
GR VDPRG]LHOQHJR ĝ\FLD 8ĝ\ZDQLH ZVWRVXQNX GR F]ïRZLHND RNUHĂOHQLD SïöG QLH MHVW
REUDěOLZH
3DQLSRVHï-RDQQD6HQ\V]\QZLHORNURWQLHSRVïXJXMHVLÚWZLHUG]HQLHPSUDZDSïRGX
MDNR SUDZD F]ïRZLHND 1LH PD ĝDGQHJR NRQĠLNWX PLÚG]\ WZLHUG]HQLHP SUDZD SïRGX
DSUDZDF]ïRZLHND7RMHVWWHQVDPF]ïRZLHN*G\E\E\ï\MDNLHNROZLHNZÈWSOLZRĂFLFRGR
WHJRPRMHJRX]DVDGQLHQLDĝHQLHPDNRQĠLNWX PLÚG]\ QRZHOL]DFMÈ NRQVW\WXFML D XVWDZÈ
RSODQRZDQLX URG]LQ\ EÚGÚ SURVLï SDQD G\UHNWRUD %$6 RRSLQLÚ 1DWRPLDVW XVXZDP\
ZV]HONLHZÈWSOLZRĂFLĝHG]LHFNRSRF]ÚWHMHVWF]ïRZLHNLHP7HZÈWSOLZRĂFLPDMÈSRVïR
ZLHļPRJÚRGF]\WDÊOLVWÚSRVïöZļNWöU]\SRGSLVDOLVLÚSRGSURMHNWHPQRZHOL]DFML
]U
3DGï\WZLHUG]HQLDZF]DVLHG\VNXVMLUR]SRF]ÚWHMZGQLXZF]RUDMV]\PĝHMHĝHOLG]LHF
NRMHVWFKRUHWRGODMHJRGREUDļNWRĂWDNPöZLïļWU]HEDGRNRQDÊDERUFML$OHWRQDSUDZ
GÚ]QDF]\ĝHWU]HEDXĂPLHUFLÊG]LHFNRF]\LQQ\PLVïRZ\ļ]DELÊG]LHFNR3URSRQRZDQD
QRZHOL]DFMDSR]ZROL]DSRELHFZSU]\V]ïRĂFLLQLFMDW\ZRPZ\PLHU]RQ\PSU]HFLZNRĝ\FLX
F]ïRZLHNDSU]HGXURG]HQLHP7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\RU]HNïĝHREHFQLHRERZLÈ]XMÈFD
NRQVW\WXFMDFKURQLĝ\FLH3RSURSRQRZDQHMQRZHOL]DFMLQDZHWVÚG]LRZLHNWöU]\]JïRVLOL
]GDQLHRGUÚEQHQLHPLHOLE\WHMZÈWSOLZRĂFL
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3\WDQLDGRW\F]\ï\UöZQLHĝPHWRG\LQYLWUR2EHFQLHPHWRGDLQYLWURQLHMHVWZĝD
GHQ VSRVöE UHJXORZDQD ZSROVNLP SUDZRGDZVWZLH 'ODWHJR QLH Z\QLNDMÈ VWÈG ĝDGQH
NRQVHNZHQFMH1DWRPLDVWRSLQLDSXEOLF]QDRGF]DVXGRF]DVXMHVWDODUPRZDQDĝHRWR
ZFLHNï\PD]RFLH]DURGNLZÚGUXMÈSR3ROVFHSRQLHZDĝMHGHQ]]DNïDGöZPHG\F]Q\FK
NWöU\SURZDG]LïPHWRGÚLQYLWUR]EDQNUXWRZDïL]RVWDï]DPNQLÚW\DĝDGHQLQQ\]DNïDG
QLHFKFHW\FK]DURGNöZSU]HMÈÊ7RMHVWSUREOHP]SXQNWXZLG]HQLD]DUöZQRPHG\F]
QHJRMDNLHW\F]QHJRSRQLHZDĝG]LVLDMXVWDZRGDZFD]Z\Nï\ZĝDGHQVSRVöEQLHFKFH
WHJRUHJXORZDÊ&]\SURSRQRZDQD]PLDQDZNRQVW\WXFMLVSRZRGXMHNRQLHF]QRĂÊUHJXOD
FMLWHMNZHVWLL"1LH]PLDQDZNRQVW\WXFMLZVSRVöEDXWRPDW\F]Q\QLHVSRZRGXMHWDNLHM
NRQLHF]QRĂFLUHJXODFML$OHQLHXOHJDZÈWSOLZRĂFLĝHZF]HĂQLHMF]\SöěQLHM6HMPEÚG]LH
PXVLDï]DMÈÊVLÚW\PSUREOHPHP1LHZDĝQHF]\]LQLFMDW\Z\U]ÈGXSUH]\GLXPJUXS\
SRVïöZF]\SRV]F]HJöOQ\FKNOXEöZ7DNZHVWLDMHVWQLHXUHJXORZDQDLQDMSUDZGRSRGRE
QLHMMHĝHOLQLHZWHMNDGHQFMLWRQDSHZQ\PHWDSLHSUDF6HMPXEÚG]LHPRJïDE\ÊXUHJX
ORZDQD
0DPQDG]LHMÚĝHQLHSRPLQÈïHPĝDGQHM]QDMEDUG]LHMLVWRWQ\FKNZHVWLL]DZDUW\FK
ZS\WDQLDFK NLHURZDQ\FK GR PQLH -HĝHOL SRPLQÈïHP WR EDUG]R SURV]Ú R]ZUöFHQLH
XZDJLGRSUHF\]XMÚRGSRZLHG]L
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
3R]ZROÚVRELHSU]\WRF]\ÊGZDIUDJPHQW\WHNVWöZNWöUHSDñVWZRMXĝRWU]\PDOLUR]ZLMD
MÈFHZHQWXDOQLHQLHNWöUHZÈWNL
:SLHUZV]HM NROHMQRĂFL SU]\WRF]Ú WH]Ú MHGQR]QDF]QLH Z\UDĝRQÈ ZRSLQLL SDQD
SURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODNWöUDE\ïDSU]HGPLRWHPG\VNXVMLZGQLXZF]RUDMV]\Pķ1D
OHĝ\SRGNUHĂOLÊLĝSRGREQLHMDNZSU]\SDGNXPRG\ğNDFML WUHĂFL DUW  .RQVW\WXFML 53
Z]DNUHVLH SU]HZLG]LDQ\P ZSLHUZRWQ\P ZQLRVNX SUH]\GLXP 6HMPX WDNĝH RFHQLDQD
SURSR]\FMDPRG\ğNDFML WUHĂFL DUW  .RQVW\WXFML 53 QLH ïÈF]\ VLÚ Z VSRVöE DXWRPDW\F]
Q\ ]NRQLHF]QRĂFLÈ GRNRQDQLD QDW\FKPLDVWRZ\FK ]PLDQ ZXVWDZLH ]GQLD  VW\F]QLD
URSODQRZDQLXURG]LQ\RFKURQLHSïRGXOXG]NLHJRUD]ZDUXQNDFKGRSXV]F]DOQRĂFL
SU]HU\ZDQLDFLÈĝ\Z]DNUHVLHZMDNLPXVWDZDWDRNUHĂODSU]HVïDQNL]DELHJXDERUFMLĵ
=DWHPZW\P]DNUHVLH]DFKRZXMÈDNWXDOQRĂÊZV]HONLHXZDJLLZQLRVNLZ\UDĝRQHSU]H]
ZïDĂFLZLH ZLÚNV]RĂÊ HNVSHUWöZ ZW\P SDQD SURI:ïRG]LPLHU]D :UöEOD ZWUDNFLH GR
W\FKF]DVRZ\FKSUDF.RPLVML
3UDJQÚMHGQDN]ZUöFLÊXZDJÚĝHSDQSURIHVRUZVND]XMHMHV]F]HMHGQÈQLH]Z\NOHZDĝ
QÈNZHVWLÚNWöUDE\ÊPRĝHVWDQRZLZMDNLHMĂPLHU]HRGSRZLHGěQDF]ÚĂÊZÈWSOLZRĂFL
Z\UDĝDQ\FKZG]LVLHMV]HMG\VNXVML$PLDQRZLFLHķSU]HVXQLÚFLHGRDUWNRQVW\WXF\M
QHMSRGVWDZ\ZVND]XMÈFHMQDSRGPLRWRZRĂÊQDVFLWXUXVDZ\]QDF]DUöZQRF]HĂQLHEH]
Z]JOÚGQÈJUDQLFÚGRNRQ\ZDQ\FKSU]H]XVWDZRGDZFÚUR]VWU]\JQLÚÊNROL]\MQ\FKZREV]D
U]HNRQNUHWQ\FKSUDZOXEZROQRĂFLNRQVW\WXF\MQ\FKĵ3U]HSLV\NRQVW\WXFMLPDMÈLQQ\
FKDUDNWHUQLĝSU]HSLV\XVWDZ\]Z\NïHM2QHSR]DZ\MÈWNDPLļWDNLPMHVWDUWļQLH
RNUHĂODMÈEH]Z]JOÚGQ\FK]DND]öZWZRU]ÈSHZQHZ]RUFHNRQVW\WXF\MQHNWöUHSUHF\]XMH
MDNRSXQNWRGQLHVLHQLDGRNRQWUROLXVWDZRGDZVWZD7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\
:\UDĝDQLHSUDZDGRĝ\FLDZ\UDĝDQLHIDNWXSU]\QDOHĝQRĂFLJRGQRĂFLRGNWöUHJRĂPR
PHQWXQLHUR]VWU]\JDZV]\VWNLHJRGODXVWDZRGDZVWZD]Z\NïHJRLZV]F]HJöOQRĂFLXVWD
ZRGDZFD]Z\Nï\ELODQVXMHSR]RVWDMÈFHZNROL]MLRNUHĂORQHSUDZDOXEZROQRĂFLRFKDUDN
WHU]HNRQVW\WXF\MQ\PF]\OLWZRU]\SHZQHJRURG]DMXNRQWUDW\S\NRQVW\WXF\MQHLNDUQH
&KFÚ]ZUöFLÊXZDJÚĝHZ\UDĝHQLHRZHM]PLDQ\ZDUWWZRU]\SHZQÈIXQGDPHQWDOQÈ
JUDQLFÚ DPLDQRZLFLH RZR UR]VWU]\JDQLH QLH PRĝH QDVWÈSLÊ ]QDUXV]HQLHP JRGQRĂFL
F]ïRZLHND
2GSRZLHGě QD S\WDQLH SDQD SRVïD 0DUND 6XVNLHJR ]DZDUWD MHVW ZW\FK RSLQLDFK
:SU]\SDGNXSU]HVïDQNLNU\PLQDOQHMF]\OLNLHG\FLÈĝDMHVWQDVWÚSVWZHPJZDïWX]QDOD
]ïRVLÚMHGQR]QDF]QHVWZLHUG]HQLHĝHEH]Z]JOÚGQ\]DND]XURG]HQLDR]QDF]DïE\QDUXV]H
QLHJRGQRĂFLPDWNL ]VDOLMHV]F]HUD] 7RMHVWSRSU]HGQLDHNVSHUW\]DSDQDSURI:Uö
EOD ZNWöUHM ]DMPXMH VWDQRZLVNR ZVSUDZLH SU]HVïDQNL NU\PLQDOQHM GRW\F]ÈFHM FLÈĝ\
SRFKRG]ÈFHM]JZDïWX(NVSHUWZVND]XMHĝHZWHMV\WXDFMLXVWDZRGDZFDGRPDJDïE\VLÚ
RGPDWNLKHURL]PXNWöU\SU]HNURF]\ïE\PLDUÚDNFHSWRZDOQÈ]SXQNWXZLG]HQLDV]D
FXQNXGODMHMJRGQRĂFL=ZUDFDPXZDJÚĝHVWDQRZLVNRGRW\F]ÈFHNRQVHNZHQFMLSUDZ
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Q\FKZSURZDG]HQLD]PLDQ\ZDUW%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKSUöERZDïR]QDMZ\ĝV]È
VWDUDQQRĂFLÈSU]HND]DÊSDñVWZXSRVïRP
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-DNLHNRQVHNZHQFMHGOD]DSïRGQLHQLDLQYLWURVSRZRGXMH]PLDQDZDUW"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
=ZUDFDP XZDJÚ ĝH Z\VWÈSLïR GUREQH QLHSRUR]XPLHQLH (NVSHUW\]\ GRW\F]ÈFH VSUDZ
ELRHW\F]Q\FK]RVWDï\GRUÚF]RQH.RPLVML6ÈWRGZLHHNVSHUW\]\SDQDGU/HV]ND%RVND
]8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR
3LHUZV]DGRW\F]\WHPDWXMDNLH]PLDQ\ZSROVNLPXVWDZRGDZVWZLHVÈQLH]EÚGQH
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
1LHFKSDQG\UHNWRURGSRZLHQDS\WDQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚQLHSU]HV]NDG]DÊ
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
GOD]DSHZQLHQLDRFKURQ\JRGQRĂFLLSRGVWDZRZ\FKSUDZLVWRW\OXG]NLHMZRNUHVLHSUH
QDWDOQ\P ZVIHU]H ]DVWRVRZDñ ELRORJLL LPHG\F\Q\ Z\]QDF]DQH SU]H] VWDQGDUG\ PLÚ
G]\QDURGRZH'UXJDSUHF\]XMHWÚNZHVWLÚ
$XWRUZïDĂQLH]WHMSHUVSHNW\Z\SRVWXOXMH]PLDQÚDUW=ZUDFDPXZDJÚĝHDXWRU
MHGQR]QDF]QLHVWZLHUG]DLĝLVWQLHMHGRPLQXMÈFDRSLQLDZQDXFHSUDZDLZRU]HF]QLFWZLH
7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRZNWöU\PSU]HSLVNRQVW\WXFMLFKURQL]GURZLHG]LHFNDSR
F]ÚWHJRLQYLWURWDNĝHSU]HGLPSODQWDFMÈHPEULRQXZRUJDQL]PLHPDWNL:W\P]DNUHVLH
DXWRUSRZRïXMHVLÚQDSXEOLNDFMHZW\PSDQDSURI6DIMDQD:UöEOD:LDNDVÚG]LHJR
¿HOLFKRZVNLHJR &]DMQLND L*DMG\ 7R MHVW RGSRZLHGě NWöUD ZW\P ]DNUHVLH PRĝH E\Ê
SDQLSRVHïXG]LHORQD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3U]HSUDV]DPQLHFKSDQMHV]F]HUD]SRZWöU]\WR]QDF]\ĝHMDNDNROZLHN]PLDQDQLHPD
]QDF]HQLDZSU]\SDGNX
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
8G]LHODP JïRVX SDQX SRVïRZL 0DUNRZL 6XVNLHPX NWöU\ RG SHZQHJR F]DVX SRGQRVL
UÚNÚ5R]XPLHPĝHSDQSRVHïFKFHX]XSHïQLDMÈFHMRGSRZLHG]L3DQLSRVHï(OĝELHWD5D
G]LV]HZVNDUöZQLHĝF]HJRĂQLH]UR]XPLDïD]W\FKRGSRZLHG]L=DWHPFRMHV]F]HWU]HED
Z\MDĂQLÊ"
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
5R]XPLHP ĝH SURSRQRZDQD SRSUDZND QLH MHVW SU]HQLHVLHQLHP ]DSLVöZ GRW\FKF]DVR
ZHMXVWDZ\NWöUHļMDNPöZLOLĂP\ļVÈSHZQHJRURG]DMXXVWDORQ\PNRPSURPLVHP$OH
]SU]HGVWDZLRQ\FKZ\MDĂQLHñZ\QLNDĝH]DSURSRQRZDQ\]DSLVMHVWGDOHMLGÈF\SRQLH
ZDĝQLH]DEH]SLHF]DWHJRFRMXĝMHVWW\PFRQVHQVXVHPOHF]RWZLHUDGURJÚGRGDOV]HM
PRĝOLZRĂFL]DZÚĝDQLDZPLDUÚZ\VRNLHJRļFRSU]\]QDMHZLHOXIDFKRZFöZZW\PSUH]HV
7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRļVWDQGDUGXRFKURQ\ĝ\FLDZ3ROVFH
=RPDZLDQHM HNVSHUW\]\ Z\QLND Lĝ GRMG]LH WXWDM GR ]GHU]HQLD JRGQRĂFL NRELHW\
]JRGQRĂFLÈ G]LHFND :SRVLHG]HQLX .RPLVML XF]HVWQLF]\ SDQL ZLFHPLQLVWHU VSUDZ ZH
ZQÚWU]Q\FKRUD]SDQSURNXUDWRU:\PLHQLDMÈPLÚG]\VREÈRSLQLHĝHSURSRQRZDQ\]D
SLVQDMSUDZGRSRGREQLHMZSURZDG]LNRQLHF]QRĂÊSHQDOL]DFMLSU]HSLVöZĝHE\PRĝQDE\ïR
UR]VWU]\JQÈÊF]\MDJRGQRĂÊMHVWZDĝQLHMV]Dļ]JZDïFRQHMNRELHW\F]\SïRGX]WHJRJZDïWX
'RMG]LHP\GRV\WXDFMLNLHG\EÚG]LHP\PXVLHOLMHGQDNQRZHOL]RZDÊXVWDZÚ
&]\PRĝQDE\ïRE\SURVLÊSDQLÈPLQLVWHUNWöUDUöZQLHĝMHVWSRVïHPRSU]HGVWDZLHQLH
W\FKZÈWSOLZRĂFL"6LHG]ÈFQDSU]HFLZVï\V]ÚSDñVWZDRSLQLH%\ïRE\GREU]HJG\E\LQQL
SRVïRZLHPRJOLXVï\V]HÊRW\FKZÈWSOLZRĂFLDFK6ÈG]ÚĝHZQLRVïRE\WRGXĝRGRUR]SR
]QDQLDWHMVSUDZ\1DSUDZGÚFKFLHOLE\ĂP\PLHÊZLHG]ÚGRNRñFD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
8G]LHODPJïRVXSDQXG\UHNWRURZL0LFKDïRZL.UöOLNRZVNLHPX
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3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
0RĝHQDMSLHUZZV]\VF\]DGDMP\S\WDQLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3\WDQLDMXĝE\ï\]DGDQH3DQG\UHNWRU0LFKDï.UöOLNRZVNLMXĝQDWRRGSRZLDGDï
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
$OHSDQSU]HZRGQLF]ÈF\SRZLHG]LDïĝHEÚGÚPRJïDWHUD]]DGDÊS\WDQLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚR]DGDQLHS\WDQLD
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQG\UHNWRUSU]HGFKZLOÈSRZLHG]LDïĝH]HNVSHUW\]XGRVWÚSQLRQ\FK.RPLVMLZ\QLND
LĝZREHFQ\PXVWDZRGDZVWZLHMHVWJZDUDQFMDEH]SLHF]HñVWZDSïRGXSRZVWDïHJRQDGUR
G]HLQYLWURMHV]F]HSU]HGLPSODQWDFMÈLSRLPSODQWDFML$OHZHNVSHUW\]DFKSRMDZLDMÈVLÚ
UöZQLHĝZÈWSOLZRĂFL
1LHSDPLÚWDPGREU]HDOHZ\GDMHPLVLÚĝHHNVSHUW\]DSDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:Uö
EOD]DZLHUDZÈWSOLZRĂFLFRGRNRQVHNZHQFMLZSURZDG]HQLD]PLDQZNRQVW\WXFMLZïDĂQLH
Z]DNUHVLHVWRVRZDQLDPHWRG\LQYLWUR=ZUDFDPXZDJÚLĝHNVSHUW\]\RNWöU\FKPö
ZLïSDQG\UHNWRUF]\OLHNVSHUW\]DSDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODLHNVSHUW\]DSDQD
GU/HV]ND%RVNDGRW\F]È]PLDQ\ZDUWNRQVW\WXFML3URSR]\FMD]PLDQ\ZDUWSR
MDZLïDVLÚZWUDNFLHSRSU]HGQLHJRSRVLHG]HQLD.RPLVML7HHNVSHUW\]\QLHGRW\F]ÈNRQ
VHNZHQFMLZSURZDG]HQLD]PLDQ\ZDUW
.RQVW\WXFMD ZREHFQ\P NV]WDïFLH FKURQL ĝ\FLH RG SRF]ÚFLD &]\ QDGDO WDN EÚG]LH"
-DNLHEÚGÈNRQVHNZHQFMHZSURZDG]HQLD]PLDQ\ZDUW"1LHG\VSRQXMHP\HNVSHUW\
]DPLQDWHQWHPDW1LHVWHW\G]LVLDMSDQSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHOMHVWQLHREHFQ\1LH
X]\VNDïDPRGSRZLHG]LGODF]HJRMHVWQLHREHFQ\GODF]HJRSUH]\GLXPZ\UD]LïR]JRGÚDE\
MHG\Q\HNVSHUW.RPLVMLSUDZQLNNRQVW\WXFMRQDOLVWDQLHXF]HVWQLF]\ïZHG]LVLHMV]\PSR
VLHG]HQLX.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=ZUDFDPVLÚGRSDQDSRVïD7DGHXV]D&\PDñVNLHJRZF]HĂQLHMS\WDïHPNWRFKFH]DGDÊ
S\WDQLHL]DPNQÈïHPOLVWÚS\WDMÈF\FK3DQSRVHïSU]\V]HGïSöěQLHM3URV]ÚDE\SDQSR
VHï]UH]\JQRZDï]]DEUDQLDJïRVX
3RVHï(OĝELHWD5DG]LV]HZVND 32 
3DQSRVHïRGGDZQDSRGQRVLUÚNÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
-HĝHOLSDQSRVHïXSLHUDVLÚWRXG]LHOÚSDQXJïRVXDOHSURV]ÚĝHE\SDQ]UH]\JQRZDï
3RVHï7DGHXV]&\PDñVNL 3L6 
%\ïHPSU]\WDPW\PğODU]H L SRGQRVLïHP UÚNÚ : PRPHQFLH NLHG\ SDQ SU]HZRGQLF]ÈF\
]DGDïWRS\WDQLHE\ïHPMXĝQDVDOL&KFÚXVSRNRLÊSDQDSU]HZRGQLF]ÈFHJRĝHQLHPDP
S\WDñV]F]HJöïRZ\FK0RMDXZDJDPD]DVDGQLF]\JHQHUDOQ\FKDUDNWHU
:W\P SU]\SDGNX RGSRZLHG]LDOQRĂÊ MHVW QLHMDNR SRGQLHVLRQD GR NZDGUDWX 0öZL
P\RNRQVW\WXFML=DVDGDMHVWSURVWDMDNLWHPDWWDNLNOLPDW1LHVWHW\WU]HEDSU]\]QDÊ
]ĝDOHPļLFK\EDZV]\VF\]JRG]LP\VLÚļĝHNOLPDWLDWPRVIHUDSUDFQLHVÈQDMOHSV]H
PöZLÈFEDUG]RRJOÚGQLH$OH]RVWDZP\WÚNZHVWLÚ
3URV]ÚDE\SRVHïVSUDZR]GDZFDļNWRNROZLHNQLPEÚG]LHļVSUDZR]GDMÈFSUDFH.R
PLVML]XZDJLQDWRĝHGRW\F]ÈNRQVW\WXFMLL]DJDGQLHQLDļWUXGQRRZDĝQLHMV]Hļĝ\FLD
OXG]NLHJRļVWÈGNRQLHF]QDVWDUDQQRĂÊLU]HWHOQRĂÊļXF]\QLïZV]\VWNRĝHE\SRVïRZLH
QLH]DOHĝQLHMDNEÚGÈJïRVRZDÊPLHOLHOHPHQWDUQÈZLHG]ÚQDGF]\PJïRVXMÈ
1LHVWHW\ ZZ\SRZLHG]LDFK ]ZROHQQLNöZ LSU]HFLZQLNöZ SRMDZLDMÈ VLÚ ļ QLH VÈG]Ú
ĝHĂZLDGRPLHļP\OQHLQIRUPDFMH']LÚNXMÚSDQXSRVïRZL'DULXV]RZL.ïHF]NRZLNWö
U\SU]HGFKZLOÈZ\MDĂQLïĝHSURSRQRZDQD]PLDQDZDUWNRQVW\WXFMLQLHVSRZRGXMH
DXWRPDW\F]Q\FK ]PLDQ ZXVWDZRGDZVWZLH $OH ZV]\VWNR MHVW ZV]F]HJöïDFK ZZ\SR
ZLHG]LDFKVHMPRZ\FKļVÈVWHQRJUDP\ļZRğFMDOQ\P Z\VWÈSLHQLX NOXERZ\P :RMFLHFKD
:LHU]HMVNLHJR ZRĂZLDGF]HQLDFK VHMPRZ\FK ZZ\SRZLHG]LDFK GR WHOHZL]ML GR SUDV\
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ZZ\VWÈSLHQLDFKHNVSHUWöZZUHV]FLHZGRĂÊG]LZQ\PZ\VWÈSLHQLXSUH]HVD7U\EXQDïX
.RQVW\WXF\MQHJRNWöU\SRZLHG]LDïĝH]PLDQ\MHGQHF]\GUXJLHWDNQDSUDZGÚQLF]HJR
QLH]PLHQLDMÈFRMHVWRGELHUDQHSU]H]MHGQ\FKĝHQLHPRĝQDZSURZDG]LÊVNRURWRQLFQLH
]PLHQLDDSU]H]GUXJLFKĝHQLHPDVHQVXZSURZDG]DÊVNRURWRQLFQLH]PLHQLD
%\ïRE\IDWDOQLHJG\E\V]ODFKHWQDLQWHQFMDERFDï\6HMP]Z\MÈWNLHPSRVïöZ6/'FR
WU]HEDZ\UDěQLHSRZLHG]LHÊERRQLQLJG\QLH]UH]\JQRZDOLLQLH]UH]\JQXMÈ]SRZURWX
GRVSRïHF]Q\FKDVSHNWöZFKFHZ]PRFQLHQLDRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJR1LHMHVWWDMHPQLFÈ
LWHĝQLHXNU\ZDMP\ĝHVSRUDF]ÚĂÊSRVïöZFKFH]ZLÚNV]HQLD]DNUHVXW\ONRRW\PQLH
PöZLVLÚZSURVWLEH]SRĂUHGQLR1LHSRZLQQLĂP\ZWHMVSUDZLHQLF]HJRXNU\ZDÊ3RZLQ
QLĂP\PöZLÊMDVQ\PWHNVWHP
']LÚNXMÚ]DLQLFMDW\ZÚDE\ZV]\VF\SRVïRZLHPLHOLNRPSOHWHNVSHUW\]$OHQDMZDĝ
QLHMV]DMHVWSRLQWDLZQLRVNL1LHVÈG]ÚĝHWRPRĝQDSRZLHG]LHÊMHGQR]QDF]QLH%RVÈ
UöĝQHLQWHUSUHWDFMH$OHZöZF]DVWU]HEDSRZLHG]LHÊĝHVÈZÈWSOLZRĂFLSU]\F]\P]QD
NRPLWDZLÚNV]RĂÊRSRZLDGDVLÚ]DRFKURQÈĝ\FLDWRSR]ZROLVWZRU]\ÊV]DQVÚQDZ]PRF
QLHQLHRFKURQ\Z]DNUHVLHMXĝLVWQLHMÈF\P7RPXVLE\ÊMDVQH
%\ïRE\IDWDOQLHJG\E\WDLQLFMDW\ZDVNRñF]\ïDVLÚQLHSRZRG]HQLHPSU]HGF]\PQLH
NWöU]\SU]HVWU]HJDOL1LHMHVWHP.DVDQGUÈSDWU]ÚRSW\PLVW\F]QLHQDĝ\FLH1LHREDZLDï
E\PVLÚDOHQLHZ\NOXF]DP1DMZLÚNV]\SUH]HQWWRQLHVSöUQDGPHU\WRU\F]QÈVWURQÈ
ļ F]\ NRELHWD F]\ ]DNUHV ļ W\ONR SRUöĝQLHQLH LUöĝQHJR URG]DMX HSLWHW\ NWöUH QLHVWHW\
WHĝSRMDZLDMÈVLÚ:V]\VWNLPSU]\SLVXMÚGREUHV]ODFKHWQHLQWHQFMH1LHPDP\VLÚF]HJR
ZVW\G]LÊĝHPLÚG]\QDPLVÈUöZQLHĝUöĝQLFHZSHZQ\FKNZHVWLDFKDOHMHGQRQDVïÈF]\
ļWRFRMHVWQDMZDĝQLHMV]ÈLQWHQFMÈW\FKZV]\VWNLFKG]LDïDñ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:V]\VWNLH RSLQLH NWöU\FK GRW\FKF]DV Z\VïXFKDïD .RPLVMD ļ MHVW LFK  ļ LQDVWÚSQH
NWöUH]RVWDQÈ]JïRV]RQHEÚGÈXGRVWÚSQLRQHSRVïRP=DSHZQLDPĝHSUH]\GLXPEÚG]LH
]DELHJDÊDE\ZV]\VF\SRVïRZLHRWU]\PDOLGRVWÚSQHěUöGïRZLHG]\SU]HGSRGMÚFLHPRVWD
WHF]QHMGHF\]ML
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
1DZLÈ]XMÈF GR Z\SRZLHG]L SDQD SRVïD 7DGHXV]D &\PDñVNLHJR FKFLDïE\P ĝHE\ĂFLH
SDñVWZR GRVWU]HJDOL SUDZG]LZH LQWHQFMH NWöUH SU]\ĂZLHFDï\ ZQLRVNRGDZFRP ]PLDQ
ZNRQVW\WXFML2F]\ZLĂFLHMHVWWRLQLFMDW\ZDHNXPHQLF]QDZLHOXNOXEöZDOHLPSXOVGR
]PLDQ NRQVW\WXFML Z\V]HGï ].OXEX 3DUODPHQWDUQHJR /LJL 3ROVNLFK 5RG]LQ 1LH PD
ZÈWSOLZRĂFLĝH/35MHVW]ZROHQQLNLHPSUDZQHMRFKURQ\ĝ\FLDEH]ĝDGQ\FKZ\MÈWNöZ
:LHORNURWQLHSUöERZDOLĂP\WRURELÊ3öNLFRQLHPDZ3ROVFHWDNLHMPRĝOLZRĂFL'RWHJR
SRWU]HEQDMHVWJUXQWRZQDGHEDWDLZLHG]D
&KFLDïE\PZ\UDěQLHVWZLHUG]LÊLĝLQLFMDW\ZD]PLDQQLHPDQLFZVSöOQHJR]HVSUDZÈ
]PLDQXVWDZ\RSODQRZDQLXURG]LQ\1DV]ÈLQWHQFMÈMHVWļSURV]ÚWR]UR]XPLHÊLGRFHQLÊ
ļGRSUHF\]RZDQLHZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQ\FKNWöUHSRMDZLDMÈVLÚSU]\RND]MLLQWHU
SUHWDFMLNRQVW\WXFML3RGNUHĂODPWR]FDïÈPRFÈ:\SRZLDGDïVLÚZWHMNZHVWLLSDQSRVHï
:RMFLHFK:LHU]HMVNLRUD]LQQLSRVïRZLH/35=DWHPSURVLïE\PDE\QLHGRV]XNLZDÊVLÚ
ZQDV]\FKLQWHQFMDFKXNU\W\FK]DPLDUöZ
3U]\RND]ML]PLDQZNRQVW\WXFMLSUöEXMHVLÚQDVZSURZDG]LÊZREV]DUGHEDW\QDWH
PDW ]PLDQ\ XVWDZ\ RSODQRZDQLX URG]LQ\ 7R QLH MHVW QDV]D LQWHQFMD 3RZLHP ZLÚFHM
ļ ZPRLP SU]HNRQDQLX ]PLDQ\ ZNRQVW\WXFML SU]HNUDF]DMÈ VDPÈ NZHVWLÚ ĝ\FLD 3U]H
NUDF]DMÈ ZW\P NRQWHNĂFLH ĝH MHGQR]QDF]Q\ ]DSLV ZNRQVW\WXFML NWöU\ SURSRQXMHP\
VWZDU]DPRFQÈSRGVWDZÚQDNWöUHMFKFHP\EXGRZDÊSUDZRZQDV]\PNUDMXF]\OLIXQ
GDPHQW SUDZ QDWXUDOQ\FK NWöUH FKFHP\ FKURQLÊ &KFLDïE\P ĝHE\ WR E\ïR GRNïDGQLH
]UR]XPLDQH 1LH SRVÈG]DMFLH QDV SDñVWZR R]ïH LQWHQFMH ĝH SRSU]H] ]PLDQÚ XVWDZ\
NRQVW\WXF\MQHMFKFHP\]PLHQLDÊLQQHXVWDZ\:NDĝGHMFKZLOLPRĝQD]ïRĝ\ÊZ6HMPLH
SURSR]\FMH]PLDQ\ZXVWDZLHQLHWU]HEDGRWHJR]PLDQ\NRQVW\WXFMLZ\VWDUF]\]QDOHěÊ
SRSDUFLH  SOXV  DE\ SU]HSURZDG]LÊ WDNÈ QRZHOL]DFMÚ 1D UD]LH QLH MHVW WR QDV]È
LQWHQFMÈ
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
&KFLDïE\P]DSHZQLÊSUH]\GLXPLF]ïRQNöZ.RPLVMLĝH%LXUR$QDOL]6HMPRZ\FKZUD
PDFKVZRLFKNRPSHWHQFMLLRERZLÈ]NöZUHJXODPLQRZ\FKZ\GD]ELöUHNVSHUW\]ZSU]\
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V]ï\PW\JRGQLXLGRVWDUF]\ZV]\VWNLPSRVïRP%ÚGÈPRJOLSDñVWZRSU]HGGHEDWÈ]QLFK
NRU]\VWDÊ
2GSRZLDGDMÈF QD S\WDQLH SDQD SRVïD 0DUND 6XVNLHJR LWÚ ZÈWSOLZRĂÊ ĝH DXWRPD
W\F]QÈNRQVHNZHQFMÈ]PLDQ\ZDUWNRQVW\WXFMLEÚG]LHUR]VWU]\JQLÚFLHRZDUXQNDFK
NDUDOQRĂFLDZV]F]HJöOQRĂFLSHQDOL]DFMDSHZQ\FKV\WXDFMLNROL]MLZDUWRĂFLF]\WHĝNROL
]MLPLÚG]\JRGQRĂFLÈPDWNLDG]LHFNDWRWDNLQLHSRNöMWU]HEDļLNDĝG\NDUQLVWDWRMHVW
ZVWDQLHSRWZLHUG]LÊļRGGDOLÊ7R]QDF]\QLHPDEH]SRĂUHGQLHJRSU]HïRĝHQLDSRPLÚG]\
WÈ Z\SRZLHG]LÈ ZNRQVW\WXFML NWöUD SUHF\]XMH WUHĂÊ RZ\FK NRQĠLNWöZ ZDUWRĂFL NWö
UH ]DFKRG]È ZV\WXDFMDFK NROL]ML PLÚG]\ GREUDPL QD ZSURZDG]HQLH SHQDOL]DFML 3U]H
VWU]HñSRPLÚG]\VWZLHUG]HQLHPĝHLVWQLHMHSHZQDV\WXDFMDNROL]\MQDDNDUDOQRĂFLÈMHVW
WDNRJURPQDGODSUDZQLNDLGODXVWDZRGDZF\ĝHPLHĂFLVLÚWDPNZHVWLDXVWDZRZHMLQ
G\IHUHQFMLNZHVWLDSURPRFMLSHZQHJRURG]DMXUR]ZLÈ]DñLNZHVWLDSRPRF\ZSHZQ\FK
UR]ZLÈ]DQLDFKLGRSLHURQDVDP\PNRñFXļFRMHVW]JRGQH]]DVDGÈXOLWPDUDWLRSUDZD
NDUQHJRļSRMDZLDVLÚNZHVWLDSHQDOL]DFML&RZLÚFHMWU]HEDSDPLÚWDÊĝHSUDZRNDUQH
MHVW]DSURMHNWRZDQHJïöZQLHSRWRĝHE\NDUDÊDWDNLQDGREUDNWöUHZ\QLNDMÈ]]DPLDUX
F]\WHĝ]H]ïHMZROL=DWHPSU]HVWU]HñNDUDOQRĂFLSRMDZLDVLÚMDNRRVWDWQLLEDUG]RRGOH
Jï\SXQNWQDVNDOLPRĝOLZRĂFLXVWDZRGDZF]\FKSRGRSUHF\]RZDQLXNWöUHUR]VWU]\JQLH
ZÈWSOLZRĂFLLQWHUSUHWDF\MQHZNRQVW\WXFML
2GSRZLDGDMÈF QD S\WDQLH SDQL SRVHï (OĝELHW\ 5DG]LV]HZVNLHM FKFLDïE\P ]ZUöFLÊ
XZDJÚĝHRELHHNVSHUW\]\SDQDGU/HV]ND%RVNDNWöUHGRW\F]ÈVWDQGDUGöZELRHW\F]
Q\FKSRWU]HEQ\FKZXVWDZRGDZVWZLHSROVNLPRGQRV]ÈVLÚGRDUWLDUWNRQVW\WX
FML'U/HV]HN%RVHNRGVDPHJRSRF]ÈWNXGRVWU]HJïĝHZïDĂFLZÈSU]HVWU]HQLÈGODW\FK
VWDQGDUGöZ MHVW DUW 'ODWHJR QLHSRNöM REUDN HNVSHUW\] ELRHW\F]Q\FK GRW\F]ÈF\FK
WDNĝHDUWSUöERZDïE\P]SRZRGöZPHU\WRU\F]Q\FKRGGDOLÊ
6HNUHWDU]VWDQXZ0LQLVWHUVWZLH6SUDZLHGOLZRĂFL%HDWD.HPSD
3DQSU]HZRGQLF]ÈF\0DUHN6XVNLZ\ZRïDïPQLHGRRGSRZLHG]LMDNRZLFHPLQLVWUDVSUD
ZLHGOLZRĂFLDOHWHĝMDNRSRVïD0RMDZ\SRZLHGěļFKFÚĝHE\WRMHGQR]QDF]QLH]DEU]PLD
ïRļEÚG]LHZ\SRZLHG]LÈSRVïDSRQLHZDĝMDNRZLFHPLQLVWHUVSUDZLHGOLZRĂFLQLHG\VSRQX
MÚRğFMDOQ\P VWDQRZLVNLHP U]ÈGX -DN SDñVWZR ZLHFLH MHVW WR GRNXPHQW SU]\MPRZDQ\
ZVSHFMDOQ\PWU\ELH1LHPDPMHV]F]HWDNLHJRGRNXPHQWX
3U]H]ODWE\ïDPNXUDWRUHPVÈGRZ\PLPLDïDPNRQWDNW]UöĝQ\PLĂURGRZLVNDPL
-HVWHPUöZQLHĝSUDNW\NXMÈFÈFKU]HĂFLMDQNÈ7RQLHMHVWWDNĝHļPöZLÚWRQDSRGVWDZLH
VZRMHMOHWQLHMZLHG]\SUDNW\F]QHMļZĝ\FLXZV]\VWNRMHVWF]DUQHDOERELDïH-HVWHP
]GHF\GRZDQLH]DRFKURQÈĝ\FLD1LJG\QLHSRPRJïDE\PQLNRPXZ]DELFLXG]LHFND1LH
MHVWWRW\ONRGHNODUDFMD3RPDJDïDPZLHOXRVRERPJG]LHQDW\FKPLDVWWU]HEDE\ïRSRGDÊ
UÚNÚ']LVLDMPDP]WHJRZLHONÈVDW\VIDNFMÚ
$OHSRZWDU]DPWRQLHMHVWWDNĝHZĝ\FLXZV]\VWNRMHVWF]DUQHOXEELDïH6ÈQDSUDZGÚ
QDMSU]HUöĝQLHMV]HVWUDV]QHRNURSQHV\WXDFMH7U]HED]HMĂÊQDGöïGRW\FKGRPöZĝHE\
WR]UR]XPLHÊ1LHGDUDG\]UR]XPLHÊWHJRZVDOLNROXPQRZHMQDVDOLVHMPRZHMQDZHW
Z:DUV]DZLH7U]HEDVLÚZVïXFKDÊZJïRVW\FKOXG]L=DFKÚFDPGRWHJR
1DWRPLDVWMDNRSUDZQLNVÈG]ÚĝH]DFKRG]LREDZDLĝSRXFKZDOHQLX]PLDQ\ZNRQ
VW\WXFMLUR]SRF]QLHVLÚQDVWÚSQDG\VNXVMDW\PUD]HPSUDZQLNöZF]\SUDZRNWöUHVWR
VXMÈMHVW]JRGQH]NRQVW\WXFMÈ0RJÈSRMDZLÊVLÚS\WDQLDGR7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQH
JR=DWHPPRĝQDREDZLDÊVLÚLĝ]PLDQDNRQVW\WXFMLPRĝHZ\PXVLÊļFKRÊEH]DXWRPD
W\]PX ļ GDOV]H ]PLDQ\ ZRERZLÈ]XMÈF\P SUDZLH 0\ĂOÚ ĝH QLH WU]HED E\Ê Z\ELWQ\P
SUDNW\NLHPĝHE\SRNXVLÊVLÚRWDNLHVWZLHUG]HQLH&]\OLPRĝHQDVWÈSLÊG\VNXVMDMXĝQLH
W\OHHPRFMRQDOQDFREDUG]RWHRUHW\F]QDLPRĝHQDVWÈSLÊVSRU\VSöUNWöUHJRVNXWNLHP
EÚGÈSHZQHLQLFMDW\Z\XVWDZRGDZF]HQS]SRZRGXVWZLHUG]HQLDQLHNRQVW\WXF\MQRĂFL
SHZQ\FK]DSLVöZ3RZLQQLĂP\PLHÊĂZLDGRPRĂÊWHMPRĝOLZRĂFL
3RZWDU]DP PRMD Z\SRZLHGě MHVW EDUG]LHM Z\SRZLHG]LÈ SRVïD ZĂZLHWOH PRLFK GR
ĂZLDGF]Hñĝ\FLRZ\FK]HWNQLÚFLDVLÚ]ROEU]\PLPREV]DUHPELHG\ZV]F]HJöOQRĂFLZĂUR
GRZLVNDFK SRSHJLHHURZVNLFK :ĝ\FLX QLH ZV]\VWNR MHVW F]DUQH OXE ELDïH 6È UöZQLHĝ
V]DURĂFL
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3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]\VWÚSXMHP\GRJïRVRZDQLDSRSUDZNL]JïRV]RQHMSU]H]SDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND
NWöUDEU]PL$UWQDGDÊEU]PLHQLHķ:.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM]GQLD
NZLHWQLDU ']81USR]]U1USR]RUD]]U1U
SR] DUWRWU]\PXMHEU]PLHQLHķ½UöGïHPZROQRĂFLLSUDZF]ïRZLHNDLRE\ZD
WHODMHVWSU]\URG]RQDLQLH]E\ZDOQDJRGQRĂÊF]ïRZLHNDSU]\QDOHĝQDPXRGFKZLOLSR
F]ÚFLD -HVW RQD QLHQDUXV]DOQD DMHM SRV]DQRZDQLH LRFKURQD MHVW RERZLÈ]NLHP ZïDG]
SXEOLF]Q\FKĵ
.WRMHVW]DSU]\MÚFLHPWHMSRSUDZNL"6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDSU]\MÚïDSRSUDZNÚSU]\
JïRVDFK]DEUDNXSU]HFLZQ\FKLZVWU]\PXMÈF\PVLÚ
:REHFSU]\MÚFLDWHMSRSUDZNLSR]RVWDïHSRSUDZNLVÈEH]SU]HGPLRWRZH
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
=JïDV]DPVZRMHSRSUDZNLMDNRZQLRVNLPQLHMV]RĂFL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:QLRVNöZPQLHMV]RĂFLQLHJïRVXMHP\3DQLSRVHï$QQD6REHFND]JïRVLïDSRSUDZNLDOH
.RPLVMDSU]\MÚïDLĝSRSUDZNL]JïDV]DP\GRFKZLOLUR]SRF]ÚFLDG]LVLHMV]HJRSRVLHG]HQLD
:]DVDG]LHE\ïRNUHĂORQ\WHUPLQGRJRG]DOHX]QDOLĂP\ĝHPRĝQDGRFKZLOLUR]
SRF]ÚFLDSRVLHG]HQLD.RPLVML
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3RSUDZNLPQLHMV]RĂFL]JïDV]DVLÚGRNRñFDSRVLHG]HQLD
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
5R]XPLHPĝHSDQLSRVHïSRSLHUD]JïRV]RQHZQLRVNLPQLHMV]RĂFLF]\OLGRW\F]ÈFHïÈF]QLH
DUWLRUD]DUW'ODWHJRQLHMHVWWR]JïRV]HQLHQRZ\FKZQLRVNöZPQLHMV]RĂFL
W\ONRSRSDUFLHMXĝ]JïRV]RQ\FK
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7UHĂÊSURSR]\FMLSDQLSRVHïMHVWWRĝVDPD]SRSUDZNDPLSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNL
=DNRñF]\OLĂP\SURFHGRZDQLHQDGSRSUDZNDPL
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
5R]XPLHPĝH]ïRĝHQLHSRSUDZHNSU]H]SDQLÈSRVHï$QQÚ6REHFNÈMHVWZ\UD]HPSRSDU
FLDGODZQLRVNXPQLHMV]RĂFL]JïRV]RQHJRSU]H]SDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNÚ3DQSRVHï
0DñND VNïDGDï SRSUDZNÚ ]DWHP ZQLRVHN PQLHMV]RĂFL MHVW UöZQLHĝ ZQLRVNLHP DXWRU
VWZDSDQDSRVïD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]HSUDV]DPSDQLÈSRVHïSRQLHZDĝSDQLSRVHïSRZLHOLïDWHNVWGODZV]\VWNLFKF]ïRQNöZ
.RPLVMLSRWUDNWRZDïHPWRMDNRSOLNSRSUDZHNQLHVSRMU]DïHPLFKQDWUHĂÊ
3U]HFKRG]LP\GRZ\ERUXSRVïDVSUDZR]GDZF\3URV]ÚR]JïDV]DQLHNDQG\GDWXU
3RVHï0DïJRU]DWD%DUW\]HO 3L6 
=JïDV]DPNDQG\GDWXUÚSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
&KFLHOLĂP\SU]\SRPQLHÊĝHGRSU]HJïRVRZDQLDMHVWDUWLMHV]F]HQDOHĝ\SU]HJïRVRZDÊ
FDïRĂÊXVWDZ\=DWHPMHV]F]HSU]HGQDPLGZDJïRVRZDQLD
&KFLDïE\P ]ZUöFLÊ XZDJÚ ĝH ZDUW SURMHNWX XVWDZ\ Xĝ\WR VIRUPXïRZDQLD Lĝ ķ
XVWDZDZFKRG]LZĝ\FLHZFLÈJXGQLRGGQLDRJïRV]HQLDĵ3URSRQXMHP\E\IRUPXïD
EU]PLDïDķXVWDZDZFKRG]LZĝ\FLHSRXSï\ZLHGQLRGGQLDRJïRV]HQLDĵ7DNMDNMHVW
SU]\MÚWH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3U]\MPXMHP\WÚXZDJÚ3U]HSUDV]DPĝHQLHSRGGDïHPSRGJïRVRZDQLHFDïRĂFLSURMHNWX
XVWDZ\
.WRMHVW]DSU]\MÚFLHPSURMHNWXXVWDZ\"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
-HV]F]HDUW
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3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
.WRMHVW]DSU]\MÚFLHPDUW"$UWSU]HZLGXMHLĝXVWDZDZFKRG]LZĝ\FLHZFLÈJX
GQLRGGQLDRJïRV]HQLDSURSRQXMÚ]PLDQÚķSRXSï\ZLHGQLRGRJïRV]HQLDĵ
.WR MHVW ]D SU]\MÚFLHP DUW ZUD] ]SRSUDZNÈ" 6WZLHUG]DP ĝH .RPLVMD SU]\MÚïD
DUWZUD]]SRSUDZNÈSU]\JïRVDFK]DEUDNXSU]HFLZQ\FKLZVWU]\PXMÈF\FKVLÚ
.WR MHVW ]D SU]\MÚFLHP FDïRĂFL SURMHNWX XVWDZ\ R]PLDQLH .RQVW\WXFML 55" 6WZLHU
G]DPĝH.RPLVMDSU]\MÚïDFDïRĂÊSURMHNWXXVWDZ\SU]\JïRVDFK]DEUDNXSU]HFLZQ\FK
LZVWU]\PXMÈF\FKVLÚ
:F]HĂQLHMSDGïDSURSR]\FMDE\SRVïHPVSUDZR]GDZFÈ]RVWDïSDQSRVHï'DULXV].ïH
F]HN=RVWDïDRQD]DNZHVWLRQRZDQD=DS\WXMÚ%LXUR/HJLVODF\MQHF]\SRVHïZQLRVNRGDZ
FDPRĝHE\ÊSRVïHPVSUDZR]GDZFÈ
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
%\ïDWDNDSUDNW\ND
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=DWHPPRĝH
&]\MHVWSU]HGVWDZLFLHO8.,("
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
6NRñF]P\ MHGQÈ VSUDZÚ &KFLDïDP ]DEUDÊ JïRV ZVSUDZLH SRVïD VSUDZR]GDZF\ 3DQ
SU]HZRGQLF]ÈF\]URELïGXĝR]DPLHV]DQLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHURELÚ]DPLHV]DQLD
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
*ïRVRZDQLHSU]HUZDQLHZUDFDQLHVSUDZR]GDZFDļZV]\VWNRUD]HP6NRñF]P\NZH
VWLHVSUDZR]GDZF\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
7RMDNRU]\VWDP]XVïXJ%LXUD/HJLVODF\MQHJRLPDPSUDZR]DZV]HVNRU]\VWDÊ7RQLH
MHVW]DPLHV]DQLH7RMHVWSUöEDQLHSRSHïQLHQLDMDNLHJRĂQLHGRFLÈJQLÚFLD&]\SDQLSRVHï
FKFLDïDRFRĂ]DS\WDÊ"
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
&KFLDïDP ]JïRVLÊ QD SRVïD VSUDZR]GDZFÚ LQQÈ NDQG\GDWXUÚ QLĝ SDQD SRVïD 'DULXV]D
.ïHF]NDDPLDQRZLFLHSDQLÈSRVHï-DGZLJÚ:LĂQLRZVNÈNWöUDSU]H]SDUÚPLHVLÚF\SUR
ZDG]LïD.RPLVMÚ0RLP]GDQLHPZVSRVöERELHNW\ZQ\ ]VDOLSDQLQLHMHVWF]ïRQNLHP
.RPLVML 
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
-DGZLJÚ:LĂQLHZVNÈ
3RVHï,]DEHOD-DUXJD1RZDFND 6/' 
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVNDļMHĝHOLSDQSU]HZRGQLF]ÈF\PRĝHSRP\OLÊNROHMQRĂÊJïRVR
ZDQLDWRP\ĂOÚĝHEïÈGZQD]ZLVNXWHĝPRĝHVLÚ]GDU]\ÊļSU]HGVWDZL6HMPRZLVSUD
ZR]GDQLHZVSRVöEEDUG]LHMRELHNW\ZQ\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\VÈLQQHNDQG\GDWXU\"'RW\FKF]DV]JïRV]RQRGZLHNDQG\GDWXU\SDQDSRVïD'DULX
V]D.ïHF]NDLSDQLSRVHï-DGZLJL:LĂQLHZVNLHM
3RVHï0DUHN6XVNL 3L6 
=JïDV]DPNDQG\GDWXUÚSDQLSRVHï$QQ\6REHFNLHM
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\]JïRV]HQLNDQG\GDFLZ\UDĝDMÈ]JRGÚ"
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
:\UDĝDP]JRGÚ
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3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
']LÚNXMÚ]DZVND]DQLHPRMHMRVRE\]DRFHQÚPRMHMSUDF\DOHZNRQWHNĂFLHZF]RUDMV]\FK
Z\GDU]HñLZNRQWHNĂFLHG]LVLHMV]HJRSURFHGRZDQLD.RPLVMLQLHZ\UDĝDP]JRG\
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
']LÚNXMÚ1LHZ\UDĝDP]JRG\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3RGGDMÚSRGJïRVRZDQLHNDQG\GDWXUÚSDQDSRVïD'DULXV]D.ïHF]ND.WRMHVW]DZ\ER
UHPSDQDSRVïDQDVSUDZR]GDZFÚ.RPLVML"6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDZ\EUDïDSDQDSRVïD
'DULXV]D.ïHF]NDQDVSUDZR]GDZFÚSU]\JïRVDFK]DSU]HFLZQ\PLEUDNXZVWU]\PX
MÈF\FKVLÚ
:\]QDF]DPGOD8.,(WHUPLQZ\GDQLDRSLQLLQDWHPDWSURMHNWXXVWDZ\GRPDUFDEU
&KFLDïHPSRG]LÚNRZDÊZV]\VWNLPVHUGHF]QLHMHGQ\P]DDNW\ZQRĂÊGUXJLP]DFLHU
SOLZRĂÊ%\ï\ļEDUG]RZLHONLHļUöĝQLFH]GDñ3DGDï\VïRZDĝHWRVNDQGDOF]\MDNLHĂ
QLHNRQZHQFMRQDOQHSURFHGRZDQLHZ.RPLVML-DNRSU]HZRGQLF]ÈF\QLHVWZLHUG]DPF]H
JRĂ WDNLHJR LQLH PRJÚ SU]\MÈÊ WDNLFK DUJXPHQWöZ :W\P PRPHQFLH QLH Z\SRZLHP
ĝDGQHJRRNUHĂOHQLD$OHMHV]F]HUD]G]LÚNXMÚZV]\VWNLPNWöU]\]DDQJDĝRZDOLLDQJDĝXMÈ
VLÚZVSUDZÚRFKURQ\ĝ\FLDF]ïRZLHNDFKRFLDĝZUöĝQ\VSRVöEERPDMÈUöĝQHSRJOÈG\
:LHOHZ\SRZLHG]LGRW\F]\ïRQLHGRVWDWHF]Q\FKLQIRUPDFML3RQRZQLHSU]\SRPLQDP
ĝH]HVWDZQDGHVïDQ\FKRSLQLLLW\FKNWöUH]RVWDQÈGRVWDUF]RQHZSRQLHG]LDïHN]RVWD
QLHXGRVWÚSQLRQ\ZV]\VWNLPSRVïRP%ÚG]LHPRĝOLZH]DSR]QDQLHVLÚ7RQLH.RPLVMD
1DG]Z\F]DMQDSRGHMPXMHRVWDWHF]QÈGHF\]MÚ2VWDWHF]QÈGHF\]MHSRGHMPXMH6HMP6H
QDWLSUH]\GHQW'ODWHJRWHĝSURFHVZ\MDĂQLDQLDQLH]DNRñF]\ïVLÚ0öZLÚWRGODWHJR
SRQLHZDĝ E\ï\ JïRV\ ĝH SUöEXMHP\ FRĂ SU]HVÈG]LÊ EH] GRNïDGQHJR SRLQIRUPRZDQLD
SRVïöZNWöU]\]DGDZDOLS\WDQLD-HĝHOLNWRĂ]SDñVWZDX]QDĝHQLHX]\VNDïRGSRZLH
G]LQDS\WDQLHWRPRĝHZGDOV]\PFLÈJX]DĝÈGDÊHNVSHUW\]\3U]HGRVWDWHF]Q\PUR]
VWU]\JQLÚFLHP Z6HMPLH PRĝH ZHMĂÊ ZSRVLDGDQLH NDĝGHM LQIRUPDFML LNDĝGHM SRUDG\
NWöUDMHVWPRĝOLZDZ53
']LÚNXMÚ SU]HGH ZV]\VWNLP HNVSHUWRP %LXUX $QDOL] 6HMPRZ\FK %LXUX /HJLVOD
F\MQHPX VHNUHWDULDWRZL .RPLVML ]DLQWHUHVRZDQ\P SRVïRP SDQL PLQLVWHU :LHU]Ú
ĝH QDZHW FL NWöU]\ Z\JïDV]DOL NRQWURZHUV\MQH Z\SRZLHG]L FKFÈ GREU]H :LHU]\P\
ĝH ZV]\VF\ FKFÈ GREU]H ']LÚNXMÚ ]D ZVSDUFLH VZRMÈ REHFQRĂFLÈ SDQL U]HF]QLN SUDZ
G]LHFND']LÚNXMÚG]LHQQLNDU]RPEH]Z]JOÚGXQDWRMDNRGELHUDFLHQDV]ÈSUDFÚLMDNWR
SU]HNDĝHFLHVSRïHF]HñVWZX:NDĝG\PEÈGěUD]LHFKFÚSRZLHG]LHÊĝHWXFKRG]LRF]ïR
ZLHNDDF]ïRZLHNDQLHPRĝQDSRGGDÊREUöEFHSU]HP\VïRZHM&]ïRZLHNMHVWZDUWRĂFLÈ
QDMZ\ĝV]ÈQD]LHPL
&]\SDQSRVHï0LURVïDZ.UDMHZVNLFKFLDï]DEUDÊJïRV"
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
&LHV]ÚVLÚĝHWRSRVLHG]HQLHGRELHJïRNRñFD3DQSU]HZRGQLF]ÈF\G]LÚNRZDïZV]\VWNLP
&]XMÚ VLÚ ZRERZLÈ]NX ZLPLHQLX SRVïöZ XF]HVWQLF]ÈF\FK ZSRVLHG]HQLX SRG]LÚNRZDÊ
SDQXSU]HZRGQLF]ÈFHPX0ÈGU\2ZLGLXV]PöZLïFRNROZLHNF]\QLV]F]\ñUR]WURSQLH
SDWU]GRNRñFD3DQSU]HZRGQLF]ÈF\Z\ND]DïUR]WURSQRĂÊ&KFÚZLHU]\ÊĝHUR]WURSQR
ĂFLÈZ\NDĝHUöZQLHĝ6HMP7DNLHZ\GDMHVLÚE\ÊSUDJQLHQLHW\FKNWöU]\JïRVRZDOL]D
SU]\MÚFLHPSRSUDZHN
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHSRG]LÚNRZDïHPF]ïRQNRPSUH]\GLXPLF]ïRQNRP.RPLVML']LÚNXMÚEDUG]RVHUGHF]QLH
ZV]\VWNLPF]ïRQNRP.RPLVML3RG]LHODPZLDUÚSDQDSRVïD0LURVïDZD.UDMHZVNLHJR
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
']LÚNXMÚVHUGHF]QLHSDñVWZX]D]DXIDQLHMDNLPPQLHREGDU]\OLĂFLHSRQLHZDĝEÚGÚZ\
VWÚSRZDïZLPLHQLXSRVïöZZQLRVNRGDZFöZLMDNRSRVHïVSUDZR]GDZFD%ÚG]LHWRWUXGQH
]DGDQLH1DWRPLDVWRELHFXMÚĝH]URELÚZV]\VWNRĝHE\Z\ZLÈ]DÊVLÚ]WHJRQDMOHSLHMMDN
SRWUDğÚ ĝHE\ VSUDZR]GDQLH E\ïR MDN QDMEDUG]LHM RELHNW\ZQH ĝHE\ ZV]\VWNLH WUXGQRĂFL
LZÈWSOLZRĂFLNWöUHZ\VWÈSLï\SRGF]DVSUDF.RPLVML]RVWDï\]DV\JQDOL]RZDQH
3U]\ïÈF]DMÈF VLÚ GR ZV]\VWNLFK ĝ\F]Hñ LSRG]LÚNRZDñ G]LÚNXMÚ UöZQLHĝ SDQL SU]H
ZRGQLF]ÈFHM-DGZLG]H:LĂQLHZVNLHMNWöUDSURZDG]LïDSUDFHLSDQXSU]HZRGQLF]ÈFHPX
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)UDQFLV]NRZL6WHIDQLXNRZLNWöU\SUDFH]DNRñF]\ï6]F]HJöOQHSRG]LÚNRZDQLDNLHUXMÚ
GRZV]\VWNLFKHNVSHUWöZGRSDQDG\UHNWRUD%$6SRQLHZDĝEH]SRPRF\SDñVWZDRSLQLD
NWöUÈSRG]LHOLïD.RPLVMDĝHQDMOHSV]\PUR]ZLÈ]DQLHPMHVWDUWE\ïDE\QLHPRĝOLZD
5R]SRF]\QDMÈFSUDFHE\ïHPEDUG]RSU]\ZLÈ]DQ\GRDUWFDï\PVHUFHPE\ïHP]D
]PLDQÈ ZW\P DUW\NXOH 1DWRPLDVW HNVSHUFL VSRNRMQH UR]PRZ\ G\VNXVMH SR]ZROLï\
GRVWU]HF OHSV]H UR]ZLÈ]DQLD NWöUH VÈ ZDUW 'ODWHJR ]GHF\GRZDïHP VLÚ ]SHZQ\P
ZHZQÚWU]Q\PEöOHPZ\FRIDÊSRSUDZNÚGRDUWGRNWöUHJRE\ïHPSU]\ZLÈ]DQ\LSR
]RVWDÊ SU]\ ]JïRV]HQLX SRSUDZNL GR DUW ']LÚNXMÚ EDUG]R VHUGHF]QLH ĝH .RPLVMD
UöZQLHĝFKFLDïD]UR]XPLHÊUR]WHUNLNWöUHE\ï\JG]LHĂJïÚERNRZHPQLH%DUG]RWUXG
QR E\ïRE\ PL JïRVRZDÊ SU]HFLZ DUW JG\E\ GR WDNLHJR JïRVRZDQLD GRV]ïR 'ODWHJR
VHUGHF]QLHG]LÚNXMÚ]D]UR]XPLHQLHLUD]MHV]F]HRELHFXMÚĝHVSUDZR]GDQLHEÚGÚFKFLDï
SU]HGVWDZLÊQDMOHSLHMMDNSRWUDğÚ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:\F]HUSDOLĂP\ SRU]ÈGHN G]LHQQ\ G]LVLHMV]\FK REUDG ļ ]DP\NDP SRVLHG]HQLH .RPLVML
1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]H
F]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
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.RPLVMD1DG]Z\F]DMQD
GRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM QU
PDUFDU
.RPLVMD1DG]Z\F]DMQDGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH
.RQVW\WXFML 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM REUDGXMąFD SRG SU]HZRGQLFWZHP SRVáD
)UDQFLV]ND6WHIDQLXND 36/ ]UHDOL]RZDáDQDVWĊSXMąF\SRU]ąGHNG]LHQQ\
±UR]SDWU]HQLHSRSUDZHN]JáRV]RQ\FKZGUXJLPF]\WDQLXGRSRVHOVNLHJR
SURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
GUXNLQUL 
:SRVLHG]HQLX XG]LDï Z]LÚOL SU]HGVWDZLFLHOH 0LQLVWHUVWZD 6SUDZLHGOLZRĂFL ]SRGVHNUHWDU]HP VWDQX
$QGU]HMHP'XGÈ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
2WZLHUDP SRVLHG]HQLH .RPLVML 1DG]Z\F]DMQHM GR UR]SDWU]HQLD SRVHOVNLHJR SURMHNWX
XVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM:LWDPSDQDPLQLVWUD$QGU]HMD
'XGÚ ,QIRUPXMÚ ĝH ZGQLX ZF]RUDMV]\P SRGF]DV GUXJLHJR F]\WDQLD SURMHNWX XVWDZ\
R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM.OXE3DUODPHQWDUQ\3UDZRL6SUDZLH
GOLZRĂÊ ]JïRVLï SRSUDZNL ']LVLHMV]H SRVLHG]HQLH ]RVWDïR ]ZRïDQH ZFHOX UR]SDWU]HQLD
SRSUDZHN]JïRV]RQ\FKZGUXJLPF]\WDQLX
3U]HGVWDZLÚSRSUDZNL3RSUDZNDQUGRW\F]\DUW:QLRVNRGDZF\SURSRQXMÈDE\
DUWRWU]\PDïEU]PLHQLHķ5]HF]SRVSROLWD3ROVND]DSHZQLDNDĝGHPXF]ïRZLHNRZL
SUDZQÈRFKURQÚĝ\FLD¿\FLHRGFKZLOLSRF]ÚFLDSRGOHJDRFKURQLHSUDZQHMSU]HZLG]LD
QHMZ.RQVW\WXFML8VWDZ\XPRZ\PLÚG]\QDURGRZHLLQQHSU]HSLV\SUDZDRERZLÈ]X
MÈFHZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQLHPRJÈXVWDQRZLÊRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJRPQLHMV]HM
QLĝLVWQLHMÈFDZGQLXZHMĂFLDZĝ\FLHQLQLHMV]HJRSU]HSLVX:ïDG]HSXEOLF]QHSRGHM
PXMÈG]LDïDQLDPDMÈFHQDFHOXRFKURQÚĝ\FLDSRF]ÚWHJRZV]F]HJöOQRĂFLSRSU]H]SRPRF
NRELHFLHFLÚĝDUQHMĵ
3RSUDZND QU SU]HZLGXMH GRGDQLH DUWD ZEU]PLHQLX ķ ¿\FLH RG FKZLOL SR
F]ÚFLDSRGOHJDRFKURQLHSUDZQHMSU]HZLG]LDQHMZ.RQVW\WXFML8VWDZ\XPRZ\PLÚ
G]\QDURGRZHLLQQHSU]HSLV\SUDZDRERZLÈ]XMÈFHZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQLHPRJÈ
XVWDQRZLÊRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJRPQLHMV]HMQLĝLVWQLHMÈFDZGQLXZHMĂFLDZĝ\FLHQL
QLHMV]HJR SU]HSLVX  :ïDG]H SXEOLF]QH SRGHMPXMÈ G]LDïDQLD PDMÈFH QD FHOX RFKURQÚ
ĝ\FLDSRF]ÚWHJRZV]F]HJöOQRĂFLSRSU]H]SRPRFNRELHFLHFLÚĝDUQHMĵ
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
=DS\WXMÚ%LXUR/HJLVODF\MQHF]\GRW\FKSRSUDZHNQLHPRĝQDZSURZDG]LÊPRG\ğNDFML
WHFKQLF]Q\FK" &]\ Z XVW ]DVWÈSLHQLH VIRUPXïRZDQLD ķĝ\FLH RG FKZLOL SRF]ÚFLDĵ
VIRUPXïRZDQLHP ķĝ\FLH F]ïRZLHND RG FKZLOL SRF]ÚFLDĵ RUD] ZDUW XVW L ]DVWÈ
SLHQLH VIRUPXïRZDQLD ķĝ\FLD SRF]ÚWHJRĵ VIRUPXïRZDQLHP ķĝ\FLH F]ïRZLHND RG FKZLOL
SRF]ÚFLDĵDWDNĝHZSURZDG]HQLHDQDORJLF]Q\FK]PLDQZDUWDE\ïRE\X]QDQHMDNR
SRSUDZNDWHFKQLF]QD"&]\E\ïRE\WRGRSXV]F]DOQHQDW\PHWDSLHSUDF]D]JRGÈZQLR
VNRGDZFöZF]\OL.OXEX3DUODPHQWDUQHJR3L6":LHPĝHQDW\PHWDSLHSUDFQDV]HPRĝ
OLZRĂFLVÈRJUDQLF]RQH'ODWHJRSURV]ÚRZ\MDĂQLHQLHWHMNZHVWLL
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.DQFHODULL6HMPX7RPDV]2VLñVNL
*HQHUDOQÈ ]DVDGÈ MHVW QLH GRNRQ\ZDQLH ]PLDQ ZSRSUDZNDFK ]JïRV]RQ\FK ZWUDNFLH
GUXJLHJR F]\WDQLD QDWRPLDVW SUDNW\ND VHMPRZD GRSXV]F]D ]PLDQ\ WHFKQLF]QH NWöUH
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QLHZSï\ZDMÈQDPHULWXPSRSUDZNL$OH.RPLVMDPXVLX]QDÊF]\WHJRURG]DMX]PLDQ\
SRZRGXMÈMDNLĂVNXWHNPHU\WRU\F]Q\F]\VÈW\ONR]PLDQDPLWHFKQLF]Q\PL-HĂOL.RPL
VMDVWZLHUG]LĝHVÈWR]PLDQ\W\ONRLZ\ïÈF]QLHWHFKQLF]QHWRVÈG]LP\ĝHWDNLHSRSUDZ
NLVÈQDW\PHWDSLHGRSXV]F]DOQH
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&]\SU]HNRQDQLH.RPLVMLMHVWZ\VWDUF]DMÈFH"=PLDQ\NWöUH]DSURSRQRZDïSDQSRVHïVÈ
GRĂÊLVWRWQH&]\SöěQLHMZF]DVLHGHEDW\VHMPRZHMQLH]RVWDQLHSRGQLHVLRQ\DUJXPHQW
ĝHMHGQDNSU]HNURF]\OLĂP\VZRMHXSUDZQLHQLDGRNRQXMÈF]PLDQPHU\WRU\F]Q\FKDQLH
WHFKQLF]Q\FK"3URV]Ú%LXUR/HJLVODF\MQHRZ\MDĂQLHQLDZWHMVSUDZLH
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
-HĝHOLE\ïDE\SR]\W\ZQDRSLQLD%LXUD/HJLVODF\MQHJRWRSRZLQQDRQDE\ÊVIRUPXïRZD
QDQDSLĂPLHĝHE\PRJïDE\ÊRGF]\WDQDQDSRVLHG]HQLX
8ZDĝDPĝHSURSRQRZDQD]PLDQDQLHPDFKDUDNWHUXPHU\WRU\F]QHJR0öZLP\RWHM
VDPHMPDWHULL¿\FLHRGFKZLOLSRF]ÚFLDZSRWRF]Q\P]QDF]HQLX]QDF]\WRVDPRFRĝ\FLH
F]ïRZLHNDRGFKZLOLSRF]ÚFLD:SURZDG]HQLHSURSRQRZDQHMPRG\ğNDFML E\ïRE\ PRĝOLZH
W\ONR]D]JRGÈZQLRVNRGDZFöZ
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
=JRGD ZQLRVNRGDZF\ MHVW QLH W\ONR NRQLHF]QD ZSURZDG]HQLH ]PLDQ\ PXVL QDVWÈSLÊ
]LQLFMDW\Z\ZQLRVNRGDZF\NWöU\MHVWDXWRUHPSRSUDZNL
2GSRZLDGDMÈFSDQXSRVïRZLFKFLDïE\PZ\MDĂQLÊLĝZ\VWÈSLï\NRQWURZHUVMHF]\SUR
SRQRZDQD]PLDQDPDFKDUDNWHUWHFKQLF]Q\F]\PHU\WRU\F]Q\%LXUR/HJLVODF\MQHQLH
PRĝHMHGQR]QDF]QLHUR]VWU]\JQÈÊWHMNZHVWLLSRQLHZDĝQLHPDWDNLFKXSUDZQLHñ'HF\
]MDQDOHĝ\GR.RPLVML-HĂOL.RPLVMDX]QDĝHVÈWR]PLDQ\WHFKQLF]QHWRGRSXĂFLWDNÈ
]PLDQÚDOH]DWÚGHF\]MÚEÚG]LHSRQRVLïDRGSRZLHG]LDOQRĂÊSU]HG6HMPHP
3RVHï0DULD1RZDN 3L6 
=RVWDïDP RGGHOHJRZDQD QD SRVLHG]HQLH .RPLVML SU]H] .OXE 3DUODPHQWDUQ\ 3UDZR
L6SUDZLHGOLZRĂÊ 0RJÚ ]JïRVLÊ LQLFMDW\ZÚ ]PLDQ\ SRSUDZNL SRQLHZDĝ GRNïDGQLH RWR
FKRG]LïRZQLRVNRGDZFRP
$UWXVWRWU]\PDïEU]PLHQLHķ5]HF]SRVSROLWD3ROVND]DSHZQLDNDĝGHPXF]ïR
ZLHNRZL SUDZQÈ RFKURQÚ ĝ\FLDĵ :XVWSRPLQLÚWR Z\UD] ķF]ïRZLHNDĵ DOH ZQLRVNR
GDZFRP FKRG]LïR Rĝ\FLH F]ïRZLHND 8ZDĝDP ĝH SURSRQRZDQD PRG\ğNDFMD SUHF\]XMH
LQWHQFMH ZQLRVNRGDZFöZ LMDNR WDND MHVW MDN QDMEDUG]LHM ]DVDGQD :QRVLïDE\P RMHM
XPLHV]F]HQLH3RGNUHĂODPZQLRVNRGDZFRPFKRG]LïRRĝ\FLHF]ïRZLHNDDQLHQSRĝ\FLH
]ZLHU]ÚFLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=ZUDFDPXZDJÚĝHWHQZQLRVHNSRZLQLHQZSï\QÈÊGRSUH]\GLXP.RPLVMLQDSLĂPLH
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
7H]PLDQ\PRĝQDXPLHĂFLÊQDUR]SDWU\ZDQ\PGUXNX
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
:RODïE\PZF]HĂQLHMRGHNVSHUWöZX]\VNDÊLQIRUPDFMÚF]\MHVWWR]PLDQDWHFKQLF]QDF]\
PHU\WRU\F]QD8ZDĝDPĝHEU]PLHQLH]DSURSRQRZDQHSLHUZRWQLHUöĝQLVLÚRGREHFQLH
SURSRQRZDQHJRRGQRV]ÈFHJRVLÚEH]SRĂUHGQLRGRF]ïRZLHND
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3URV]ÚSDQLÈSRVHï0DULÚ1RZDNRSU]HGVWDZLHQLHSRSUDZNL]PRG\ğNDFMÈ
3RVHï0DULD1RZDN 3L6 
3RSUDZNDQUEU]PLDïDE\$UWRWU]\PXMHEU]PLHQLHEH]]PLDQļķ5]HF]SRVSROLWD
3ROVND ]DSHZQLD NDĝGHPX F]ïRZLHNRZL SUDZQÈ RFKURQÚ ĝ\FLD  ¿\FLH F]ïRZLHND RG
FKZLOLSRF]ÚFLDSRGOHJDRFKURQLHSUDZQHMSU]HZLG]LDQHMZNRQVW\WXFML8VWDZ\XPR
Z\PLÚG]\QDURGRZHLLQQHSU]HSLV\SUDZDRERZLÈ]XMÈFHZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQLH
PRJÈ XVWDQRZLÊ RFKURQ\ ĝ\FLD F]ïRZLHND RG SRF]ÚFLD PQLHMV]HM QLĝ LVWQLHMÈFD ZGQLX
ZHMĂFLDZĝ\FLHQLQLHMV]HJRSU]HSLVX:ïDG]HSXEOLF]QHSRGHMPXMÈG]LDïDQLDPDMÈFH
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QDFHOXRFKURQÚĝ\FLDF]ïRZLHNDRGSRF]ÚFLDZV]F]HJöOQRĂFLSRSU]H]SRPRFNRELHFLH
FLÚĝDUQHMĵ
3RSUDZNDQU$UWDRWU]\PXMHEU]PLHQLHķ¿\FLHF]ïRZLHNDRGFKZLOLSRF]ÚFLD
SRGOHJDRFKURQLHSUDZQHMSU]HZLG]LDQHMZNRQVW\WXFML8VWDZ\XPRZ\PLÚG]\QDUR
GRZHLLQQHSU]HSLV\SUDZDRERZLÈ]XMÈFHZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQLHPRJÈXVWDQR
ZLÊRFKURQ\ĝ\FLDF]ïRZLHNDRGSRF]ÚFLDPQLHMV]HMQLĝLVWQLHMÈFDZGQLXZHMĂFLDZĝ\FLH
QLQLHMV]HJRSU]HSLVX:ïDG]HSXEOLF]QHSRGHMPXMÈG]LDïDQLDPDMÈFHQDFHOXRFKURQÚ
ĝ\FLDF]ïRZLHNDRGSRF]ÚFLDZV]F]HJöOQRĂFLSRSU]H]SRPRFNRELHFLHFLÚĝDUQHMĵ
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
&KFLDïE\PX]\VNDÊGZLHLQIRUPDFMHSRSLHUZV]HļF]\VÈWRPHU\WRU\F]QHSRSUDZNLER
ZPRLPSU]HNRQDQLXWDNWUHĂÊSLHUZRWQHMSRSUDZNL]GHF\GRZDQLHRGELHJDRGREHFQLH
]DSURSRQRZDQHJREU]PLHQLDSRGUXJLHļF]\SDQLSRVHï0DULD1RZDNPRĝH]JïDV]DÊ
ZLPLHQLXZQLRVNRGDZFöZSRSUDZNLVNRURSRGSRSUDZNDPLSRGSLVDïVLÚSDQSRVHï0D
UHN .XFKFLñVNL &KFLDïE\P Z\MDĂQLÊ WH NZHVWLH ĝHE\ XQLNQÈÊ NïRSRWöZ QD NROHMQ\P
HWDSLHSUDFQDG]PLDQÈZNRQVW\WXFML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3RSURVLïHP SDQLÈ SRVHï 0DULÚ 1RZDN DE\ ZLPLHQLX ZQLRVNRGDZFöZ SU]HGVWDZLïD
WUHĂÊ SRSUDZNL &KRG]L RSU]HG\VNXWRZDQLH WHM NZHVWLL ZJURQLH VSHFMDOLVWöZ -HĝHOL
EÚG]LHRSLQLDSR]\W\ZQDGODZSURZDG]HQLDW\FKPRG\ğNDFML WR EÚG]LHP\ MH UR]SDWU\
ZDÊSRZQLHVLHQLXQDSLĂPLHSRGSLVDQ\PSU]H]SU]HZRGQLF]ÈFHJR.OXEX3DUODPHQ
WDUQHJR3L6
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
0RMHS\WDQLHGRW\F]\JïöZQLHXVWSURSRQRZDQHMREHFQLHSRSUDZNL2WöĝZREHFQLH
RERZLÈ]XMÈFHMXVWDZLHVÈWU]\SU]\SDGNLQDSRGVWDZLHNWöU\FKPRĝQDGRNRQ\ZDÊDERU
FML:SLVDQLHLFKGRNRQVW\WXFMLMHVWZSLVDQLHP]DELMDQLDG]LHFLFKRU\FKLG]LHFL]JZDïWX
1LHMHVWPL]QDQ\NUDMZNWöU\PNRQVW\WXFMDSU]HZLG\ZDïDE\]DELMDQLHG]LHFLFKRU\FK
DOERG]LHFL]JZDïWX
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
3URVLïE\PRRGSRZLHGěQDPRMHS\WDQLD
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.DQFHODULL6HMPX0LFKDï.UöOLNRZVNL
3\WDQLD VNLHURZDQH GR HNVSHUWöZ ZW\P GR %LXUD $QDOL] 6HMPRZ\FK PDMÈ FKDUDN
WHUPHU\WRU\F]Q\GRW\F]ÈWUHĂFLSRSUDZHN3LHUZV]H]DGDQHQDSRF]ÈWNXļWRS\WDQLH
RRFHQÚ SRSUDZHN SRG NÈWHP LFK WUHĂFL L]QDF]HQLD ]H Z]JOÚGX QD GRW\FKF]DVRZ\ FHO
GHNODURZDQ\SURMHNWRGDZFöZ
'UXJLHS\WDQLHGRW\F]\GRSUHF\]RZDQLDZ\UD]Xķĝ\FLHĵSU]H]GRGDQLHZ\UD]XķF]ïR
ZLHNDĵ&]\MHVWWR]PLDQDWHFKQLF]QDF]\PHU\WRU\F]QD"
7U]HFLHS\WDQLHSRFKRG]LRGSDQLSRVHï$QQ\6REHFNLHM
3\WDQLHF]\]PLDQDPDFKDUDNWHUWHFKQLF]Q\F]\PHU\WRU\F]Q\MHVWWUXGQHSRQLHZDĝ
WHQSRG]LDïQLHMHVWGRNRñFDMHGQR]QDF]Q\=PLDQDWHFKQLF]QDWRMHG\QLHWDNDNWöUD
SUHF\]XMHWRFRMXĝMHVW7RFRMXĝMHVWZ\QLNDÊPRĝHSRSLHUZV]Hļ]LQWHQFMLRVöENWöUH
VNïDGDMÈSRSUDZNÚRNUHĂORQHMWUHĂFLSRGUXJLHļ]SHZQ\FKPHWRG]DVDGUR]XPLHQLD
F]\LQWHUSUHWDFMLSU]HSLVöZSUDZD&KFLDïE\PRGQLHĂÊVLÚGRGUXJLHJRHOHPHQWX2Wöĝ
SRVïXJXMÈF VLÚ SRGVWDZRZ\P ZDUV]WDWHP UR]XPRZDQLD SUDZQLF]HJR LF]\WDQLD SU]H
SLVöZSUDZQ\FKWU]HEDSU]\]QDÊĝHSRSUDZNDZNV]WDïFLHZMDNLP]RVWDïDZQLHVLRQD
ZWUDNFLHGUXJLHJRF]\WDQLDR]QDF]DĝHDUWSRVïXJXMHVLÚWU]HPDSRMÚFLDPL
3LHUZV]\PSRMÚFLHPMHVWF]ïRZLHNLRFKURQDĝ\FLDNWöUDMHVW]QLP]ZLÈ]DQD'UXJLP
SRMÚFLHPMHVWSRMÚFLHĝ\FLDEH]GRRNUHĂOHQLDZ\UD]HPķF]ïRZLHNĵ7U]HFLPSRMÚFLHPMHVW
ĝ\FLHSRF]ÚWH=JRGQLH]]DVDGDPLZQLRVNRZDQLDSUDZQLF]HJRWRVÈWU]\UöĝQHSRMÚFLD
6NRURXVWDZRGDZFDZSURZDG]DWU]\UöĝQHSRMÚFLDWRF]\QLWRGODMDNLHJRĂFHOX7\P
FHOHPMHVW]UöĝQLFRZDQLHV\WXDFMLV\WXDFMLF]ïRZLHNDLRFKURQ\SUDZQHMĝ\FLDV\WXDFML
]ZLÈ]DQHM]ĝ\FLHPUR]XPLDQ\PSU]HGPLRWRZRLV\WXDFML]ZLÈ]DQHM]ĝ\FLHPSRF]ÚW\P
LMHJRSUDZQÈRFKURQÈ6ÈWRLQQHV\WXDFMH
$UWXVWZEU]PLHQLX]DSURSRQRZDQ\PZWUDNFLHGUXJLHJRF]\WDQLDQLHSU]H
VÈG]DRSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLHNDZRNUHVLHSUHQDWDOQ\P3RMÚFLHĝ\FLDMHVWUR]XPLDQH
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WXWDM SU]HGPLRWRZR 3U]HSLV WHQ QLH ]DZLHUD Z\UDěQHM GHNODUDFML ]NWöUHM Z\QLNDïR
E\ĝHQDVFLWXUXVMHVWRGUÚEQ\PSRGPLRWHPSUDZD%U]PLHQLHSU]HSLVXQLHSU]HVÈG]D
Z\VWDUF]DMÈFRZ\UDěQLHļZ]QDF]HQLXGHNODUDFMLSURMHNWRGDZFöZļĝHĝ\FLHRGFKZLOL
SRF]ÚFLDMHVWĝ\FLHPF]ïRZLHND
-HĂOLWDNDMHVWLQWHQFMDRZHM]PLDQ\WRWUHĂÊRGZ]RURZDQDQDSRGVWDZLH]DVDGUR
]XPRZDQLDSUDZQLF]HJREÚG]LHR]QDF]DÊGZLHU]HF]\3RSLHUZV]HļSRMÚFLHĝ\FLDMHVW
WXWDM UR]XPLDQH SU]HGPLRWRZR ]DWHP ZVSRVöE ZïDĂFLZ\ GOD WHJR MDN ]RVWDïR Xĝ\WH
QSZ]GDQLDFKRGUÚEQ\FKGRRU]HF]HQLD7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJRZUOXEWHĝ
SRGREQLHMDN]RVWDïRDQDOL]RZDQHZRVWDWQLPZ\URNX(XURSHMVNLHJR7U\EXQDïX3UDZ
&]ïRZLHND QUVSUDZ\ 
3RGUXJLHļEUDNSRWZLHUG]HQLDLĝFKRG]LRĝ\FLHF]ïRZLHNDR]QDF]DEUDNSRWZLHUG]H
QLDSRGPLRWRZRĂFLF]ïRZLHNDSU]HGQDURG]HQLHPLMHGQRF]HĂQLHEUDNZ\UDěQHJRZ]RUFD
NRQVW\WXF\MQHJR GOD RFHQ\ UHJXODFML ELRHW\F]Q\FK RNWöU\FK GXĝR PöZLRQR ZWUDNFLH
SUDF.RPLVML3RZRGXMHWRRVWDWHF]QLHSR]RVWDZLHQLHV\VWHPXSUDZQHJREH]ZHZQÚWU]
QHJRLQDGU]ÚGQHJRSXQNWXZ\MĂFLRZHJRGODRFHQ\UHJXODFMLHXURSHMVNLFKOXEQDGXĝ\FLD
]DVWRVRZDñELRORJLLLPHG\F\Q\ZG]LHG]LQLHEDGDñLHNVSHU\PHQWöZQDGHPEULRQDPL
0\ĂOÚĝHWRMHVW]QDF]HQLHSUDZQHLVWQLHQLDEÈGěQLHLVWQLHQLDGRSUHF\]RZDQLDķF]ïR
ZLHNĵZSRSUDZFHGRW\F]ÈFHMDUW
'UXJDXZDJDGRW\F]\DUWXVW7HQSU]HSLVSU]HZLGXMHLĝķXVWDZ\XPRZ\PLÚ
G]\QDURGRZHLLQQHSU]HSLV\SUDZDRERZLÈ]XMÈFHZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQLHPRJÈ
XVWDQRZLÊRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJRPQLHMV]HMQLĝLVWQLHMÈFDZGQLXZHMĂFLDZĝ\FLHQL
QLHMV]HJRSU]HSLVXĵ1LHRGQRV]ÈFVLÚGRRFHQ\F]\ZW\PSU]HSLVLHĝ\FLHUR]XPLDQHMHVW
SU]HGPLRWRZR F]\ SRGPLRWRZR FKFLDïE\P ]ZUöFLÊ XZDJÚ QD GZLH NRQVHNZHQFMH WDN
VIRUPXïRZDQHJRSU]HSLVX
3RSLHUZV]HļMDNNROZLHN]JRGQLH]LQWHQFMÈDXWRUöZGHNODURZDQÈSXEOLF]QLHXVWPD
VïXĝ\ÊRFKURQLHLVWQLHMÈFHJRNRPSURPLVXZ\]QDF]\ÊPLQLPDOQ\VWDQGDUGRFKURQ\WR
IDNW\F]QLH EU]PLHQLH SU]HSLVX QLH Z\NOXF]D RGPLHQQHM LQWHUSUHWDFML :ĂZLHWOH WHJR
SU]HSLVXVWDQGDUGPLQLPDOQ\PDE\ÊUHNRQVWUXRZDQ\]EOLĝHMQLHRNUHĂORQ\FKQRUP]D
ZDUW\FKZFDï\PV\VWHPLHSUDZDSROVNLHJRZW\PUDW\ğNRZDQ\FK SU]H] 3ROVNÚ XPöZ
PLÚG]\QDURGRZ\FK2]QDF]DWRQLHMDNR]DEXU]HQLHNRJQLFML7U\EXQDïX.RQVW\WXF\MQH
JR 7U\EXQDï PD NRQWURORZDÊ ]JRGQRĂÊ SU]\V]ï\FK XVWDZ ]H VWDQGDUGHP Z\UDĝRQ\P
]DUöZQRZXVWDZLHMDNLZNRQVW\WXFML2PDZLDQD]PLDQDQLHW\ONRQLHSU]HVÈG]LĝH
VWDQGDUG PLQLPDOQ\ MHVW ]JRGQ\ ]]DVDGÈ RFKURQ\ ĝ\FLD SRF]ÚWHJR DOH VSRZRGXMH ĝH
XVWDOHQLHU]HF]\ZLVWHMWUHĂFLWHJRVWDQGDUGXZ\PDJDÊEÚG]LHRGQLHVLHQLDVLÚGRRERZLÈ
]XMÈF\FK G]LĂ SU]HSLVöZ XVWDZ\ RSODQRZDQLX URG]LQ\ RUD] GR XVWDOHñ (XURSHMVNLHJR
7U\EXQDïX3UDZ&]ïRZLHNDLQWHUSUHWXMÈF\FK]QDF]HQLHW\FKSU]HSLVöZ
3RGUXJLHļZV]F]HJöOQRĂFLNïRSRWOLZHLEDUG]RWUXGQHļGODXVWDZRGDZF\LGOD7U\
EXQDïX .RQVW\WXF\MQHJR ļ EÚG]LH GRNRQ\ZDQLH ZSU]\V]ïRĂFL RFHQ\ F]\ VWDQRZLRQH
SUDZRSURZDG]LGR]ZLÚNV]HQLDF]\]PQLHMV]HQLDRFKURQ\ĝ\FLDSRF]ÚWHJR0RĝQDZ\
REUD]LÊVRELH]PLDQ\GRW\F]ÈFHSURFHGXUSRVWÚSRZDQLDSU]\]DELHJXSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\
LQLHEÚG]LHMDVQHF]\MHVWWR]PLDQDQDSOXVF]\QDPLQXV2EHFQLHMHVWRERZLÈ]HNRU]H
F]HQLD OHNDUVNLHJR NWöUH ZDUXQNXMH OHJDOQÈ DERUFMÚ *G\E\ WHQ RERZLÈ]HN ]DPLHQLÊ
QSQDF\NOVSRWNDñ]SV\FKRORJLHP,,VWRSQLDVSHFMDOL]DFMLWRWUXGQRRNUHĂOLÊF]\WRMHVW
]PLDQDNRU]\VWQDF]\QLHNRU]\VWQDERQLHPDZ]RUFD=DWHP]SRZ\ĝV]\FKSRZRGöZ
Z\QLNDĝH]PLDQD]DSURSRQRZDQDZDUWXVWZïDĂFLZLHQLHWZRU]\VWDQGDUGXNRQ
VW\WXF\MQHJR Z]DNUHVLH SURFHGXU VWRVRZDQ\FK SU]\ SRGHMPRZDQLX GHF\]ML RGRSXV]
F]DOQ\FKG]LĂ]DELHJDFKSU]HU\ZDQLDFLÈĝ\
(NVSHUW.RPLVMLSURI:ïRG]LPLHU]:UöEHO
:SHïQLSRG]LHODPXZDJLNWöUHSU]HGVWDZLïSDQG\UHNWRU0LFKDï.UöOLNRZVNL&KFLDï
E\PSRUXV]\ÊMHV]F]HWU]\NZHVWLH3RSLHUZV]HļSRUöZQDQLHXVWLXVWZDUW
QDW\FKPLDVWLQWHUSUHWDWRURZLQDVXZDS\WDQLHGODF]HJRWÚVDPÈPDWHULÚXUHJXORZDQR
ZGZöFKXVWÚSDFK$UWXVWVWDQRZLLĝ5]HF]SRVSROLWD3ROVND]DSHZQLDNDĝGHPX
F]ïRZLHNRZLSUDZQÈRFKURQÚĝ\FLD8VWSU]HZLGXMHĝHĝ\FLHRGFKZLOLSRF]ÚFLDSRGOH
JDRFKURQLHSUDZQHMSU]HZLG]LDQHMZNRQVW\WXFML:REXSU]HSLVDFKMHVWPRZDRSUDZ
QHMRFKURQLHĝ\FLD'ODF]HJRZGZöFKRGUÚEQ\FKXVWÚSDFKXUHJXORZDQRWÚVDPÈNZH
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VWLÚ"=ZUDFDPXZDJÚĝHDGUHVDWHPWHJRSU]HSLVXEÚG]LHSU]HGHZV]\VWNLP7U\EXQDï
.RQVW\WXF\MQ\ NWöU\ EÚG]LH EDGDï ]JRGQRĂÊ XVWDZ ]Z\Nï\FK ]NRQVW\WXFMÈ 7U\EXQDï
.RQVW\WXF\MQ\PXVLRGSRZLHG]LHÊQDS\WDQLHGODF]HJRZ\RGUÚEQLRQRWHGZLHVIHU\
0DP\ WX GR F]\QLHQLD ]NZHVWLÈ SHZQHM UR]ELHĝQRĂFL ]LQWHQFMDPL SURMHNWRGDZFöZ
7DNLVWDQU]HF]\X]DVDGQLDSU]HNRQDQLHĝHĝ\FLHRGFKZLOLSRF]ÚFLD]ZïDV]F]DZSU]\
SDGNXEUDNXVIRUPXïRZDQLDSRGPLRWRZHJRķF]ïRZLHNĵSRZLQQRE\ÊRFHQLDQHZHGïXJLQ
QHJRVWDQGDUGXNRQVW\WXF\MQHJRQLĝĝ\FLHF]ïRZLHNDRNWöU\PMHVWPRZDZXVW:W\P
SU]\SDGNXQDWXUDOQDFH]XUDSRMDZLDVLÚMDNRPRPHQWXURG]HQLD1DSRF]ÈWNXSUDF.R
PLVMLZVND]\ZDQRĝHGRĂÊSRZV]HFKQLHXWUZDORQDLQWHUSUHWDFMD]DNïDGDLĝĝ\FLHOXG]NLH
SRGOHJDRFKURQLHRGFKZLOLSRF]ÚFLDQDJUXQFLHRERZLÈ]XMÈFHJRDUWDOHZVND]\ZDQR
WDNĝHQDRSLQLÚPQLHMV]RĂFLZVND]XMÈFÈQDZÈWSOLZRĂÊLQWHUSUHWDF\MQÈZW\P]DNUHVLH
3URSRQRZDQ\SU]HSLVSU]HQRVLWÚZÈWSOLZRĂÊGRNRQVW\WXFMLWR]QDF]\GDMHMHMU]HF]\ZL
ĂFLHNRQVW\WXF\MQHXPRFRZDQLHFRMHVWFK\EDZEUHZLQWHQFMRPSURMHNWRGDZFöZ
'UXJDNZHVWLDļSDQG\UHNWRU0LFKDï.UöOLNRZVNLRW\PZVSRPLQDïMDMHV]F]HPRF
QLHMSRGNUHĂOLïE\PWÚVSUDZÚ0LDQRZLFLHXVW]DSHZQHZHGïXJSURMHNWRGDZFöZSU]\
QDMPQLHMWDNZ\QLNDïR]GHEDW\VHMPRZHMNWöUHMZF]RUDMVïXFKDïHPZUDGLXPLDïVWDQR
ZLÊSUöEÚNRQVW\WXFMRQDOL]DFMLVWDWXVTXRMHĝHOLFKRG]LRXVWDZRGDZVWZRSU]\QDMPQLHM
ZNLHUXQNX]DEH]SLHF]HQLDVLÚSU]HGMHJROLEHUDOL]DFMÈ
7HQ VWDQGDUG NWöU\ QLH PRĝH E\Ê ]PQLHMV]RQ\ ļ VDPR VIRUPXïRZDQLH PQLHMV]D
RFKURQDPRĝHE\ÊZÈWSOLZHDOHSRZLHG]P\ĝH7U\EXQDïMDNRĂVRELHE\]W\PSRUDG]Lï
ļPDE\ÊXVWDODQ\ZHGïXJWU]HFKZ]RUFöZXVWDZXPöZPLÚG]\QDURGRZ\FKLLQQ\FK
SU]HSLVöZSUDZQ\FK2WöĝSUREOHPSROHJDQDW\PĝHWHQVWDQGDUGMHVWZHZQÚWU]QLH
VSU]HF]Q\ 0LDQRZLFLH SR]LRP RFKURQ\ ZQLHNWöU\FK XPRZDFK PLÚG]\QDURGRZ\FK
MHVWQLĝV]\RGREHFQLHRERZLÈ]XMÈFHJRZ3ROVFHZLQQ\FKļZ\ĝV]\5R]VWU]\JDQLHW\FK
NROL]ML]ZïDV]F]DZV\WXDFMLNLHG\PöZLP\ĝHUDW\ğNRZDQD XPRZD PLÚG]\QDURGRZD
PD PRF Z\ĝV]HM UDQJL QLĝ XVWDZD PRĝH ļ QLH PXVL ļ SURZDG]LÊ GR WDNLHJR ZQLRVNX
ĝHZLVWRFLHWHQVWDQGDUG]RVWDïXVWDORQ\QDW\PPLQLPDOQ\PSR]LRPLHNWöU\Z\QLND
]QLHNWöU\FKXPöZPLÚG]\QDURGRZ\FKZEUHZWHPXFRPöZLÈXVWDZ\2F]\ZLĂFLHWR
MHVWPRĝOLZDLQWHUSUHWDFMDERPRĝQDWHĝEURQLÊSRJOÈGXSU]HFLZQHJRĝHMHGQDNXVWDZD
EÚG]LHZ\]QDF]DÊZ\ĝV]\SR]LRP
-HVWMHV]F]HMHGQRQLHEH]SLHF]HñVWZRZW\P]ZURFLHGRP\ĂODPVLÚĝH]DSHZQHWHĝ
ZEUHZLQWHQFMRPSURMHNWRGDZFöZPLDQRZLFLHSR]LRPMDNLREHFQLHZ3ROVFHZ\]QDF]DMÈ
XVWDZ\Z]DNUHVLHRFKURQ\]DURGNDļSRZUDFDPGRNZHVWLLELRHW\F]Q\FKļMHVWPLQLPDO
Q\ĝHE\QLHSRZLHG]LHÊĝDGHQZSHZQ\FKVIHUDFK8PRZ\PLÚG]\QDURGRZHZ\]QDF]DMÈ
Z\ĝV]\SR]LRPZW\P]DNUHVLHDOHWRVÈXPRZ\QLHUDW\ğNRZDQH REHFQLH SU]H] 3ROVNÚ
DMHG\QLHSRGSLVDQH=DWHPEU]PLHQLHXVWR]QDF]DĝHWHQVWDQU]HF]\MHVWNRQVW\WX
F\MQLHGRSXV]F]DOQ\WROHUXMHP\JRXZDĝDP\ĝHWDNPRĝHE\Ê7R]QDF]\ĝHQLHPR
ĝHP\NZHVWLRQRZDÊSRPLQLÚÊXVWDZRGDZF]\FK]WHJRW\WXïX8VWMDNQLHMDNRRFHQÈ
NRQVW\WXF\MQÈV\WXDFML]ZïDV]F]DZNZHVWLDFKELRHW\F]Q\FKMDNRZ\VWDUF]DMÈFHM=DWHP
WUDFLP\FRĂFRREHFQLHZNRQVW\WXFMLLVWQLHMHF]\OLQDND]DGUHVRZDQ\GRXVWDZRGDZF\
XUHJXORZDQLDSUREOHPDW\NLELRHW\F]QHM
2VWDWQLD NZHVWLD PD FKDUDNWHU OHJLVODF\MQ\ LGRW\F]\ XVW 8VW VWDQRZL SHZQÈ
GHNODUDFMÚNWöUÈ]SHZQRĂFLÈZV]\VF\XZDĝDMÈ]DVHQVRZQÈW\PQLHPQLHMMHVWWRSU]H
SLV]EÚGQ\SRQLHZDĝMHVWSRZWöU]HQLHPREHFQLHRERZLÈ]XMÈFHMUHJXODFML-HVWWREïÈGOH
JLVODF\MQ\ERQLHQDOHĝ\PQRĝ\ÊE\WöZ]ZïDV]F]DĝHWHQSU]HSLVPRĝHSRFLÈJDÊSHZQH
NRQVHNZHQFMHWDNĝHQRUPDW\ZQH&KFLDïE\PW\ONRXĂZLDGRPLÊWÚNZHVWLÚERE\ÊPRĝH
WDNLHNRQVHNZHQFMHQRUPDW\ZQHFKFHVLÚRVLÈJQÈÊ
2EHFQLHRERZLÈ]XMÈF\SU]HSLVNWöU\PöZLRNRQVW\WXF\MQ\PRERZLÈ]NXWURVNLZïDG]
SXEOLF]Q\FKRNRELHWÚFLÚĝDUQÈG]LHFNRSRF]ÚWHLURG]LQÚMHVWXPLHV]F]RQ\ZNDWDORJX
SUDZVRFMDOQ\FKFRPDGREUHL]ïHVWURQ\=ïHVWURQ\VÈWDNLHĝH7U\EXQDï.RQVW\WXF\M
Q\SRVWU]HJDSUDZDVRFMDOQHZQLHFRLQQHMSHUVSHNW\ZLHQLĝSUDZDSROLW\F]QH7UXGQR
WZLHUG]LÊĝHRFKURQDSUDZVRFMDOQ\FKMHVWVïDEV]DDOH]SHZQRĂFLÈMHVWXZDUXQNRZD
QD UöĝQ\PL V\WXDFMDPL ]ZLÈ]DQ\PL SU]HGH ZV]\VWNLP ]ğQDQVDPL SXEOLF]Q\PL , WR
ZRU]HF]QLFWZLH7U\EXQDïXMHVWEDUG]RZLGRF]QH1LHNLHG\SUDZDVRFMDOQHWUDNWXMHVLÚ
MDNRSHZQÈG\UHNW\ZÚNLHUXQNRZÈSHZLHQVWDQNRQLHF]Q\GRRVLÈJQLÚFLD
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8PLHV]F]HQLH WHJR SUDZD NWöUH ]QDWXU\ U]HF]\ PD FKDUDNWHU SUDZD VRFMDOQHJR
ZĂUöG SUDZ SRGVWDZRZ\FK ]UR]G]LDïX SRF]ÈWNRZHJR VSUDZLD ĝH MHVW WR V\WXDFMD ]X
SHïQLHLQQHMQDWXU\MDNNROZLHNPXVLP\]ZUöFLÊXZDJÚĝHVDP]DSLVNRQVW\WXF\MQ\MHVW
EDUG]RHODVW\F]Q\QLHWZRU]\SUDZDSRGPLRWRZHJRSRQLHZDĝPRZDMHVWW\ONRRSHZQHM
G\UHNW\ZLH NLHUXQNRZHM ĝH ZïDG]H SXEOLF]QH PDMÈ G]LDïDÊ ZFHOX RFKURQ\ ĝ\FLD SR
F]ÚWHJRZV]F]HJöOQRĂFLSU]H]SRPRFNRELHFLHFLÚĝDUQHM:ïDĂFLZ\PPLHMVFHPZVHQVLH
V\VWHPDW\NLLLVWRW\WHMUHJXODFMLNRQVW\WXF\MQHMMHVWREHFQHPLHMVFHZNRQVW\WXFML7HQ
SU]HSLVWZRU]\SHZQÈU]HF]\ZLVWRĂÊNWöUHMQLH]DZLHUDZVRELH
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
=Z\SRZLHG]LSDQDG\UHNWRUD0LFKDïD.UöOLNRZVNLHJRLSDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:Uö
EODZ\QLNDĝHSURSRQRZDQD]PLDQDQLHPDFKDUDNWHUXWHFKQLF]QHJR=WU]HFKSRMÚÊ
RNWöU\FKZVSRPQLDïSDQG\UHNWRU.UöOLNRZVNLSUöERZDOLE\ĂP\XF]\QLÊMHGQRXMHGQR
OLFRQHSRMÚFLH
=ZUDFDPVLÚ]S\WDQLHPGR%LXUD/HJLVODF\MQHJRMDNZWHMV\WXDFMLPDSRVWÈSLÊ.R
PLVMD"&]\HZHQWXDOQHJïRVRZDQLHLSU]\MÚFLHVWDQRZLVNDSU]H].RPLVMÚPLHĂFLVLÚZND
WHJRULDFK QDV]\FK PRĝOLZRĂFL" :VWÚSQH RSLQLH GRW\F]ÈFH ]DSURSRQRZDQ\FK SRSUDZHN
ZVND]XMÈļPDPQDG]LHMÚĝH.RPLVMDSRG]LHOLWR]GDQLHļQDSRWU]HEÚ]DVLÚJQLÚFLDRSLQLL
SDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODSDQDSURI$QGU]HMD=ROODLSDQDGU/HV]ND.RVNDLE\Ê
PRĝHLQQ\FKHNVSHUWöZSRQLHZDĝWRQLHMHVWWDNDSURVWDPDWHULDMDNZ\GDZDïRVLÚSLHU
ZRWQLH
3URSRQXMÚ DE\ ZGQLX G]LVLHMV]\P QLH SRGHMPRZDÊ GHF\]ML OHF] SRF]HNDÊ QD HNV
SHUW\]\ RNWöUH .RPLVMD ]ZUöFL VLÚ 3RQDGWR ]ZUDFDP VLÚ ]]DS\WDQLHP RPRĝOLZRĂÊ
SUDZQÈUR]SDWU\ZDQLDDXWRSRSUDZNL
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
:\GDMHPLVLÚĝHSU]HGVWDZLFLHOH%LXUD/HJLVODF\MQHJRQDSRF]ÈWNXSRVLHG]HQLDXG]LH
OLOL EDUG]R F]\WHOQHM RGSRZLHG]L QD S\WDQLH SRVWDZLRQH SU]H] SUH]\GLXP 2GSRZLHGě
EU]PLDïD ĝH .RPLVMD PRĝH GRNRQDÊ ]PLDQ UHGDNF\MQ\FK QDWRPLDVW QLH PRĝH GRNR
QDÊ ]PLDQ PHU\WRU\F]Q\FK =Z\SRZLHG]L HNVSHUWD .RPLVML LG\UHNWRUD %$6 Z\QLND
ĝH WD SURSRQRZDQD DXWRSRSUDZND PD FKDUDNWHU PHU\WRU\F]Q\ 'OD ZLÚNV]RĂFL ]QDV
MHVW RF]\ZLVWH ĝH ĝ\FLH F]ïRZLHND MHVW LQQ\P SRMÚFLHP QLĝ ĝ\FLH LQQ\FK RUJDQL]PöZ
=DWHPSUöEDSU]HGVWDZLDQLDWHMDXWRSRSUDZNLZNDWHJRULDFKWHFKQLF]QRUHGDNF\MQ\FK
MHVWEDUG]RQDLZQD2SRZLDGDPVLÚSU]HFLZZSURZDG]HQLXSURSRQRZDQHM]PLDQ\
&]\G\VNXWXMHP\QDGNROHMQ\PLSXQNWDPL"&KFLDïDE\PWHĝ]DEUDÊJïRVZWHMVSUDZLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
'\VNXWXMHP\RPRG\ğNDFML SRSUDZNL
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
:\SRZLHG]LHNVSHUWöZSRWZLHUG]Lï\PRMHZÈWSOLZRĂFL3URSRQRZDQD]PLDQDPDFKD
UDNWHUPHU\WRU\F]Q\3RG]LHODPRSLQLÚSDQLSRVHï-RODQW\6]\PDQHN'HUHV]ļFR]GDU]D
VLÚU]DGNRļĝHQLHPDX]DVDGQLHQLDGODZSURZDG]HQLDDXWRSRSUDZNL
(NVSHUW\]\SRZLQQ\RGQRVLÊVLÚGRSLHUZRWQHJREU]PLHQLDSRSUDZNL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
.RPLVMDSRGHMPLHGHF\]MÚZJïRVRZDQLX
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
-HĂOLMHVWWRPHU\WRU\F]QDDXWRSRSUDZNDWRQLHPDVHQVXJïRVRZDÊ0DP\MDVQRĂÊZWHM
VSUDZLH1LHPRĝHP\SU]H]JïRVRZDQLHSU]HVÈG]LÊSUDZG\RW\PĝHWRMHVWPHU\WRU\F]
QDSRSUDZND
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
0öZLÚ RJïRVRZDQLX SRQLHZDĝ ]RSLQLL %LXUD /HJLVODF\MQHJR Z\QLNDïR ĝH .RPLVMD
X]QDMHF]\DXWRSRSUDZNDPDFKDUDNWHUPHU\WRU\F]Q\F]\UHGDNF\MQ\
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
&KFLDïHP]ZUöFLÊXZDJÚĝHRSLQLH%LXUD/HJLVODF\MQHJRL%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKPDMÈ
FKDUDNWHUW\ONRLZ\ïÈF]QLHGRUDGF]\1LHPRĝHP\QLF]HJRSU]HVÈG]LÊ]D.RPLVMÚ.R
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PLVMDSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĂÊ]DVSRVöEUR]XPLHQLDDXWRSRSUDZNL ]VDOLPXVLP\WR
UR]VWU]\JDÊSU]H]JïRVRZDQLH 3RZVWDïSHZLHQVSöU
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
0RĝHQDOHĝDïRE\]DVWRVRZDÊ]DVDGÚSUDNW\NRZDQÈZ6HMPLH
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
=DS\WXMÚ%LXUR/HJLVODF\MQHF]\MHĝHOL.RPLVMDX]QDĝHDXWRSRSUDZNDPRĝHE\ÊZSUR
ZDG]RQDWRZNRQVHNZHQFMLFDïD]PLDQDZNRQVW\WXFMLQLH]RVWDQLH]DVNDUĝRQDGR7U\
EXQDïX.RQVW\WXF\MQHJR"
3U]HGVWDZLFLHO%LXUD/HJLVODF\MQHJR.67RPDV]2VLñVNL
7U\EXQDï.RQVW\WXF\MQ\PDSUDZRGREDGDQLDSUDZLGïRZRĂFLSURFHGXU\SU]\MÚFLDXVWD
Z\R]PLDQLH.RQVW\WXFML5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM6ÈG]ÚĝHPRĝHWRE\ÊMHGHQ]DUJX
PHQWöZXĝ\W\FKSU]HG7U\EXQDïHPSU]\HZHQWXDOQ\P]DVNDUĝHQLXXVWDZ\
3RVHï0LURVïDZ.UDMHZVNL 6DPRREURQD 
0\ĂOÚĝHSRW\FKZ\SRZLHG]LDFKSRZLQQLĂP\]JRG]LÊVLÚļQLHSRGHMPXMÈFSUöE\UR]
VWU]\JDQLD SU]H] JïRVRZDQLH ļ ĝH SURSRQRZDQD DXWRSRSUDZND PD FKDUDNWHU PHU\WR
U\F]Q\3RZLQQLĂP\UöZQLHĝX]QDÊĝHGODUR]SDWU\ZDQLDSRSUDZHNQLH]EÚGQHVÈHNV
SHUW\]\QDSLĂPLHGRUÚF]RQHF]ïRQNRP.RPLVML
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
8Z]JOÚGQLDMÈF RSLQLH Z\UDĝRQH SU]H] %LXUR /HJLVODF\MQH %LXUR $QDOL] 6HMPRZ\FK LSD
QDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODRUD]ZQLRVHNSDQLSRVHï-RODQW\6]\PDQHN'HUHV]XZDĝDP
ĝH]DSURSRQRZDQDDXWRSRSUDZNDPDFKDUDNWHUPHU\WRU\F]Q\L.RPLVMDQLHPRĝHQDGQLÈ
SURFHGRZDÊ-HĝHOLQLHXVï\V]ÚVSU]HFLZXWRX]QDPĝH.RPLVMDQLHSU]\MÚïDDXWRSRSUDZNL
6SU]HFLZXQLHVï\V]Ú6WZLHUG]DPĝH.RPLVMDQLHSU]\MÚïDSURSRQRZDQHMDXWRSRSUDZNL
3U]HFKRG]LP\GRSRSUDZHNSLHUZRWQLH]JïRV]RQ\FK:WHMNZHVWLL]DU\VRZDïDVLÚSR
WU]HEDHNVSHUW\]3URV]ÚRSURSR]\FMHZWHMVSUDZLH
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
3URV]ÚDE\.RPLVMD]ZUöFLïDVLÚRHNVSHUW\]\GRW\F]ÈFH]JïRV]RQ\FKSU]H].OXE3DUOD
PHQWDUQ\3L6SRSUDZHNGRSDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODSDQDSURI$QGU]HMD=ROOD
LSDQDGU/HV]ND%RVND3URV]ÚSRVïöZRHZHQWXDOQHZVND]DQLHLQQ\FKRVöENWöUHPR
Jï\E\QDPSRPöF
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
8ZDĝDPĝH.RPLVMDSRZLQQDSU]HGHZV]\VWNLPVIRUPXïRZDÊWH]\GRRSLQLLHNVSHUWöZ
DZQDVWÚSQHM NROHMQRĂFL ]DVWDQRZLÊ VLÚ NWR VSRĂUöG RVöE ZVSöïSUDFXMÈF\FK ]6HMPHP
PöJïE\SU]HGVWDZLÊRSLQLH1DUD]LHQLHZLHPMDNLHWH]\]DPLHU]DVIRUPXïRZDÊSUH]\
GLXP&]\SRG]LHODZÈWSOLZRĂFLSU]HGVWDZLRQHSU]H]SDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEOD"
&]\RQHPDMÈE\ÊSU]HGPLRWHPHNVSHUW\]\"
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=DS\WXMÚF]ïRQNöZ.RPLVMLF]\]JïDV]DMÈSRWU]HEÚZ\MDĂQLHQLDSHZQ\FKNZHVWLL3UH
]\GLXP.RPLVMLQLHSU]HGVWDZLDWH]\=DVDGQLF]ÈNZHVWLÈMHVW]DRSLQLRZDQLHSRSUDZHN
]JïRV]RQ\FKZGUXJLPF]\WDQLX-HĝHOLNWRĂ]SDñVWZDSRVïöZPDGRGDWNRZHZÈWSOLZR
ĂFLNWöUHSRZLQQ\E\ÊSU]HGPLRWHPHNVSHUW\]WRSURV]ÚMH]JïDV]DÊ
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3RG]LHODPZÈWSOLZRĂFLSU]HGVWDZLRQHSU]H]SDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEOD8ZDĝDP
ĝH RQH SRZLQQ\ E\Ê SU]HDQDOL]RZDQH SU]H] HNVSHUWöZ 1DWRPLDVW FKFLDïDE\P ]JïRVLÊ
NROHMQHZÈWSOLZRĂFL
3LHUZV]DGRW\F]\DUWXVWNWöU\SU]HZLGXMHĝHķXVWDZ\XPRZ\PLÚG]\QDURGR
ZHLLQQHSUDZDRERZLÈ]XMÈFHZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMQLHPRJÈXVWDQRZLÊRFKURQ\
ĝ\FLDSRF]ÚWHJRPQLHMV]HMQLĝLVWQLHMÈFDZGQLXZHMĂFLDZĝ\FLHQLQLHMV]HJRSU]HSLVXĵ
&]\QLHMHVWWRVSU]HF]QH]DUWNRQVW\WXFMLNWöU\ZUÚF]GRSXV]F]DPRĝOLZRĂÊRJUDQL
F]HQLDZV]HONLFKSUDZLZROQRĂFLRE\ZDWHOVNLFKSU]H]XVWDZÚSU]\VSHïQLHQLXSHZQ\FK
SU]HVïDQHN"=DWHPZNRQVW\WXFMLLVWQLHMHNODX]XODJHQHUDOQDNWöUDSR]ZDODQDRJUDQL
F]DQLHSUDZF]\OLW\PVDP\PXVWDQRZLHQLHHZHQWXDOQLHPQLHMV]HMRFKURQ\
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.ROHMQD VSUDZD GRW\F]\ JHQHUDOQ\FK UHJXï LQWHUSUHWDF\MQ\FK DPDMRUL DG PLQXV
DPLQRULDGPDMXVF]\OLĝH]ZLÚNV]HJRPRĝHP\Z\SURZDG]DÊPQLHMD]PQLHMV]HJRQLH
PRĝHP\Z\SURZDG]DÊZLÚFHM-HĝHOLNLHURZDOLE\ĂP\VLÚW\PL]DVDGDPLĝHMHĝHOLXVWDZD
SR]ZDOD QD FRĂ ZLÚNV]HJR WR SU]HSLV\ V]F]HJöOQH PRJÈ XVWDQDZLDÊ W\P EDUG]LHM FRĂ
ZPQLHMV]\P]DNUHVLH&]\]DSLVXVWQLHNïöFLVLÚ]WÈ]DVDGÈ"
&]\NRQVW\WXFMDZUR]G]LDOHJG]LHIRUPXïRZDQHVÈJZDUDQFMHSRGVWDZRZ\FKZROQR
ĂFLMHVWZïDĂFLZ\PPLHMVFHPGR]DSLV\ZDQLDSRVWDQRZLHñNWöUHVÈZ\UD]HPSHZQ\FK
XVWDOHñLVWDQRZLÈSHZQHJRURG]DMXRJUDQLF]HQLH.RQVW\WXFMDIRUPXïXMHSHZQHSU\Q
F\SLD-HVWWRDNWSRGVWDZRZ\=DWHPF]\PRĝH]DZLHUDÊSU]HSLVPöZLÈF\RRJUDQLF]H
QLDFK"0öZLÈFRW\PPDPQDXZDG]HG\VNXVMÚPHGLDOQÈNWöUDWRF]\ïDVLÚZRNöïWHMSR
SUDZNL3DQPDUV]DïHNPöZLïRMDNLPĂPHPRUDQGXPRSRUR]XPLHQLXPLÚG]\NOXEDPL
F]\OLVLÚJDPGRZ\NïDGQLDXWHQW\F]QHMWHMSRSUDZNL&]\]DSLVNWöU\Z\QLND]WDNLFK
X]JRGQLHñSRZLQLHQE\Ê]DZDUW\ZNRQVW\WXFML"
.ROHMQDZÈWSOLZRĂÊGRW\F]\DUWXVW7HQSU]HSLVMHVWSRZWöU]HQLHPDUW:\
GDMHVLÚĝHMHVWPDïRSRZDĝQHSURSRQRZDQLHWDNLHMSRSUDZNLZREHFLVWQLHMÈFHJR]DSLVX
1DVWÚSQD VSUDZD GRW\F]\ SUDF .RPLVML &]\ F]ïRQNRZLH .RPLVML PRJÈ RWU]\PDÊ RSL
QLÚSDQDGU/HV]ND%RVNDVSRU]ÈG]RQÈQD]DPöZLHQLH%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKLF\WRZD
QÈZķ']LHQQLNXĵ]PDUFDEU7DRSLQLDGRW\F]\ïDSRSUDZNLSU]HGVWDZLRQHMZPHGLDFK
SU]H]SUH]\GHQWD']LVLDMRND]XMHVLÚĝHWDSRSUDZND]RVWDïDMXĝIRUPDOQLH]JïRV]RQDZWR
NXSURFHVXOHJLVODF\MQHJR=JD]HW\GRZLHG]LDïDPVLÚĝHZF]HĂQLHME\ïD]OHFRQDRSLQLDZWHM
VSUDZLH2SLQLDE\ïDEDUG]RNU\W\F]QD&KFLDïDE\PPLHÊPRĝOLZRĂÊ]DSR]QDQLDVLÚ]QLÈ
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
=UöZQ\P]DVNRF]HQLHPFRSDQLSRVHïSU]HF]\WDïHPLQIRUPDFMÚZSUDVLHĝH%LXUR$QD
OL]6HMPRZ\FK]OHFLïRHNVSHUW\]ÚZWHMVSUDZLHXSDQDGU/HV]ND%RVND7DNDHNVSHU
W\]DQLHSRZVWDïDQD]OHFHQLH%$6LQLHE\ïDGRUÚF]RQDĝDGQHPX]RUJDQöZ6HMPXDQL
ĝDGQHPX]SRVïöZ
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&KFLDïDE\PX]\VNDÊLQIRUPDFMÚRG.RPLVMLF]\SRVïRZLHPDMÈSUDZR]DSR]QDÊVLÚ]PD
WHULÈNWöUDMHVWG\VNXWRZDQDPHGLDOQLHDNWöUDGRW\F]\SUDF.RPLVML-HVWHĂP\ZGRĂÊ
G\VNRPIRUWRZHMV\WXDFMLĝHRSLQLDVSRïHF]QDRF]\PĂVLÚGRZLDGXMHDP\SUDFXMÈFQDG
W\P]DJDGQLHQLHPQLHPRĝHP\GRMĂÊGRěUöGïD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
3RVïRZLHPDMÈSUDZR]DSR]QDÊVLÚ]HZV]\VWNLPFRMHVWSU]HGPLRWHPREUDGLZQLRVNöZ
.RPLVML(NVSHUW\]DRNWöUHMZVSRPQLDïDSDQLSRVHïQLHSRZVWDïDQD]OHFHQLH.RPLVML
DQL RUJDQöZ 6HMPX =DWHP QLH PD ]ZLÈ]NX ]SUDFDPL .RPLVML 'ODWHJR QLHVWHW\ QLH
PRĝQDX]\VNDÊWDNLHMLQIRUPDFML
2EHFQLH.RPLVMDGHEDWXMHQDGSRWU]HEQ\PLHNVSHUW\]DPL.RPLVMDFKFLDïDE\RWU]\
PDÊ RSLQLÚ RPDZLDMÈFÈ SRSUDZNL F]\ PRĝQD QDG QLPL SURFHGRZDÊ F]\ PRJÈ ]RVWDÊ
ZSURZDG]RQHGRNRQVW\WXFML-HĝHOLSDñVWZRSRVïRZLHPDMÈV]F]HJöïRZHSURSR]\FMHWR
SURV]ÚMH]JïDV]DÊ
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
=QDMÈF WUHĂÊ SRSUDZHN SDQD SUH]\GHQWD SRSURVLïHP NLONX SUDZQLNöZ RRSLQLH -DNR
SRVHï PDP GR WHJR SUDZR %\Ê PRĝH SRNïRVLHP PRMHM G]LDïDOQRĂFL E\ïD Z]PLDQND
Zķ']LHQQLNXĵ
-HĂOLFKRG]LRHNVSHUW\]\SURVLïE\P%$6R]ZUöFHQLHZRSLQLLV]F]HJöOQHMXZDJLQD
NZHVWLH GRW\F]ÈFH LQWHQFML SRSUDZNL &]\ WD SRSUDZND IDNW\F]QLH XPDFQLD W]Z NRP
SURPLV ZVSUDZLH XVWDZ\ FKURQLÈFHM ĝ\FLH Z3ROVFH" -DNLH VÈ UHODFMH WHM SRSUDZNL GR
XPöZPLÚG]\QDURGRZ\FKNWöU\PL3ROVNDMHVW]ZLÈ]DQD"3DQSURI:UöEHO]DXZDĝ\ï
ĝHSHZQHXPRZ\PLÚG]\QDURGRZHQLHWDNMHGQR]QDF]QLHFKURQLÈĝ\FLHMDNREHFQLHRER
ZLÈ]XMÈFDXVWDZDZ3ROVFH
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&KFLDïDE\PSURVLÊ.RPLVMÚDE\IRUPDOQLH]ZUöFLïDVLÚGRSDQDGU/HV]ND%RVNDRXGR
VWÚSQLHQLHRSLQLLF\WRZDQHMZSUDVLH


271
159.$'

.20,6-$1$'=:<&=$-1$'6326(/6.,(*2352-(.78867$:<2=0,$1,(.2167<78&-,53



3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
0\ĂOÚ ĝH WUHĂÊ WHM RSLQLL EÚG]LH ]QDQD 3U]\SRPLQDP ĝH SDQ SRVHï 'DULXV] .ïHF]HN
]JïRVLïZQLRVHNRRSLQLÚSDQDGU/HV]ND%RVND
3RVHï'DULXV].ïHF]HN 3L6 
2UD]SDQDSURI:ïRG]LPLHU]D:UöEODLSDQDSURI$QGU]HMD=ROOD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
'ODWHJREÚG]LHPRĝOLZRĂÊ]DSR]QDQLDVLÚ]SRJOÈGDPLSDQDGU/HV]ND%RVNDZWHMVSUDZLH
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
&KFLDïDPSURVLÊRPRĝOLZRĂÊ]DSR]QDQLDVLÚNRQNUHWQLH]WÈZïDĂQLHRSLQLÈ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LHPDPWDNLHMPRĝOLZRĂFL3DQSRVHï$QGU]HM0DñNDSURVLïRRSLQLÚQLHMDNRF]ïRQHN
.RPLVMLOHF]ZUDPDFKSHïQLHQLDPDQGDWXSRVHOVNLHJR.DĝG\SRVHïPDWDNLHSUDZR
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3RGREQDV\WXDFMDE\ïD]RSLQLÈSDQLSURI(OHRQRU\=LHOLñVNLHMNWöUD]RVWDïDVSRU]ÈG]RQD
QD]OHFHQLH.OXEX6/'7DRSLQLD]RVWDïDGRïÈF]RQDGRSUDF.RPLVML3URV]ÚRWRVDPR
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&]\SDQSRVHï$QGU]HM0DñNDPDMDNÈĂRSLQLÚQDSLĂPLH"
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
1LHSURVLïHPSDQDGU/HV]ND%RVNDRĝDGQÈRSLQLÚ]DWHPQLHMHVWHPMHMG\VSRQHQWHP
1LHPRJÚE\ÊSRĂUHGQLNLHPZSR]\VNDQLXWHMRSLQLL
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
1LHRWRSURV]Ú-HV]F]HUD]SRZWöU]ÚļSURV]Ú.RPLVMÚDE\]ZUöFLïDVLÚGRSDQDGU/HV]
ND%RVNDRXGRVWÚSQLHQLH.RPLVMLRSLQLLNWöUDE\ïDSU]HGPLRWHPDQDOL]\SUDVRZHM
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
&KFLDïE\PZ\MDĂQLÊZMDNLP]DNUHVLHPDPZ\NRQDÊSURĂEÚVNLHURZDQDGRSDQDGU/HV]
ND%RVND3DQSRVHï'DULXV].ïHF]HNSURVLïR]DPöZLHQLHHNVSHUW\]\XSDQDGU/HV]ND
%RVNDGRW\F]ÈFHMļMDNUR]XPLHPļRPöZLHQLDSRSUDZHNLRFHQ\SUDZLGïRZRĂFL]DSLVX
QRUP\NRQVW\WXF\MQHM7\SRZÈG]LDïDOQRĂFLÈ%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FKMHVWZHU\ğNDFMD
WDN RWU]\P\ZDQ\FK HNVSHUW\] (NVSHUW\]Ú SRGSLVXMH G\UHNWRU %$6 NWöU\ DNFHSWXMH
RNUHĂORQÈ RSLQLÚ UR]PDZLDMÈF HZHQWXDOQLH ]DXWRUHP RSRWU]HELH SRSUDZLHQLD 7DNÈ
HNVSHUW\]ÚPRJÚ]DPöZLÊXSDQDGU/HV]ND%RVNDSU]\MPXMÈFRGSRZLHG]LDOQRĂÊĝHEÚ
G]LHVSUDZG]RQDSRGNÈWHPU]HWHOQRĂFL
1DWRPLDVWQLH]QDPZF]HĂQLHMV]HMHNVSHUW\]\SDQDGU/HV]ND%RVND5R]XPLHPĝH
RQDPDE\ÊXGRVWÚSQLRQDRERNHNVSHUW\]\SU]HND]DQHM]DSRĂUHGQLFWZHP%$6&]\WDN"
3RVHï-RODQWD6]\PDQHN'HUHV] 6/' 
3URV]ÚDE\.RPLVMD]ZUöFLïDVLÚGRSDQDGU/HV]ND%RVNDRXGRVWÚSQLHQLHRSLQLLNWöUD
E\ïDSU]HGPLRWHPDQDOL]\SUDVRZHM=JïDV]DPWDNLZQLRVHN-HĝHOLXVï\V]ÚRGSRZLHGě
QHJDW\ZQÈWRPöMZQLRVHNSR]RVWDQLHW\ONRQDSDSLHU]HF]\ZSURWRNROH$OHFKFLDïDP
]DSR]QDÊVLÚ]RSLQLÈRNWöUHMF]\WDïDPZSUDVLH
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
1LH FKFÚ ĝHE\ SRZVWDïR SRGHMU]HQLH Lĝ RJUDQLF]D VLÚ PRĝOLZRĂÊ NRU]\VWDQLD ]RSLQLL
:V]\VF\PDMÈSUDZRNRU]\VWDÊ*G\E\.RPLVMDOLF]\ïDF]ïRQNöZLNDĝG\ĝÈGDïLQQHM
RSLQLL WR ZWHG\ SURFHGRZDOLE\ĂP\ ZLQQ\ VSRVöE $WX QLH PD RJUDQLF]Hñ &]\ NWRĂ
]SDñVWZDSRVïöZFKFLDïE\MHV]F]H]JïRVLÊZQLRVHNZVSUDZLHRSLQLL"
3DQL SRVHï $QQD 6REHFND ZF]HĂQLHM ]DGDïD S\WDQLH F]\ PRĝH ]DVWDQRZLÊ VLÚ LSRWHP
]JïRVLÊZQLRVHN8PöZP\ĝHZQLRVHNZVSUDZLHRSLQLLPRĝQD]JïRVLÊQDMSöěQLHMGRMXWUD
&]\MHV]F]HVÈMDNLHĂZQLRVNLOXEXZDJLQDW\PHWDSLH"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
&KFLDïHPGRSUHF\]RZDÊS\WDQLHSDQDSRVïD$QGU]HMD0DñNL5R]XPLHPĝHMHVWWRSURĂ
EDRSU]\JRWRZDQLHHNVSHUW\]\NWöUDEÚG]LHRGSRZLDGDïDQDS\WDQLHRVWRSLHñUHDOL]DFML


272
159.$'

.20,6-$1$'=:<&=$-1$'6326(/6.,(*2352-(.78867$:<2=0,$1,(.2167<78&-,53



LQWHQFMLZQLRVNRGDZFöZSROHJDMÈF\QDW]ZXPRFQLHQLXNRPSURPLVX7RMHVWS\WDQLH
NWöUH ZVSRVöE SUDZQLF]\ GD VLÚ Z\UD]LÊ ZWHQ VSRVöE F]\ WUHĂÊ ]DSLVX QRUP\ NRQ
VW\WXF\MQHM]XVWLXVWMHGQR]QDF]QLHJZDUDQWXMHQLHPRĝQRĂÊMDNLHMNROZLHN]PLDQ\
SU]HSLVöZGRSXV]F]DMÈF\FKDERUFMÚERZW\P]DNUHVLHSRMDZLDVLÚNZHVWLDNRPSURPLVX
ZW\PWDNĝHSU]HSLVöZSURFHGXUDOQ\FK
3RVHï$QGU]HM0DñND /35 
2WRFKRG]L
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
&KFLDïE\P XVWDOLÊ WHUPLQ QDVWÚSQHJR SRVLHG]HQLD .RPLVML &]\ PRĝHP\ ZH ĂURGÚ 
NZLHWQLD"=DS\WXMÚSDQDG\UHNWRUDF]\RSLQLHEÚGÈJRWRZH"
'\UHNWRU%LXUD$QDOL]6HMPRZ\FK.60LFKDï.UöOLNRZVNL
1LH SRWUDğÚ WHUD] XG]LHOLÊ RGSRZLHG]L QD WR S\WDQLH 3R SRZURFLH ] SRVLHG]HQLD UR]
SRF]QÚIRUPXïRZDQLHS\WDñLSU]HNDĝÚSDQXSU]HZRGQLF]ÈFHPXF]\QDWHQG]LHñEÚGÈ
HNVSHUW\]\
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
:NDĝG\PUD]LHEH]Z]JOÚGXQDWRE\ÊPRĝHEÚG]LHMDNDĂMHGQDRSLQLDF]\ZLÚFHM
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
0RĝOLZHMHVWĝHQLHEÚG]LHSRVLHG]HQLD6HMPXLNZLHWQLD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
-HVWWDNDPRĝOLZRĂÊ"$OHQDUD]LHQLHZLHP\:LHG]LHOLE\ĂP\RW\P3UH]\GLXP6HMPX
ZSURZDG]LïR]PLDQ\GRNDOHQGDU]DSRVLHG]Hñ6HMPXZOLSFXLVLHUSQLX1DSRVLHG]HQLX
.RQZHQWX6HQLRUöZQLHZVSRPQLDQRĝHQLHEÚG]LHSRVLHG]HQLDLNZLHWQLD=DWHP
SURSRQXMÚWHUPLQQDVWÚSQHJRSRVLHG]HQLDNZLHWQLDJRG]
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
1DMSLHUZSRZLQQLĂP\RWU]\PDÊHNVSHUW\]\L]DSR]QDÊVLÚ]QLPLGRSLHURSRWHPXVWDODÊ
WHUPLQSRVLHG]HQLD.RPLVML2WU]\PDQLHHNVSHUW\]ZGQLXSRVLHG]HQLD.RPLVMLQLFQLH
GDMHXQLHPRĝOLZLDU]HWHOQH]DSR]QDQLHVLÚ]QLPL
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
=DSRZLDGDP ĝH  NZLHWQLD RJRG] MHVW SRVLHG]HQLH .RPLVML -HĝHOL QLH EÚG]LH
HNVSHUW\]QLH]ZRïDP\SRVLHG]HQLDLXVWDOLP\NROHMQ\WHUPLQ
3RVHï$QQD6REHFND 5/&K 
3URSRQXMÚĝHE\RSLQLHGRVWDUF]DÊGURJÈSRF]WRZÈ
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
-HĝHOLRSLQLHEÚGÈZF]HĂQLHMWRGURJÈSRF]WRZÈMHĝHOLEÚGÈMXĝSRĂZLÚWDFKWRZ\V\ïDQLH
GURJÈSRF]WRZÈMHVWU\]\NRZQH0RĝQDGURJÈHOHNWURQLF]QÈ
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
3URVLïDE\PRSU]HVXQLÚFLHJRG]LQ\SRVLHG]HQLDQD
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
'REU]H $OH ZWHG\ PXVLP\ ]DNïDGDÊ ĝH SRVLHG]HQLH RGEÚG]LH VLÚ ZGZöFK HWDSDFK
2JRG]]DF]\QDMÈVLÚSRVLHG]HQLDNOXEöZ-HĝHOL.RPLVMDUR]SRF]ÚïDE\SRVLHG]H
QLH RJRG] WR WUZDïRE\ RQR GR JRG] DQDVWÚSQD F]ÚĂÊ SR SRVLHG]HQLDFK
NOXEöZ3RVLHG]HQLDNOXEöZ]DZV]HWUZDMÈļJRG]
3RVHï-DGZLJD:LĂQLHZVND 3L6 
-HĝHOL WR Söï JRG]LQ\ XVSUDZQL WR QLHFK EÚG]LH  0DP\ SRVLHG]HQLH .OXEX
RJRG]
3U]HZRGQLF]ÈF\SRVHï)UDQFLV]HN6WHIDQLXN 36/ 
%ÚG]LHP\XVWDODÊ
:\F]HUSDOLĂP\SRU]ÈGHNG]LHQQ\G]LVLHMV]\FKREUDGļ]DP\NDPSRVLHG]HQLH.RPL
VML1DG]Z\F]DMQHMGRUR]SDWU]HQLDSRVHOVNLHJRSURMHNWXXVWDZ\R]PLDQLH.RQVW\WXFML
5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
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2007.04.10

OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie
Konstytucji (druki sejmowe nr 993 i 1472), wprowadzającej zmiany w art. 38 Konstytucji

2007.04.10

Opinia w sprawie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 993 i 1472).

2007.04.09

Opinia dotycząca struktury normy konstytucyjnej w wersji poprawki zgłoszonej
w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk
993 i 1472) ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
a) znaczenia braku doprecyzowania „życie człowieka” w art. 38 ust. 2 Konstytucji;
b) możliwości ustalenia standardu minimalnego (w sensie przepisów prawa materialnego i
proceduralnego) w zakresie ochrony prawnej życia człowieka w fazie prenatalnej, o którym mowa w art.
38 ust. 3 Konstytucji;
c) możliwości pełnienia przez art. 38 ust. 3 deklarowanej przez projektodawców funkcji gwarancyjnej;
d) skutków dla kognicji Trybunału Konstytucyjnego brzmienia normy proponowanej w art. 38 ust. 3
Konstytucji;
e) relacji proponowanej normy art. 38 ust. 3 Konstytucji do normy wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji;
f) relacji art. 38 ust. 4 do art. 71 Konstytucji i oceny, czy w strukturze Konstytucji w tym miejscu może
znaleźć się taka wypowiedź
o charakterze postulatywnym, a jeśli tak, to jakie jest jej znaczenie;
g) omówienia powyższych zagadnień w związku z poprawką oznaczoną numerem 2 (wprowadzenie art.
236a Konstytucji).

2007.04.09

Opinia dotycząca struktury normy konstytucyjnej w wersji poprawki zgłoszonej
w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk
993 i 1472) ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
a) znaczenia braku doprecyzowania „życie człowieka” w art. 38 ust. 2 Konstytucji;
b) możliwości ustalenia standardu minimalnego (w sensie przepisów prawa materialnego i
proceduralnego) w zakresie ochrony prawnej życia człowieka w fazie prenatalnej, o którym mowa w art.
38 ust. 3 Konstytucji;
c) możliwości pełnienia przez art. 38 ust. 3 deklarowanej przez projektodawców funkcji gwarancyjnej;
d) skutków dla kognicji Trybunału Konstytucyjnego brzmienia normy proponowanej w art. 38 ust. 3
Konstytucji;
e) relacji proponowanej normy art. 38 ust. 3 Konstytucji do normy wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji;
f) relacji art. 38 ust. 4 do art. 71 Konstytucji i oceny, czy w strukturze Konstytucji w tym miejscu może
znaleźć się taka wypowiedź
o charakterze postulatywnym, a jeśli tak, to jakie jest jej znaczenie;
g) omówienia powyższych zagadnień w związku z poprawką oznaczoną numerem 2 (wprowadzenie art.
236a Konstytucji).

2007.02.23

OPINIA w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych projektu zmiany art. 30 i 38 Konstytucji RP

2007.02.14

Opinia prawna na temat dopuszczalnego zakresu poprawek, które mogą być zgłaszane w trakcie
rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 993)

2007.02.13

OPINIA w sprawie skutków prawnych wprowadzenia do Konstytucji RP zmiany w treści art. 30 oraz art.
38 w brzmieniu:
„art. 30. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność
przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych.
(…)
Art. 38 „Rzeczpospolita zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do
naturalnej śmierci”

2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.

2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.

2007-04-26 15:35
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2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.

2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.

2006.12.31

OPINIA nt. oceny cywilnoprawnych konsekwencji zmiany Konstytucji RP proponowanej w projekcie
zawartym w druku sejmowym nr 993.

2006.12.13

1) Czy istnieją państwa w których obowiązuje całkowity zakaz aborcji?
2) Modele zapisu konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego a dopuszczalność usunięcia ciąży w
poszczególnych państwach.
Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy 993) z uwzględnieniem
pytania, czy możliwa jest inkorporacja art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży do art. 38 Konstytucji. Prawo do życia i status
osoby ludzkiej przed narodzeniem w orzecznictwie Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka
w Sztrasburgu.

2006.12.13

1) Czy istnieją państwa w których obowiązuje całkowity zakaz aborcji?
2) Modele zapisu konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego a dopuszczalność usunięcia ciąży w
poszczególnych państwach.
Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy 993) z uwzględnieniem
pytania, czy możliwa jest inkorporacja art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży do art. 38 Konstytucji. Prawo do życia i status
osoby ludzkiej przed narodzeniem w orzecznictwie Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka
w Sztrasburgu.

2006.11.13

OPINIA o poselskim projekcie zmiany Konstytucji RP (art. 38) (druk 993)

2006.11.13

OPINIA o poselskim projekcie zmiany Konstytucji RP (art. 38) (druk 993)
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2007.04.10

OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie
Konstytucji (druki sejmowe nr 993 i 1472), wprowadzającej zmiany w art. 38 Konstytucji

2007.04.10

Opinia w sprawie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 993 i 1472).

2007.04.09

Opinia dotycząca struktury normy konstytucyjnej w wersji poprawki zgłoszonej
w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk
993 i 1472) ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
a) znaczenia braku doprecyzowania „życie człowieka” w art. 38 ust. 2 Konstytucji;
b) możliwości ustalenia standardu minimalnego (w sensie przepisów prawa materialnego i
proceduralnego) w zakresie ochrony prawnej życia człowieka w fazie prenatalnej, o którym mowa w art.
38 ust. 3 Konstytucji;
c) możliwości pełnienia przez art. 38 ust. 3 deklarowanej przez projektodawców funkcji gwarancyjnej;
d) skutków dla kognicji Trybunału Konstytucyjnego brzmienia normy proponowanej w art. 38 ust. 3
Konstytucji;
e) relacji proponowanej normy art. 38 ust. 3 Konstytucji do normy wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji;
f) relacji art. 38 ust. 4 do art. 71 Konstytucji i oceny, czy w strukturze Konstytucji w tym miejscu może
znaleźć się taka wypowiedź
o charakterze postulatywnym, a jeśli tak, to jakie jest jej znaczenie;
g) omówienia powyższych zagadnień w związku z poprawką oznaczoną numerem 2 (wprowadzenie art.
236a Konstytucji).

2007.04.09

Opinia dotycząca struktury normy konstytucyjnej w wersji poprawki zgłoszonej
w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk
993 i 1472) ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
a) znaczenia braku doprecyzowania „życie człowieka” w art. 38 ust. 2 Konstytucji;
b) możliwości ustalenia standardu minimalnego (w sensie przepisów prawa materialnego i
proceduralnego) w zakresie ochrony prawnej życia człowieka w fazie prenatalnej, o którym mowa w art.
38 ust. 3 Konstytucji;
c) możliwości pełnienia przez art. 38 ust. 3 deklarowanej przez projektodawców funkcji gwarancyjnej;
d) skutków dla kognicji Trybunału Konstytucyjnego brzmienia normy proponowanej w art. 38 ust. 3
Konstytucji;
e) relacji proponowanej normy art. 38 ust. 3 Konstytucji do normy wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji;
f) relacji art. 38 ust. 4 do art. 71 Konstytucji i oceny, czy w strukturze Konstytucji w tym miejscu może
znaleźć się taka wypowiedź
o charakterze postulatywnym, a jeśli tak, to jakie jest jej znaczenie;
g) omówienia powyższych zagadnień w związku z poprawką oznaczoną numerem 2 (wprowadzenie art.
236a Konstytucji).

2007.02.23

OPINIA w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych projektu zmiany art. 30 i 38 Konstytucji RP

2007.02.14

Opinia prawna na temat dopuszczalnego zakresu poprawek, które mogą być zgłaszane w trakcie
rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 993)

2007.02.13

OPINIA w sprawie skutków prawnych wprowadzenia do Konstytucji RP zmiany w treści art. 30 oraz art.
38 w brzmieniu:
„art. 30. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność
przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych.
(…)
Art. 38 „Rzeczpospolita zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do
naturalnej śmierci”

2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.

2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.
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2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.

2007.01.23

OPINIA nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”; OPINIA PRAWNA w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk
sejmowy nr 993), wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji; OPINIA dotycząca propozycji
modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art.
30 Konstytucji RP.

2006.12.31

OPINIA nt. oceny cywilnoprawnych konsekwencji zmiany Konstytucji RP proponowanej w projekcie
zawartym w druku sejmowym nr 993.

2006.12.13

1) Czy istnieją państwa w których obowiązuje całkowity zakaz aborcji?
2) Modele zapisu konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego a dopuszczalność usunięcia ciąży w
poszczególnych państwach.
Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy 993) z uwzględnieniem
pytania, czy możliwa jest inkorporacja art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży do art. 38 Konstytucji. Prawo do życia i status
osoby ludzkiej przed narodzeniem w orzecznictwie Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka
w Sztrasburgu.

2006.12.13

1) Czy istnieją państwa w których obowiązuje całkowity zakaz aborcji?
2) Modele zapisu konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego a dopuszczalność usunięcia ciąży w
poszczególnych państwach.
Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy 993) z uwzględnieniem
pytania, czy możliwa jest inkorporacja art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży do art. 38 Konstytucji. Prawo do życia i status
osoby ludzkiej przed narodzeniem w orzecznictwie Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka
w Sztrasburgu.

2006.11.13

OPINIA o poselskim projekcie zmiany Konstytucji RP (art. 38) (druk 993)

2006.11.13

OPINIA o poselskim projekcie zmiany Konstytucji RP (art. 38) (druk 993)
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Poznań 13.11.2006 r.

OPINIA
o poselskim projekcie zmiany Konstytucji RP (art. 38)
(druk 993)
I.
Zagadnienie będące przedmiotem opinii należy rozpatrywać w kilku aspektach.
Po pierwsze, życie człowieka, jego początek i koniec, ochrona życia – to
problemy

badane i opisywane przez nauki biologiczne, problemy związane z

odwiecznymi prawami przyrody (natury).
Po drugie, życie człowieka jako osoby, ochrona przed i po urodzeniu jest
zagadnieniem filozoficzno-prawnym, ponieważ w filozofii poszukuje się odpowiedzi
na pytanie, kim jest człowiek, jaki jest sens życia człowieka od poczęcia

aż do

śmierci, jaką wartością jest życie ludzkie w różnych stadiach jego trwania. Do nauk
filozoficznych należy etyka, tj. nauka o moralności, w której poszukuje się odpowiedzi
na pytanie, jakie zachowanie człowieka jest dobre i słuszne, a jakie powinno spotkać
się z dezaprobatą. Na tej płaszczyźnie mieści się również aspekt religijny, ponieważ
wyznawanie określonej religii determinuje oceny filozoficzno-światopoglądowe.
Prawnicy natomiast zastanawiają się nad ustaleniem norm prawnych regulujących
prawa jednostki i jej relacji ze społeczeństwem zorganizowanym w państwie.
Po trzecie, życie człowieka i zakres jego ochrony jest zagadnieniem
politycznym i to z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna wynika z różnorodności
politycznej i światopoglądowej współczesnego społeczeństwa, czego skutkiem są
różne oceny co do zakresu ochrony życia ludzkiego. W konsekwencji jawi się drugi
element politycznego aspektu tego zagadnienia, ponieważ politycy wykorzystują go
jako instrument w grze politycznej, zwłaszcza wyborczej. Warto jeszcze zaznaczyć,
że analiza i rozwiązywanie omawianej kwestii jest trudne zwłaszcza w odniesieniu do
społeczeństwa pluralistycznego w praworządnym państwie demokratycznym.
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II.
Nauki biologiczne dają odpowiedź na pytanie o początek życia, które zaczyna
się od poczęcia, tj. od połączenia się komórki męskiej i żeńskiej tworząc zarodek,
który podlega dalszemu rozwojowi, aż do urodzenia się dziecka. Dalszy rozwój jest
jednak uzależniony od zagnieżdżenia się zarodka w macicy kobiety (nidacji); jeżeli to
nie nastąpi, zapłodnione jajeczko organizm kobiety wydala.
Życie zarodka i płodu jest od początku ciąży życiem ludzkim, ponieważ ma
ludzki kod genetyczny, a więc ludzkich rodziców. Wynika z tego nieuchronny
wniosek, że zarodek ludzki rozwijający się w łonie matki jest istotą ludzką, albo
innymi słowy, jest postacią życia ludzkiego. W medycynie używa się terminu
„zarodek” do około 12 tygodnia życia1 oraz terminu „płód” w dalszym rozwoju do
urodzenia. Stadiami rozwoju prenatalnego człowieka interesują się również
filozofowie, a zwłaszcza etycy zajmujący się istotą człowieczeństwa, a także oceną
moralną działań, których przedmiotem jest życie ludzkie. Dla uproszczenia posługuję
się w dalszych rozważaniach terminem „płód ludzki” odnoszący się do wszelkich
desygnatów nazwy oznaczających istotę ludzką przed urodzeniem. Dotyczy to
zarówno terminu „dziecko poczęte” używanego w tekstach prawnych, jak i istoty
poczętej w różnych fazach rozwoju wyróżnionych przez biologów. Z wiedzy
biologicznej wyraźnie wynika, że płód ludzki nie jest częścią ciała matki (jak to
określano w dawnych wiekach, pars viscerum matris), lecz odrębną od niej istotą
ludzką, aczkolwiek fizjologicznie zależną od organizmu matki do czasu nabycia
zdolności do życia poza jej organizmem.
III.
Przechodząc do aspektów filozoficzno-prawnych należy najpierw wskazać
główne zagadnienie, które należy wyjaśnić, a mianowicie jaki status moralny ma płód
ludzki. Trafnie zauważono, że płód ludzki w najszerszym znaczeniu charakteryzuje
się trzema empirycznie stwierdzalnymi cechami:
1. jest istotą mającą ludzki kod genetyczny i należącą do gatunku ludzkiego,
2. jest istotą rozwijającą się w kolejnych, następujących po sobie stadiach
3. jest związany funkcjonalnie z organizmem kobiety we wszystkich stadiach
rozwojowych, począwszy od zapłodnionej komórki jajowej do stanu w pełni
1

K.Ostrowski, Embriologia człowieka, Warszawa 1985, Autor stwierdza, że w położnictwie 8 tydzień
ciąży uznano za koniec rozwoju zarodkowego.
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ukształtowanego organizmu ludzkiego. Ponadto wyróżnia się kolejne fazy rozwoju
płodu od poczęcia do czasu osiągnięcia zdolności do życia poza organizmem
kobiety oraz pozostały czas do porodu2.
Dylemat sprowadzający się do pytania, czy płód ludzki ma status moralny
identyczny ze statusem człowieka urodzonego, ewentualnie, czy jest potencjalnym
człowiekiem-osobą, której przysługuje atrybut świętości („życie ludzkie jest święte”),
jest problemem niemożliwym do jednoznacznego rozstrzygnięcia. W każdym razie
status moralny płodu, jest pochodną koncepcji osoby ludzkiej. Stwierdzono, że
koncepcji tej nie da się wywieść z przyrodniczej wiedzy o człowieku3. Tę tezę trudno
bezkrytycznie zaakceptować. Trafne jednak jest spostrzeżenie, że na gruncie nauk
przyrodniczych nie można jednoznacznie rozstrzygnąć w drodze wnioskowania o
tym, od którego momentu w rozwoju biologicznym człowieka zaczyna się życie
osobowe. Nie można jednak pomijać osiągnięć tzw. psychologii prenatalnej i
odkrytych zachowań płodu, jego przeżywania bodźców pozytywnych i negatywnych
itd. Nie chodzi przecież o zachowania będące wynikiem rozumowania, ponieważ i
noworodek nie objawia zachowań inspirowanych rozumem, a nikt nie zaprzecza, że
noworodek jest osobą.
Pojawia się zresztą pytanie, czy koncepcję statusu moralnego płodu można
(należy) wiązać z życiem osobowym istoty ludzkiej, czy raczej z faktem
przynależności do gatunku ludzkiego (homo sapiens), chociaż płód ludzki nie ma
jeszcze wszystkich cech i właściwości człowieka po urodzeniu. Zauważmy jednak, że
i noworodek nie ma tych cech, które charakteryzują człowieka dorastającego i
dorosłego, świadomie i rozumnie uczestniczącego w życiu społecznym. Nikt jednak
nie kwestionuje statusu moralnego i prawnego człowieka od chwili jego urodzenia
tylko dlatego, że tę fazę życia ludzkiego wyznacza oczywisty i widzialny fakt
urodzenia. Jak wynika z doświadczeń i obserwacji biologów, życie ludzkie (rozwój i
przemiany organizmu ludzkiego) jest procesem ciągłym, continuum, przy czym
urodzenie się dziecka otwiera tylko nową kartę życia ludzkiego. Mając na uwadze
niepewność co do tego, czy rozwój płodu ludzkiego zakończy się narodzinami
2

W.Lang, Status płodu ludzkiego, w: Prawne problemy ludzkiej prokreacji, (red.W.Lang) Toruń 2000,
s.21 i n.; Z.Szawarski, Etyka i przerwanie ciąży, Etyka t.16, Warszawa 1978; A.Przyłuska-Fiszer,
Aspekty etyczne sporu o przerwanie ciąży, Warszawa 1997; M.Piechowiak, Filozoficzne aspekty
regulacji prawnych dotyczących życia ludzkiego we wczesnych stadiach jego rozwoju. Zagadnienia
podstawowe, w: Wspomagana prokreacja ludzka, zagadnienia legislacyjne (red.T.Smyczyński),
Poznań 1996
3
W.Lang, Status płodu ludzkiego, s.24
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żywego dziecka przyjmuje się warunkową podmiotowość prawną nasciturusa. Chodzi
tu jednak o aspekt prawny, a nie etyczny (o czym będzie mowa niżej). Na
płaszczyźnie filozoficzno-etycznej życie istoty ludzkiej przed urodzeniem (życie płodu
ludzkiego) należy podobnie oceniać jak życie człowieka urodzonego; życia
ludzkiego nie można w zasadzie wartościować według tego, w jakiej znajduje się
fazie. Skoro mamy do czynienia z istotą ludzką, która rozwija się w łonie matki i
stopniowo staje się człowiekiem zdolnym do samodzielnego życia poza jej
organizmem, powinno się stosować dyrektywę in dubio pro vita humana
(wątpliwości rozstrzyga się na korzyść życia).
IV
Życie ludzkie w każdej postaci jest dobrem prawnym. W odniesieniu do życia
prenatalnego stwierdzenie to znajduje podstawę w przepisach kodeksu cywilnego
chroniących prawo do dziedziczenia dziecka poczętego (art.927 § 2), przyznającego
roszczenie o naprawienie szkody doznanej przed urodzeniem (art.446-1), w
przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczających ustalenie ojcostwa
przez uznanie dziecka poczętego (art. 75), chroniących przyszłe prawa przez
ustalenie

kuratora

dziecka

poczętego

(art.182).

Ponadto,

w

judykaturze

cywilistycznej, również przed uchwaleniem Konstytucji RP formułowano dyrektywę
ochrony dziecka poczętego w zakresie jego warunkowej zdolności prawnej, mimo
braku normy prawnej, która by tę zdolność generalnie przyznawała. Co więcej
ówczesna konstytucja z 1952 r. i późniejsze normy o charakterze konstytucyjnym nie
wypowiadały się wprost o ochronie życia. Jednak Trybunał Konstytucyjny w
orzeczeniu z 1997 r. uznał, że mimo to życie ludzkie jest najważniejszym dobrem,
które zresztą warunkuje korzystanie w wszystkich innych dóbr. Tę trafną tezę
wywiedziono również z zasady demokratycznego państwa prawnego. Stwierdzono
także, że życie ludzkie, również w fazie prenatalnej jest wartością konstytucyjną.
Natomiast aktualnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997
r. wyraźnie zapewnia ochronę życia (art.38). Skoro życie zaczyna się od poczęcia, od
pierwszego dnia ciąży, ochrona konstytucyjna dotyczy życia ludzkiego w każdej
jego fazie.
Nie byłoby narodzin człowieka i jego dalszego rozwoju ku dojrzałości i
samodzielności życiowej, gdyby nie było rozwoju płodowego. Ponadto, gdyby
uznano, że deklarowane w Konstytucji prawo do życia każdego człowieka nie
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dotyczy płodu ludzkiego, to było by dopuszczalne przerwanie ciąży w każdym czasie,
nawet co do płodu zdolnego do życia poza organizmem matki. Dopuszczalna więc
byłaby całkowita swoboda unormowania tej kwestii w ustawie zwykłej.
Jeżeli płód ludzki (dziecko poczęte) jest warunkowym podmiotem prawa dla
polityka i prawnika, tym bardziej jest ono podmiotem dla własnej matki. Jej wolność,
a także wolność obojga rodziców jest więc ograniczona przez prawa przyrodzone
podmiotu, który żyje i rozwija się w łonie matki4. Państwo winno zapewnić prawną
ochronę nie tylko przyszłych praw dziecka poczętego (na ogół chodzi o prawa
majątkowe), lecz przede wszystkim o ochronę prawa podstawowego, tj. prawa do
życia.
Z tej generalnej tezy należy jednak wyciągnąć wnioski dla ustawodawcy w
demokratycznym

państwie

prawnym.

Na

płaszczyźnie

ocen

opartych

na

przesłankach płynących z wyznawanej religii (na zasadach wiary zwłaszcza
chrześcijańskiej, ale także islamu i wyznania mojżeszowego) ochrona życia
ludzkiego jest bezwzględna od poczęcia do naturalnej śmierci. Ustawodawca w
społeczeństwie pluralistycznym nie może jednak opierać norm prawnych na
zasadach religii, choćby jej wyznawcy stanowili większość. Przekonanie o potrzebie
ochrony życia ludzkiego przed urodzeniem żywią z resztą nie tylko wyznawcy takiej,
czy innej religii, ale większość racjonalnie myślących ludzi nie wyznających żadnej
religii. Życie ludzkie w każdej fazie jest bowiem wartością moralną i dobrem prawnie
chronionym. Należy jeszcze raz podkreślić, że dziecko poczęte (płód ludzki) jest
odrębną od kobiety istotą ludzką i odrębnym dobrem prawnie chronionym. Nie
oznacza to jednak, iż w pewnych wyjątkowych okolicznościach ochrona ta nie może
być osłabiona. Dylemat powstaje bowiem w razie kolizji chronionych dóbr, a taka
kolizja niestety pojawia się w kwestii omawianej w niniejszej opinii.
Konstytucja chroni życie każdego człowieka, a więc i matki dziecka poczętego.
Dobra te są porównywalne co do ich ciężaru gatunkowego i tę kolizję
ustawodawca może rozwiązać na korzyść kobiety ciężarnej. Wątpliwe jest natomiast
uznanie za większą wartość zdrowia matki niż życie płodu, tym bardziej, że zdrowie
jest pojęciem wysoce niedookreślonym. Zagrożenie zdrowia może bowiem polegać
także na dolegliwościach powodujących dyskomfort życia codziennego kobiety, a nie
na ciężkim upośledzeniu tego zdrowia. Zdrowie jednej osoby, nie obawiajmy się tego
określenia – matki z dzieckiem poczętym w jej łonie i życie tego dziecka-płodu są
dobrami nieporównywalnymi.
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Na intensywność ochrony jakiegoś dobra, obok wartości tego dobra wpływają
inne jeszcze czynniki zwłaszcza kontekst kolizyjny różnych dóbr. Takim czynnikiem
jest wspomniane wcześniej zagrożenie życia ciężarnej matki, a także kolejne dobro
chronione w konstytucji, tj. wolność jednostki i jej prawo do samostanowienia. Chodzi
mianowicie o zakres ochrony życia płodu w razie naruszenia wolności kobiety przez
poczęcie dziecka w wyniku gwałtu. Tę kolizję dóbr aktualnie rozstrzyga się na
korzyść kobiety, chociaż można powziąć wątpliwość co do wagi tych dóbr. W każdym
razie urodzenie dziecka przez kobietę zgwałconą jest heroizmem, przejawem jej
wysokiej wrażliwości moralnej itd. Nie można jednak tego oczekiwać od każdej
kobiety, zatem aktualne rozwiązanie tej kolizji na korzyść kobiety jest ostatecznie
dopuszczalne. Ustawodawca powinien bowiem brać pod uwagę pożądany,
aczkolwiek nie najwyższy poziom świadomości etycznej społeczeństwa, do
którego adresuje normy prawne.
W świetle rozważań w punkcie II i III należy odpowiedzieć na pytanie, czy
aktualną normę konstytucyjną chroniącą życie człowieka należy uzupełnić dyrektywą,
że chroni się je od momentu poczęcia. W zamyśle wnioskodawców zabieg ten ma
prowadzić do zupełnego zakazu tzw. przerwania ciąży bez względu na przyczyny.
Uzasadnienie projektu nawiązuje do wielu wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego z
1997 r. a przede wszystkim powołuje się na wypowiedzi przedstawicieli Kościoła
Katolickiego w sprawie całkowitej obrony życia. Podobne stanowisko zajmują także
inne Kościoły chrześcijańskie, a także islam i wyznanie mojżeszowe. Takie
stanowisko jest godne aprobaty i zalecenia stosowania się do niego w życiu
codziennym człowieka.
Ustawodawca adresujący normy do całego społeczeństwa w danym państwie
nie jest jednak związany normami religijnymi, ale w swoim wnioskowaniu opartym na
ogólnej aksjologii może dojść do podobnych wniosków. Chodzi przede wszystkim o
to, że życie ludzkie, również od poczęcia, jest wartością konstytucyjną prawnie
chronioną. Mając jednak na względzie kolizję różnych dóbr chronionych przez
Konstytucję, ustawodawca może wyważyć zakres ich ochrony mając jednak na
względzie

określoną

hierarchię

wartości

wywiedzionych

z

ogólnie

akceptowanych wartości humanistycznych. Uważam, że w swoim rdzeniu, do
którego należy życie ludzkie jako continuum od poczęcia aż do śmierci, wartości te
są podobne do głoszonych przez wyznawców wspomnianych religii.
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Zmiana Konstytucji RP w projektowanym zakresie jest jednak także problemem
politycznym. Wpisanie do art.38 Konstytucji ochrony życia ludzkiego od poczęcia z
pewnością utrudni dowolne ustalanie w ustawie zwykłej przesłanek dopuszczalności
przerywania ciąży. Z punktu widzenia równowagi społecznej nie jest jednak
pożądane, aby wspomniana nowelizacja oznaczała bezwzględną i tak samo
intensywną ochronę życia ludzkiego od poczęcia mimo kolizji z innymi dobrami
chronionymi przez Konstytucję. Można więc rozważyć koncepcję dodania w art.38
formuły

chroniącej

życie

przed

urodzeniem,

natomiast

potrzebna

byłaby

dodatkowa wypowiedź normatywna, iż wyjątki od tej reguły określa ustawa.
Wskutek tego ustawodawca zwykły byłby związany tą generalną regułą i osłabienie
tej

ochrony

dotyczyłoby

tylko

sytuacji

wyjątkowej

wynikającej

z

kolizji

porównywalnych jakościowo dóbr prawnych chronionych przez Konstytucję.
Znowelizowany art.38 Konstytucji wyrażałby intencję (założenie), które leży u
podstaw tej normy, natomiast nie zamykałby drogi do ewentualnego, wyważonego
wykładnią innych norm konstytucyjnych unormowania sytuacji wyjątkowych.
Konsekwencją takiego rozwiązania byłoby więc umocnienie przekonania, iż
życie ludzkie jest wartością chronioną również przed urodzeniem, natomiast
byłoby ono dla ustawodawcy zwykłego swoistą dyrektywą interpretacyjną przy
kreowaniu norm przewidujących osłabienie tej ochrony. Ewentualna, późniejsza
ocena zgodności takich przepisów z Konstytucją będzie związana z tak
doprecyzowanym art.38 Konstytucji.
Odrzucenie projektowanej nowelizacji nie musi powodować zmiany wykładni
art.38 co do potrzeby ochrony życia ludzkiego przed urodzeniem. Obawiam się
jednak, że osoby i organizacje polityczne opowiadające się za swobodnym
decydowaniem o przerwaniu ciąży przyjęłyby tę decyzję parlamentu, jako wsparcie
dla ich stanowiska, i jako przyzwolenie dla dość dowolnej wykładni aktualnej normy
konstytucyjnej według której „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi
prawną ochronę życia”. Natomiast z całą mocą należy stwierdzić, że wywołanie
takiego przekonania, świadomości społecznej byłoby niepożądane i wysoce
szkodliwe.
Projektowana nowelizacja Konstytucji RP z proponowanym przeze mnie
zastrzeżeniem określenia wyjątków w ustawie zwykłej, nie wywołuje skutków na
innych płaszczyznach prawa. Stan prawny ochrony życia ludzkiego byłby w
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zasadzie taki sam, jak obecnie, natomiast wzmocniłaby się tylko wykładnia co
do ochrony życia także przed urodzeniem. Natomiast do ustawodawcy zwykłego
należy doprecyzowanie wyjątków i późniejsza ich ocena (podobnie jak każdej
ustawy) w zakresie zgodności z Konstytucją.
Sporządził:
- za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński
Instytut Nauk Prawnych PAN
Uniwersytet Szczeciński

Za zgodność:
M.Guzowska
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Streszczenie
Konstytucyjna ochrona życia wymaga analizy w zakresie biologii, w zakresie
filozoficzno-etycznym oraz w aspekcie prawnym i politycznym. Na gruncie biologii
życie zaczyna się

od poczęcia.

W

aspekcie

zdecydowanie stwierdzić w jakiej fazie prenatalnej

filozoficzno-etycznym

trudno

pojawia się życie osobowe

chronione tak samo, jak życie narodzonego człowieka. W każdym razie
przekonywujące jest stanowisko, iż wątpliwości rozstrzyga się na korzyść życia. W
ujęciu polityczno-prawnym należy brać pod uwagę, iż adresatem Konstytucji jest
społeczeństwo pluralistyczne, a ochrona jednego dobra konstytucyjnego nie powinna
ponad miarę naruszać innych dóbr prawnie chronionych, zwłaszcza jeżeli dobra te są
jakościowo porównywalne. Z tego względu proponuję uzupełnienie projektowanej
formuły dodatkową wypowiedzią normatywną, iż wyjątki określa ustawa.
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Kraków, 13 listopada 2006 r.

OPINIA
w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
(Druk Sejmowy Nr 993)

1. Przedłożony do opinii projekt ustawy przewiduje zmianę w treści art. 38
Konstytucji RP polegającą na dodaniu do niego zwrotu „od momentu poczęcia”. Po
ewentualnej zmianie przepis ten otrzymałby brzmienie: „Rzeczpospolita Polska
zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia”. Takie
sformułowanie przesądza, iż życie płodu (dziecka poczętego) chronione jest na
gruncie Konstytucji jako życie człowieka.
2. Kwestia charakteru i zakresu konstytucyjnoprawnej ochrony życia w fazie
prenatalnej była przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja
1996 r. (sygn. akt K 26/96). Orzeczenie to wydane było na podstawie wówczas
obowiązujących przepisów konstytucyjnych, które nie zawierały regulacji odnoszącej
się bezpośrednio do ochrony życia ludzkiego. Na gruncie tych przepisów Trybunał
Konstytucyjny uznał, iż ochrona taka wynika z zasady państwa prawnego. Zdaniem
Trybunału „państwo takie realizuje się (…) wyłącznie jako wspólnota ludzi i tylko
ludzie mogą być właściwymi podmiotami praw i obowiązków stanowionych w takim
państwie. Podstawowym przymiotem człowieka jest jego życie. (…) Jeżeli treścią
zasady państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw wprowadzanych z istoty
demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum sprawiedliwości, to
pierwsza taka dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa wartości, bez
której wykluczona jest wszelka podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego od
początków jego powstania.”
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Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu nie przyjął wszakże wprost, iż w fazie
prenatalnej przysługuje nasciturusowi podmiotowe prawo do ochrony życia. Życie
ludzkie w fazie prenatalnej Trybunał Konstytucyjny określał jako „wartość
konstytucyjną”. Ta znamienna różnica terminologiczna może rodzić sugestię, iż
pomimo wszystko sytuacja konstytucyjna człowieka urodzonego jest odmienna od
sytuacji nasciturusa. Co prawda więc życie człowieka urodzonego jest dla Trybunału
Konstytucyjnego wartością konstytucyjną na równi z życiem w okresie prenatalnym,
Trybunał jednocześnie milczy o podmiotowym prawie do ochrony życia nasciturusa.
To oczywiście mogłoby rzutować na inny sposób rozstrzygnięcia konkretnych kolizji
praw i wartości konstytucyjnych dotyczących osoby urodzonej i nasciturusa, choć w
cytowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny nie wyprowadza aż tak daleko
idących wniosków. Analiza orzeczenia wskazuje wręcz, iż traktowanie życie
nasciturusa wyłącznie jako wartości konstytucyjnej (a nie prawa podmiotowego) nie
miało żadnego znaczenia dla oceny sposobu, w jaki ustawodawca uregulował
wówczas sytuację kolizji pomiędzy realizacją wolnością kobiety a konstytucyjną
ochroną życia w fazie prenatalnej.
Po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. jej art. 38 nie był przedmiotem
interpretacji Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w swoim orzecznictwie nie
wypowiadał się także bezpośrednio, gdzie na gruncie nowej Konstytucji należy
szukać źródeł ochrony życia w fazie prenatalnej. Istnienie takiej ochrony nie było
wszakże

kwestionowane

w

doktrynie

prawa

konstytucyjnego1,

czy

też

w

orzecznictwie Sądu Najwyższego2, a jej wyrazem jest także obowiązujące
ustawodawstwo zarówno karne jak i cywilne.
Pozostaje natomiast do rozstrzygnięcia, czy na gruncie nowej Konstytucji
źródłem tej ochrony jest wyłącznie art. 2, statuujący zasadę państwa prawnego czy
też, wraz z pojawieniem się w porządku konstytucyjnym normy art. 38 Konstytucji RP
bezpośrednio odnoszącej się do ochrony życia człowieka, ta właśnie regulacja objęła
swoim zakresem również ochronę życia w fazie prenatalnej.
1

por. np. A.Bałaban; Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją projektu ustawy o świadomym
macierzyństwie. Przegląd Sejmowy Nr 6(65)/2004, s. 114; L.Wiśniewski: Wolności i prawa jednostki
oraz ich gwarancje w praktyce (w: ) Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej. Raport wstępny Warszawa 2004, s. 120-123; P.Sarnecki: Komentarz do art. 38 Konstytucji
(w:) Konstytucja Rzeczpospolitej polskiej. Komentarz (red.) L.Garlicki, t. iii, W-wa 2003, s. 2, 7,
W.Skryrzdło: Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją projektu ustawy o świadomym
macierzyństwie. Przegląd Sejmowy Nr 6(65)/2004, s. 136; M.Granat: Opinia w sprawie zgodności z
Konstytucją projektu ustawy o świadomym macierzyństwie. Przegląd Sejmowy Nr 6(65)/2004, s. 143
2
por. np. uchwałę SN z dnia 26 października 2006 r. I KZP 18/06

3
Oczywistym

jest,

że

dla

zwolenników
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pierwszej

interpretacji

zmiana

proponowana w ocenianym projekcie będzie miała istotne znaczenie normatywne.
Życie w fazie prenatalnej z wartości konstytucyjnej stanie się prawem podmiotowym,
zaś nasciturus korzystać będzie z ochrony prawnej przysługującej człowiekowi. Dla
zwolenników drugiej interpretacji proponowana modyfikacja treści art. 38 Konstytucji
RP oznaczać będzie jedynie rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, nie
stanowiąc rzeczywistej zmiany o charakterze normatywnym.
Uważam, że uzasadnione jest to drugie stanowisko, zaś argumenty za nim
przemawiające tkwią implicite w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28
maja 1997 r. W chwili wydawania tego orzeczenia nie obowiązywał jeszcze art. 38
Konstytucji RP z 1997 r., stwierdzający, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia. Obecnie treść tego przepisu wymaga wyjaśnienia
w kontekście niekwestionowanego konstytucyjnego obowiązku ochrony życia w fazie
prenatalnej wynikającego z art. 2 Konstytucji RP. Przekonanie Trybunału
Konstytucyjnej o konieczności ochrony życia w fazie prenatalnej jako wartości
konstytucyjnej wywodzonej z zasady państwa prawnego nie straciło bowiem nic ze
swojej aktualności także po wejściu w życie Konstytucji z 1997 r. Konieczna staje się
natomiast odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć zwrot „każdy człowiek” użyte w
art. 38 Konstytucji RP w kontekście prawa do ochrony życia.
W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. przesłanką
przyjęcia konstytucyjnej ochrony życia w fazie prenatalnej było stwierdzenie, iż „życie
ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowane.
Brak

jest

bowiem

dostatecznie

precyzyjnych

i

uzasadnionych

kryteriów

pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej
ludzkiego życia”. Z tego też powodu, stosując domniemanie „in dubio pro vitae”,
Trybunał Konstytucyjny uznał, iż od momentu powstania życie ludzkie staje się
wartością chronioną konstytucyjnie.
Przyjęte przez Trybunał Konstytucyjny rozumowanie w pełni odnosi się do
interpretacji zakresu ochrony, jaki wynika z treści art. 38 Konstytucji RP z 1997 r..
Także w przypadku tego przepisu brak jest „dostatecznie precyzyjnych i
uzasadnionych kryteriów” pozwalających na stwierdzenie, iż „człowieczeństwo”, jako
cecha konstytutywna osoby ludzkiej, pojawia się dopiero z momentem „urodzenia”,
który to moment, z uwagi na osiągnięcia współczesnej medycyny (zwłaszcza
prenatalnej), zatracił swoje wyraźne granice znaczeniowe i razi sztucznością.
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Analizując istotę ludzkiego życia nie można wyznaczyć „dostatecznie precyzyjnego i
uzasadnionego kryterium”, które wskazywałoby na kategorialną zmianę zachodzącą
w momencie (czy raczej w fazie) porodu. W tej sytuacji konieczne jest sięgnięcie do
domniemania „in dubio pro vitae”, przesądzającego, że życie w fazie prenatalnej jest
także życiem człowieka, któremu, jako człowiekowi, przysługuje konstytucyjne prawo
podmiotowe do jego ochrony.
Podmiotowość konstytucyjnoprawna nasciturusa nie oznacza, iż w sposób
pełny przysługuje mu ochrona wszystkich praw i wolności, o których wspomina
Konstytucja RP, z natury rzeczy bowiem część z nich związana jest z określonym
poziomem dojrzałości psychofizycznej i społecznej.
Należy więc stwierdzić, iż projektowana zmiana art. 38 Konstytucji RP nie
wprowadza modyfikacji istniejącego już prawa do ochrony życia, także w fazie
prenatalnej.
3. Bez względu na to, czy proponowana zmiana Konstytucji ma charakter
istotnej zmiany o charterze normatywnym, czy stanowi wyłącznie potwierdzenie
zakresu ochrony już wcześniej przysługującego nasciturusowi, wymaga rozważenia
kwestia, jakie znaczenie dla obowiązującego ustawodawstwa ma (lub może mieć)
objęcie życia ludzkiego w fazie prenatalnej gwarancjami ochronnymi z art. 38
Konstytucji RP.
Przede

wszystkim

należy

podkreślić,

iż

z

istoty

praw

i

konstytucyjnych wynika możliwość powstawania sytuacji kolizyjnych, w

wolności
których

pełna ochrona (lub realizacja) jednego z praw lub wolności wymaga naruszenia lub
uszczuplenia ochrony (lub realizacji) innego prawa czy wolności. Do kolizji dochodzić
może także w przypadku tych samych praw czy wolności przysługujących różnym
osobom. Klasycznym przykładem regulacji ustawowych uwzględniających tego typu
sytuacje są przepisy o obronie koniecznej czy stanie wyższej konieczności
przewidziane zarówno w prawie karnym jak i prawie cywilnym. Ustawodawca jest
także uprawniony (a niekiedy zobowiązany) do dokonywania rozstrzygnięcia owych
kolizji in abstracto, wprowadzając generalne normy zezwalające w określonych
przypadkach na ochronę jednego z kolidujących praw lub wolności kosztem innego,
przy zachowaniu zasady proporcjonalności oraz procedury bilansowania kolidujących
praw wolności czy innych wartości konstytucyjnych.
Niezależnie od kwestii ustawowego określenia zakresu ochrony danego prawa
lub wolności o charakterze konstytucyjnym uwzględniającego możliwe kolizje z
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innymi prawami i wolnościami chronionymi w konstytucji, ustawodawca zobowiązany
jest także do bilansowania stosowanych środków ochronnych przewidzianych w
poszczególnych gałęziach prawa danego systemu prawnego. Wpływ na decyzję o
stosowaniu określonych środków ochronnych (czy to o charakterze karnym,
cywilnym czy administracyjnym), poza oczywistym odniesieniem do wartości danego
prawa lub wolności konstytucyjnej, ma także zakładana efektywność danego środka
ochronnego, jego specyfika, uwarunkowania systemowe i kulturowe. Konstytucyjny
obowiązek ochrony danego prawa lub wolności nie przekłada się więc bezpośrednio
na charakter użytych przez ustawodawcę środków ochronnych, ich stosowanie jest
bowiem funkcja wielu zmiennych.
Odnosząc te ogólne rozważania do konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego w
fazie prenatalnej należy podkreślić, iż mogą zdarzać się sytuację, w których
bezwzględna realizacja tej ochrony może kolidować z innymi dobrami i interesami
chronionymi przez Konstytucję, jak choćby z ochroną życia czy zdrowia kobiety czy
też jej wolności. Obowiązujące ustawodawstwo przewiduje w tym zakresie regulacje
prawne, które w sposób generalny wyznaczają granice ochrony kolidujących praw i
wolności. Granice te mogą być oczywiście kwestionowane, zwłaszcza z punktu
widzenia

prawidłowości dokonanego bilansu oraz adekwatności przyjętych przez

ustawodawcę kryteriów rozstrzygania możliwych kolizji. Takiej oceny dokonał swego
czasu Trybunał Konstytucyjny w cytowanym już orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r.,
którego przedmiotem była m.in. jedna z regulacji zezwalających na dokonanie
przerwania ciąży, a więc spowodowanie śmierci rozwijającego się płodu „ze względu
na ciężkie warunki życiowe oraz trudną sytuację osobistą kobiety ciężarnej”.
Trybunał stwierdził wówczas, iż podjęte przez ustawodawcę rozstrzygnięcie kolizji
naruszyło zasadę proporcjonalności oraz nie spełniło wymogu adekwatnego
określenia kryteriów dopuszczalności naruszenia wartości konstytucyjnej.
Niezależnie od kwestii rozstrzygnięcia zakresu ochrony życia nasciturusa w
sytuacji kolizji z innymi prawami i wolnościami konstytucyjnymi, krytycznej ocenie
może także podlegać intensywność i charakter udzielonej przez ustawodawcę
zwykłego ochrony. Są to dwie różne kategorie, które niekiedy bywają błędnie
utożsamiane. Polski ustawodawca przewiduje obecnie znacznie niższe sankcje
karne za spowodowanie śmierci dziecka przed, niż po urodzeniu.

Podobnie w

przypadku nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nasciturusa (np. przez rażący
błąd

w

sztuce

lekarskiej)

brak

jest

sankcji

karnej

a

pozostaje

jedynie

6

291

odpowiedzialność zawodowa i cywilna. Taki stan ustawodawstwa może być
krytykowany z uwagi na zbyt słaba intensywność karnych środków ochronnych.
Jednocześnie jednak samo stwierdzenie, o przysługującym nasciturusowi prawie do
ochrony

życia,

nie

przesądza

automatycznie

takiej

samej

intensywności

prawnokarnych środków ochronnych jak te, które przewidziane są w przypadku
spowodowania śmierci osoby już urodzonej. Ustawodawca wprowadzając środki
karne musi bowiem brać pod uwagę szereg czynników warunkujących ich
stosowanie, w szczególności zaś społeczną i kulturową ocenę adekwatności danej
sankcji karnej. Niewątpliwie obecnie wysokość sankcji grożącej za spowodowanie
śmierci nasciturusa zrównana z wysokością sankcji grożącej za spowodowanie
śmierci osoby po urodzeniu wykraczałaby poza ową kulturowo uwarunkowana ocenę
społecznej adekwatności sankcji. Co nie oznacza, iż w określonej perspektywie
czasowej, na skutek zachodzących procesów kulturowych nie będzie następować i w
tym zakresie zmiana, która powinna być odzwierciedlana w zmieniających się
granicach zagrożenia. Już obecnie wydaje się, iż sankcja przewidziana za umyślne
spowodowanie śmierci dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia wbrew
woli kobiety ciężarnej nie odpowiada ocenom społecznym, podobnie jak brak sankcji
karnej za nieumyślne spowodowanie takiej śmierci i poprzestanie w tym zakresie
wyłącznie na sankcjach przewidzianych przepisach o odpowiedzialności zawodowej
(w przypadku śmierci spowodowanej przez lekarza na skutek błędu).
Przyjęcie, iż nasciturus objęty jest gwarancjami określonymi w art. 38
Konstytucji RP, nie przesądza więc w sposób automatyczny konieczności
zmian dotychczasowych uregulowań określających sposób rozstrzygania
kolizji pomiędzy ochroną życia dziecka poczętego a innymi prawami lub
wolnościami o charakterze konstytucyjnym. Nie przesądza tym bardziej o
intensywności

i

charakterze

stosowanych

środków

ochronnych3.

Za

nieuprawniony należy więc uznać pogląd, iż konsekwencją uznania prawa do
ochrony życia nasciturusa jest automatyczne pozbawienie tej ochrony życia lub
zdrowia kobiety ciężarnej, gdyby kontynuacja ciąży zagrażała tym dobrom. Kolizja ta
może być przez ustawodawcę rozwiązywana w różny sposób, przy zachowaniu
zasady proporcjonalności i uwzględnieniu specyficznej sytuacji kobiety w takim
wypadku. W żadnym wypadku więc konstytucyjna ochrona prawa do życia w fazie
3

Por. P.Sarnecki: Komentarz do art. 38 Konstytucji (w:) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Komentarz (red.) L.Garlicki, t. III, W-wa 2003, s. 4,5
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prenatalnej nie musi prowadzić do bezwzględnego charakteru tej ochrony kosztem
życia matki. Wniosek taki byłby absolutnie nieuprawniony, pomijałby bowiem
specyfikę konstytucyjnej ochrony praw i wolności podmiotowych w sytuacjach
kolizyjnych. Brak jest w Konstytucji jakichkolwiek wskazówek, z których należałoby
wnosić, iż życie nasciturusa ma zawsze wyższą wartość od życia kobiety ciężarnej.
Rolą ustawodawstwa zwykłego jest wskazanie sposobu rozstrzygnięcia tego typu
kolizji i jak się wydaje obowiązująca regulacja w tym zakresie spełnia wymogi
konstytucyjne.
Jednocześnie jednak uznanie konstytucyjnej ochrony prawa do życia
nasciturusa daje podstawę do krytycznej analizy obowiązującego ustawodawstwa.
Należy przy tym pamiętać, iż wspominane już wielokrotnie w tej opinii orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego nie oceniało konstytucyjności wszystkich przesłanek
dopuszczalności zabiegu przerywania ciąży ani też wszystkich prawnokarnych
środków ochrony życia nasciturusa. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekał
wyłącznie w granicach przedstawionego wówczas wniosku, nie można zasadnie
stawiać tezy, iż Trybunał „potwierdził” czy też „zaakceptował” zgodność z Konstytucją
tych przepisów ustawowych, które dopuszczają przerywanie ciąży ze wskazań
medycznych,
Stosowne

eugenicznych

przepisy

nie

(embriopatologiocznych)
były

bowiem

czy

przedmiotem

kryminalnoprawnych.
zaskarżenia.

Ocena

konstytucyjności tych rozwiązań pozostaje więc nadal kwestią interpretacji i ocen
oraz ewentualnych decyzji ustawodawodawcy. Należy przy tym pamiętać, o
obowiązującej w polskim systemie prawnym zasadzie domniemania zgodności z
Konstytucją uregulowań ustaw zwykłych. Konsekwencją tej zasady jest brak podstaw
do kwestionowania obowiązywania regulacji ustawowych przez organy i osoby, do
których są one zaadresowane, nawet jeżeli treść tych regulacji może budzić
wątpliwości konstytucyjne. Odpowiednią procedurą do oceny tych wątpliwości jest
wyłącznie postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż nawet przyjęcie, że życie w fazie
prenatalnej stanowi wyłącznie wartość konstytucyjną, nie zmienia kwestii oceny
adekwatności obowiązujących uregulowań ustawowych (karnych i cywilnych) w
perspektywie ich zgodności z regulacjami konstytucyjnymi. Także bowiem i w tym
wypadku konieczna jest ocena, czy przyjęte przez ustawodawcę rozstrzygnięcie
ewentualnych kolizji obowiązku ochrony życia w fazie prenatalnej z ochroną praw i
wolności konstytucyjnych czy innych wartości konstytucyjnych spełnia wymóg
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proporcjonalności i adekwatności, zarówno jeżeli chodzi o zakres ochrony jak i jej
intensywność. Nie można bowiem na gruncie Konstytucji stwierdzić in abstracto, iż
zawsze w przypadku kolizji pomiędzy prawem (czy wolnością) o charakterze
podmiotowym a określoną wartością konstytucyjną, pierwszeństwo przysługuje temu
pierwszemu. Przyjęcie więc, iż życie nienarodzone stanowi wyłącznie wartość
konstytucyjną, nie implikuje więc w sposób konieczny ograniczenia ochrony tego
życia w każdym przypadku kolizji z konstytucyjnym prawem lub wolnością o
charakterze podmiotowym. Wniosek taki zakładający, a priori automatyczną wyższą
wartość praw lub wolności podmiotowych w stosunku do innych wartości
konstytucyjnych, nie ma uzasadnienia na gruncie reguł wykładni Konstytucji.
Niezależnie więc od tego, czy życie nasciturusa objęte jest ochroną jako
konstytucyjne prawo podmiotowe czy wyłącznie jako samoistna wartość
konstytucyjna,

ustawodawca

zwykły

jest

zobowiązany

ochronę

taka

zagwarantować, rozstrzygając ewentualne kolizje z innymi wartościami oraz
prawami (wolnościami) konstytucyjnymi. Za ewidentne zaniechanie

w tej

dziedzinie należy uznać brak regulacji ustawowych odnoszących się do
ludzkich zarodków powstających in vitro. Wcześniej wskazano także na pewne
luki zawarte w regulacjach karnych dotyczące intensywności ochrony życia
nasciturusa (rodzaj odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci,
wysokość sankcji karnej za umyślne spowodowanie śmierci dziecka zdolnego
do życia poza organizmem matki). Nie można przy tym twierdzić, iż
proponowana

zmiana

treści

art.

38

Konstytucji

wprowadziłaby

jakąś

kategorialną zmianę w negatywnej ocenie tego zaniechania.
Wskazać natomiast należy, iż proponowana zmiana treści art. 38 Konstytucji
może spowodować pewne wątpliwości interpretacyjne w związku ze statusem życia
ludzkiego powstałego in vitro. Proponowane w projekcie ustawy określenie „od
momentu poczęcia” sugeruje bowiem naturalny charakter zapłodnienia. W przypadku
bowiem

zapłodnienia

pozaustrojowego

stosuje

się raczej

termin

„sztuczne

zapłodnienie” lub „zapłodnienie in vitro” a nie „poczęcie”. Projektowana zmiana może
więc wbrew intencjom projektodawców zawęzić zakres ochrony życia ludzkiego w
fazie prenatalnej.
4. Akceptacja podmiotowego charakteru ochrony życia w fazie prenatalnej
realizuje uregulowania wynikające z Konwencji Praw Dziecka i nie pozostaje w
sprzeczności ze standardami międzynarodowymi. Brak wyraźnych gwarancji ochrony
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życia w fazie prenatalnej w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności nie wyklucza możliwości wprowadzenia takich gwarancji w
prawie krajowym. Nie prowadzi to bowiem do uszczuplenia zakresu ochrony praw i
wolności podstawowych lecz rozszerzenia standardu minimalnego.
Należy także podkreślić, iż brak jest dostatecznych przesłanek dla przyjęcia, iż
art. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
wyklucza objęcie gwarancjami przewidzianymi w tym przepisie dziecka przed jego
narodzeniem. W jednym z ostatnich orzeczeń4 Trybunał Praw Człowieka w
Strasburgu podkreślił, iż nie można wykluczyć, że w konkretnych sytuacjach życie
nienarodzone korzystać będzie z ochrony przewidzianej w art. 2 Konwencji.

W

sprawie, która była przedmiotem jego oceny, skarżąca domagała się (na gruncie
francuskiego prawa karnego) pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lekarza za
nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Trybunał co prawda nie
stwierdził wprost, iż art. 2 Konwencji, którego naruszenie zarzucono w skardze, ma
zastosowanie do nasciturusa, ale jednocześnie oddalając zrzuty skarżącej, jako
kryterium kontroli przyjął tenże art. 2 Konwencji (co zresztą podkreślano w
krytycznych do samego orzeczenia zdaniach odrębnych). Takie postępowanie
świadczy, iż mimo werbalnej deklaracji, Trybunał postrzega kwestię ochrony życia
dziecka nienarodzonego w perspektywie art. 2 Konwencji odnoszącego się do
ochrony życia. W tej sytuacji nie można w sposób jednoznaczny twierdzić, iż w
powszechnie przyjętej wykładni oraz praktyce stosowania art. 2 Konwencji,
wyklucza się możliwość stosowania tego przepisu także do ochrony życia w
fazie prenatalnej.
Sporządził:
- za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
dr hab. Włodzimierz Wróbel
Katedra Prawa Karnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Za zgodność:
M.Guzowska

4

sprawa VO v. Francja, orzeczenie Trybunału z dnia 8 lipca 2004 r. (wniosek nr 53924/00)
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Kraków, 11 grudnia 2006 r.

Opinia
w sprawie pytań dotyczących poselskiego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji RP (druk sejmowy nr 993)

1.Czy proponowany w poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP
(druk nr 993) przepis daje możliwość pozostawienia bez zmiany przepisy
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego

i

warunkach

dopuszczalności

przerywania

ciąży

oraz

czy

zabezpiecza przed możliwością jej głębszej liberalizacji?
1. We wcześniejszej opinii sporządzonej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych
wyraziłem pogląd, iż także na gruncie obowiązujących regulacji Konstytucji RP
z 1997 r., życie dziecka poczętego, jako życie człowieka, podlega ochronie
konstytucyjnej. Projektowana zmiana treści art. 38 Konstytucji nie wprowadza więc
w tym zakresie szczególnej zmiany normatywnej. W opinii tej wskazałem również, na
poglądy

negujące

możliwość

stosowania

do

dziecka

poczętego

ochrony

przewidzianej w tym przepisie, które wszakże nie wykluczają traktowania życia
ludzkiego w fazie prenatalnej jako wartości konstytucyjnej sui generis. Dla
zwolenników tych poglądów projektowana zmiana oznaczać będzie zmianę
konstytucyjnej optyki ochrony życia dziecka poczętego, a tym samym zmianę
normatywną. We wspomnianej opinii przedstawiłem także argumenty, które
przekonują mnie o nietrafności powyższego przekonania.
Przyjmując więc, iż życie dziecka poczętego chronione jest na gruncie
obowiązującej Konstytucji jako życie człowieka, należy stwierdzić, iż wprowadzenie
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proponowanej w projekcie zmiany nie ma większego znaczenia w perspektywie
oceny konstytucyjności obowiązujących uregulowań ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży. Także bez dokonywania projektowanych zmian w treści art. 38
Konstytucji RP powstaje kwestia ewentualnej zgodności z konstytucją przesłanek
dopuszczalności aborcji określonych w tej ustawie. Ostatecznie więc odpowiadając
na pytanie o możliwość „pozostawienia bez zmian” przepisów wspomnianej ustawy,
należy stwierdzić, iż ocena ich zgodności z regulacjami konstytucyjnymi nie jest
zależna od dokonania projektowanych zmian w treści art. 38 Konstytucji RP.
2. Trudno jest odpowiedzieć na kolejne pytanie będące przedmiotem opinii,
w szczególności, czy projektowana zmiana treści art. 38 „zabezpiecza przed
możliwością głębszej (…) liberalizacji” ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Pojęcie liberalizacji można bowiem bardzo szeroko rozumieć – w szczególności
może ono obejmować rozszerzenie zakresu przesłanek materialnych, których
zaistnienie uzasadni dopuszczalność aborcji, złagodzenie sankcji przewidzianych za
nielegalną aborcję czy też uproszczenie wymagań formalnych przeprowadzenia
legalnego zabiegu aborcji. Każda z tych ewentualnych zmian wymaga odrębnej
oceny konstytucyjnej i nie można a priori rozstrzygnąć, która z nich pozostawać
będzie w sprzeczności z regulacjami konstytucyjnymi. Niewątpliwie wprowadzenie do
art. 38 Konstytucji RP zwrotu wyraźnie nakazującego traktowanie dziecka poczętego
jako człowieka, wykluczy możliwość takiej jej interpretacji, w myśl której życie w fazie
prenatalnej pozostaje poza zakresem ochrony ustawy zasadniczej. W tym sensie
modyfikacja treści art. 38 Konstytucji stanowić będzie przeszkodę dla takich zmian
ustawodawczych, które w ogóle negowałyby konstytucyjną wartość życia ludzkiego
w fazie prenatalnej. Należy wszakże raz jeszcze podkreślić, iż zwolennicy poglądu
o całkowitym braku konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej
znajdują się w zdecydowanej mniejszości.
Dokonanie zmiany treści art. 38 Konstytucji RP nie wykluczy wszakże
możliwości (i konieczności) rozstrzygania przez ustawodawcę zwykłego sytuacji,
w których realizacja nakazu ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej pozostawać
będzie w kolizji z obowiązkiem ochrony lub zagwarantowaniem realizacji innych praw
podmiotowych lub wolności o charakterze konstytucyjnym. Dokonując bilansu
kolidujących

wartości

konstytucyjnych

ustawodawca

zwykły

określa

sposób
2

297

rozstrzygnięcia tych kolizji posługując się w tym celu różnymi mechanizmami
prawnymi. W szczególności może w pewnych sytuacjach zrezygnować z karalności
naruszenia życia w fazie prenatalnej, czy też uznawania takiego naruszenia za
naruszające zakaz ustawowy. Oczywiście decyzja ustawodawcy nie ma charakteru
arbitralnego i musi przestrzegać w szczególności wymagań wynikających z zasady
proporcjonalności i adekwatności.
Nie ma możliwości stwierdzenia a priori, które z ewentualnych rozstrzygnięć
ustawodawcy zwykłego pozostawać będzie w sprzeczności z wyżej wspomnianymi
zasadami lub innymi jeszcze regułami o charakterze konstytucyjnym odnoszącymi
się do sposobu rozstrzygania kolizji wartości konstytucyjnych. Samo odwołanie się
do hierarchii wartości, jakkolwiek ma decydujące znaczenie dla zachowania zasady
proporcjonalności, nie przesądza jeszcze o konstytucyjności przyjętych przez
ustawodawcę zwykłego rozwiązań. Ustawodawca musi bowiem uwzględnić także
specyfikę określonych środków ochronnych a także aktualny kontekst społeczny
i kulturowy, w którym funkcjonują wartości konstytucyjne. Ów kontekst może
powodować, iż mimo oczywistego prymatu jednej z kolidujących wartości, jej ochrona
nie może być realizowana w sposób bezwzględny.
Wyraźne zagwarantowanie w Konstytucji RP dziecku poczętemu ochrony
życia nie wykluczy więc możliwości prowadzenia dyskusji o sposobie rozstrzygania
sytuacji kolizyjnych, w których realizacja owej ochrony na poziomie ustawodawstwa
zwykłego w sposób konieczny prowadzić musi do ograniczenia ochrony innych praw
i wolności. Ustawodawca może w takim przypadku przyjmować różne rozwiązania,
w tym także takie, które zmierzają do ograniczenia intensywności ochrony życia
w fazie prenatalnej. Pozostaną one w zgodzie z Konstytucją RP, o ile będą
uwzględnić fakt, iż życie dziecka poczętego chronione jest jako życie człowieka.
3. Obowiązująca ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży przewiduje
obecnie trzy materialnoprawne przesłanki dopuszczalności zabiegu przerywania
ciąży. Regulacje te niewątpliwie zawężają prawną ochronę dziecka poczętego.
Stanowią one także wyraz rozstrzygnięcia kolizyjnego, które oczywiście może być
kwestionowane. Abstrakcyjne porównanie wartości życia dziecka poczętego oraz
domniemanych wartości i interesów stojących u podstaw przyjętych przesłanek
dopuszczalności przeprowadzenia zabiegów aborcyjnych, może prowadzić do
3

298

wniosku, iż niektóre z nich nie spełniają wymogu wynikającego z zasady
proporcjonalności. Dotyczy to w szczególności przypadku, w którym przerwanie życia
w fazie prenatalnej uzasadnione jest niebezpieczeństwem (jakimkolwiek) dla zdrowia
matki dziecka. Nie każde zagrożenie dla zdrowia może być bowiem zrównane
z wartością, jaką jest życie dziecka poczętego. Podobnie w przypadku tzw. wskazań
eugenicznych czy kryminalnych, kolidujący z ochroną życia nasciturusa interes
kobiety nie może być in abstarcto uznany za stojący wyżej w hierarchii wartości
konstytucyjnych. Ustawodawca nie łączy bowiem tych wskazań z konkretną sytuacją
kobiety ciężarnej, ale a priori zakłada, iż wówczas ochrona życia dziecka poczętego
powinna zostać ograniczona. Takie rozstrzygnięcie budzi wątpliwości nie tylko
z punktu widzenia zasady proporcjonalności, ale także adekwatności.
Definitywna ocena konstytucyjności wspomnianych rozwiązań musi wszakże
uwzględniać inne jeszcze kryteria. Bezpośrednią konsekwencją rozwiązań przyjętych
w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jest wykluczenie karalności kobiety
ciężarnej oraz innych osób dokonujących zabiegu przerywania ciąży w warunkach
opisanych w ustawie. Stosowanie sankcji karnej, dla osiągnięcia zakładanego przez
nią celu ochronnego, musi uwzględniać aktualne oceny społeczne odnoszące się do
karygodności określonego typu zachowań. Posługiwanie się sankcja karną
w sytuacji, w której brak byłoby dostatecznej akceptacji społecznej, może wywołać
skutki odwrotne od zamierzonych, prowadząc w konsekwencji do osłabienia
społecznych przekonań co do potrzeby ochrony danego dobra (wartości).
Ustawodawca musi w takich przypadkach zachować szczególną ostrożność. Wydaje
się więc, iż obecnie nie stanowi naruszenia zasad konstytucyjnych, w tym
konstytucyjnego obowiązku prawnej ochrony życia, rezygnacja z karalności za
przerwanie ciąży w warunkach przewidzianych w ustawie. Sytuacja ta może się
oczywiście zmienić wraz z postępującą w opinii społecznej akceptacją dla ochrony
życia dziecka poczętego oraz wzrastającym przekonaniem o potrzebie także
prawnokarnej ochrony w tym zakresie.
Korzystanie ze środków prawnokarnej ochrony określonych wartości musi
więc uwzględniać dynamikę zachodzących zmian w ocenach społecznych, choć
z drugiej strony stosowanie tychże środków karnych dynamikę tę oczywiście
stymuluje. Ustawodawca zobowiązany jest w tym zakresie zachować stosowny
balans. Konstytucyjny nakaz ochrony określonych wartości nakłada na ustawodawcę
4
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obowiązek wprowadzania takich instrumentów, które poszerzałby i wzmacniałyby
zakres tej ochrony, musi to jednak czynić w sposób efektywny, respektując funkcje
danych środków oraz uwzględniając społeczny i kulturowy kontekst ich stosowania.
Odnosząc te rozważania do ochrony życia w fazie prenatalnej należy
podkreślić, iż dostrzegalne są w tym zakresie istotne zmiany: dotyczy to
w szczególności ograniczenia dopuszczalności aborcji z tzw względów społecznych
czy też „na życzenie” kobiety ciężarnej. Narasta także przekonanie o potrzebie
surowszej prawnokarnej ochronie płodu zdolnego do samodzielnego życia czy też
wprowadzenia sankcji karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka
poczętego (np. na skutek błędu lekarskiego). Zjawiska te wymagają stosownej reakcji
ustawodawcy realizującego konstytucyjny nakaz prawnej ochrony życia, w tym życia
w fazie prenatalnej. Inna sferą, w której zachodzi ewidentne zaniechanie
ustawodawcy realizacji konstytucyjnych obowiązków, jest wprowadzenie regulacji
dotyczących zarodków pochodzących z zapłodnienia pozaustrojowego. Działania
z tym związane pozostają poza zakresem regulacji kodeksu karnego, przepisy tego
kodeksu dotyczą bowiem dziecka poczętego znajdującego się w łonie matki.
4. Omawiane regulacje ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nie
sprowadzają się wszakże do uchylenia karalności niektórych zabiegów przerywania
ciąży ale w istocie oznaczają ich legalizację – „dopuszczalność”. Przekonuje o tym
sam tytuł ustawy, fakt finansowania tych zbiegów ze środków publicznych oraz
traktowania sytuacji, o których mowa w ustawie, jako okoliczności tworzących po
stronie kobiety ciężarnej specyficzne prawo do dokonania aborcji, którego realizację
mają zagwarantować publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Regulacje ustawowe
nakładają prawny obowiązek przeprowadzenia zabiegu, jakkolwiek nie precyzują kto
konkretnie jest adresatem tego obowiązku, wskazując jedynie na „publiczne zakłady
opieki zdrowotnej”.
Ocena

ewentualnej

zgodności

z

konstytucją

takiego

rozwiązania

ustawodawczego jest znacznie bardziej skomplikowana, niż w przypadku samego
tylko uchylenia karalności.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, iż w przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie
dla życia matki, rozstrzygnięcie tej kolizji nie może być dokonane w płaszczyźnie
abstrakcyjnej, konstytucja nie daje bowiem podstaw do różnego wartościowania
5

300

życia ludzkiego w zależności od fazy rozwojowej. W takiej sytuacji decyzja
o

sposobie

rozstrzygnięcia

kolizji

musi

być

przekazana

a w przypadkach wykluczających podjecie przez nią

matce

dziecka,

świadomej decyzji, innym

osobom uprawnionym. Regulacje ustawowe w tym zakresie nie budzą najmniejszych
zastrzeżeń o charakterze konstytucyjnym.
Jak już wspomniano, inna sytuacja zachodzi w przypadku pozostałych
przesłanek dopuszczalności wykonania zabiegu przerywania ciąży. Porównanie
wartości kolidujących dóbr (interesów) wskazywałoby na konieczność przyznania
pierwszeństwa

ochronie

życia

dziecka

poczętego,

jako

wartości

wyższej.

W konsekwencji należałoby uznać, iż przepisy legalizujące zabieg przerwania ciąży
w tych warunkach oraz nakładające obowiązek przeprowadzenia tych zabiegów
pozostają w sprzeczności z Konstytucją.
Przed wydaniem ostatecznej oceny należy wszakże zwrócić uwagę na
szczególna sytuację, w jakiej znajduje się kobieta ciężarna. Legalność działań
podejmowanych przez osoby trzecie w związku z zabiegiem aborcyjnym jest
w istocie pochodną oceny tej sytuacji. W ostateczności warunkiem legalności aborcji
w każdej z wymienionych sytuacji jest wyraźna zgoda (żądanie) kobiety ciężarnej.
Legalność działań osób trzecich jest więc jedynie konsekwencją prawnej relewancji
(znaczenia) tej zgody (żądania).
Organizm kobiety ciężarnej jest koniecznym środowiskiem rozwoju dziecka
poczętego. W tym sensie staje się ona gwarantem tego rozwoju i uzyskania przez
dziecko zdolności do samodzielnego życia poza jej organizmem. Uwzględniając
w sensie prawnym tę szczególna sytuację gwaranta życia dziecka, ustawodawca nie
może wszakże pomijać sytuacji nadzwyczajnych, w których pełnienie tej funkcji łączy
się ze szczególna sytuacją psychiczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy
kontynuacja ciąży łączy się z istotnym zagrożeniem dla zdrowia, oraz gdy ciąża
powstała w wyniku czynu karalnego. W nieco innym wymiarze może to także
nastąpić w przypadku uszkodzenia lub wad genetycznych płodu. W takiej sytuacji
prawny nakaz (obowiązek) kontynuacji ciąży stawiałby przed gwarantem wymagania,
które mogłyby być trudne do spełnienia i wymagałyby postawy na granicy
heroiczności. Postawy takie w sensie moralnym są nie tylko godne pochwały ale
niekiedy wręcz wymagane. Prawo wszakże nie może ich wymuszać poprzez
formalne nakazy.
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Znajduje to zresztą wyraz w obowiązującym ustawodawstwie, które nie
nakłada na rodziców – w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia narodzonego już
dziecka – prawnego obowiązku poddania się np. zabiegowi pobrania szpiku
kostnego czy nawet transfuzji krwi. Działanie takie jest w najwyższym stopniu
wymagane w sensie moralnym, niemniej nie stanowi obowiązku prawnego
obwarowanego nadto sankcja karną. Nie można także, stosując przemoc, zmusić
rodziców, będących gwarantem życia dziecka, do poddania się takiemu zabiegowi
powołując się w tym przypadku na kontratyp obrony koniecznej czy stan wyższej
konieczności.
Obowiązujące ustawodawstwo przewiduje prawną ochronę życia dziecka od
chwili

poczęcia

w

łonie

matki.

Świadczą

o

tym

jednoznacznie

przepisy

obowiązującego kodeksu karnego, w szczególności art. 153. Przewidziane w tym
kodeksie zróżnicowanie sankcji karnych nie stanowi naruszenia Konstytucji,
z powodów, o których wyżej już wspominałem. Ustawodawca, mając na uwadze
szczególną sytuację matki, jako gwaranta życia i rozwoju dziecka, może jednak
wyjątkowo zawęzić zakres nałożonego na nią obowiązku, zwłaszcza wówczas, gdy
jego realizacja łączyła by się ze szczególnym i trudnym do zniesienia obciążeniem
psychicznym

wymagającym

poświęcenia

przekraczającego

zwykłe

standardy

związane z ciążą.
Ograniczenie

obowiązków

gwaranta

w

konsekwencji

oznaczać

musi

dopuszczalność przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży, choć od strony
konstytucyjnej wątpliwym jest, czy w takiej sytuacji można nakładać na kogokolwiek
prawny obowiązek przeprowadzenia tego zabiegu. Brak w ustawie wyraźnej klauzuli
sumienia wątpliwości te jeszcze potęguje.
Nawet jeżeli przyjąć, iż w pewnych sytuacjach ustawodawca musi
zrezygnować z pełnej ochrony życia dziecka poczętego uwzględniając
wspominając wyżej szczególną sytuację motywacyjną kobiety ciężarnej, to
w sposób adekwatny i precyzyjny musi określić zakres, w których ochrona ta
zostaje ograniczona. Wydaje się, iż obowiązująca regulacja prawna nie pełni
realizuje te wymagania, jakkolwiek poza kwestią wspomnianego wcześniej
prawnego

obowiązku

wykonania

zabiegu

w

przypadku

przesłanek

kryminalnych i eugenicznych, nie można mówić w tym wypadku o wyraźnej
sprzeczności z Konstytucją RP. Sprzeczność taka nie powstanie także po
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ewentualnej modyfikacji treści art. 38 Konstytucji zgodnie z projektem
poselskim.
Oceniając obowiązujące regulacje ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży i potrzebę ich ewentualnej zmiany w perspektywie konstytucyjnej
ochrony życia w fazie prenatalnej, należy raz jeszcze podkreślić, iż określenie
sposobu tej ochrony, musi uwzględniać kontekst społeczny i kulturowy, w jakim jest
ona podejmowana. Realizacja obowiązku prawnej ochrony życia każdego człowieka
– w tym życia dziecka poczętego – nie sprowadza się do ustanowienia formalnych
zakazów. Ustawodawca, posługując się instrumentami prawnymi, musi bowiem
przede wszystkim dążyć do zapewnienia faktycznej ochrony życia. Nawet więc jeżeli
abstrakcyjna wykładania przepisów konstytucyjnych prowadziłaby do wniosku, że
regulacje ustawowe dopuszczające aborcję ze względów eugenicznych lub
kryminalnych

nie

spełniają standardów

konstytucyjnych,

ustawodawca

musi

rozważać, czy wprowadzenie w tym zakresie dalej idących, bardziej restrykcyjnych
zakazów, nie doprowadzi w rzeczywistości do osłabienia społecznych przekonań
o potrzebie ochrony życia poczętego, z uwagi na brak społecznej akceptacji takich
rozwiązań oraz łączącą się tym polaryzację stanowisk. W takim przypadku formalna
realizacja gwarancji konstytucyjnych prowadziłaby do faktycznego zagrożenia dla tej
wartości konstytucyjnej jaką jest życie dziecka poczętego.
2. Czy taki przepis będzie zgodny z dotychczas obowiązującą ustawą
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży?
W przypadku zmian regulacji o charakterze konstytucyjnym trudno mówić
ocenie „zgodności” takich zmian z obowiązującymi ustawami. Ocena dokonywana
jest zawsze w perspektywie odwrotnej, to znaczy zgodności obowiązujących ustaw
z regulacją Konstytucyjną. Kwestia ta była natomiast przedmiotem rozważań
odnoszących się do pytania 1.
3. Jeżeli trzeba doprecyzować przepisy, to w jaki sposób je sformułować, aby
dookreślić co będzie w ustawie?
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Odpowiedź na to pytanie uzależnione jest od tego, jakie przepisy chce się
doprecyzowywać i z jakiego powodu. Do decyzja przekraczająca kompetencje
eksperta.
4. Czy zmiana Konstytucji wpłynie na zmianę dotychczasowej ustawy
o planowaniu rodziny, czy też w wyniku nowelizacji Konstytucji nie stanie się
z nią sprzeczna?
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1.

Sporządził:
- Za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych
dr hab. Włodzimierz Wróbel
Katedra Prawa Karnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Za zgodność:
Justyna Kaca
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Warszawa, dnia 7 grudnia 2006 roku

Opinia prawna
do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy 993)
z uwzględnieniem pytania, czy możliwa jest inkorporacja art. 4a ust. 1 ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży do art. 38 Konstytucji.

I.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy nr 993)

dotyczy, jak to ujmują wnioskodawcy, sprecyzowania przepisów art. 38. Jest to
właściwie uzupełnienie obowiązującego przepisu, mające na celu zagwarantowanie
ochrony

życia

od

momentu

poczęcia.

Pozornie

niewielka

modyfikacja,

sprowadzająca się jedynie do uzupełnienia przepisu o człon „od momentu poczęcia”,
stanowi dużą zmianę z punktu widzenia zasad ochrony życia i zdrowia w Polsce.
Propozycja zmiany art. 38 Konstytucji RP budzi w związku z tym szereg wątpliwości.
Błędne jest twierdzenie, że sformułowania zastosowane przepisach Konstytucji RP,
dotyczących praw jednostki odnoszą się jedynie do osób fizycznych już narodzonych.
Założenie takie doprowadziło wnioskodawców do konkluzji, że nasciturus nie jest
w Polsce objęty ochroną konstytucyjną. Twierdzenie takie jest nieprawdziwe oraz
niezgodne z modelem ochrony życia funkcjonującym w Europie. Koncepcja ta, oparta
na postanowieniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zakłada, że zasadą
jest ochrona życia każdego człowieka, natomiast odstępstwa od tej reguły dopuszcza
jedynie jako wyjątki. Stąd też przerywanie ciąży, traktowane jest zawsze jako
wyjątek.
1. Oceniany krytycznie przez wnioskodawców art. 38 Konstytucji RP jest
przepisem ustanawiającym stosunkowo wysoki, w porównaniu z innymi europejskimi
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ustawami zasadniczymi, standard ochrony życia ludzkiego1. Wąskie ujęcie prawa do
ochrony życia w art. 38 Konstytucji RP nie musi być postrzegane jedynie jako wada,
gdyż takie jego ujęcie pozwala operować zwrotami ogólnymi, bez wnikania w kwestie
pozaprawne. Taka konstrukcja, charakterystyczna nie tylko dla art. 38, może sprawić,
że Konstytucja RP może się stać aktem długowiecznym. Składa się ona z przepisów
konstytucyjnych neutralnych ideologicznie, pozwalających na ewoluowanie systemu
prawa bez konieczności rewizji konstytucji. Z drugiej strony, operowanie pojęciami
ogólnymi

prowadzi

to

do

pozbawienia

konstytucji

wyraźnego

zabarwienia

aksjologicznego, co zubaża ustawę zasadniczą. Problem ten nie jest jednak istotny
wobec faktu operowania przez Konstytucję RP klauzulami ogólnymi. Używanie takich
sformułowań, jak demokratyczne państwo prawne, czy sprawiedliwość społeczna
stanowi sygnał ze strony ustrojodawcy, że konstytucja jest otwarta ku systemowi
zasad i wartości pozakonstytucyjnych. Umożliwia to szeroką interpretację norm
konstytucyjnych w ogóle, a art. 38 w szczególności2.
2. Należy rozważyć, czy niezbędna jest zmiana Konstytucji RP? Wydaje się,
że osiągnięciu zamierzonych przez wnioskodawców celów równie dobrze służyłaby
zmiana przepisów ustawowych. Na marginesie można się zastanowić, czy zamiast
zmieniać konstytucję lub ustawę nie należałoby się skupić na egzekwowaniu
obowiązujących przepisów. Art. 38 Konstytucji RP jest normą programową,
wyznaczającą kierunek działań państwa w zakresie ochrony życia i zdrowia
ludzkiego3. Cechą charakterystyczną normy programowej jest to, że wskazane przez
nią cele mogą być realizowane w różnym, bliżej nieokreślonym stopniu. Dowodzi
tego dziewięcioletnia praktyka realizacji przepisów art. 38. W tym czasie nie nastąpiła
żadna wyraźna zmiana w zakresie prawnej ochrony życia ludzkiego w Polsce, nie
doszło ani do podwyższenia standardu, ani do jego obniżenia. Zmiana art. 38
zgodnie z przedstawionym projektem może spowodować zasadniczą zmianę polityki
państwa w tym zakresie. Należy domniemywać, że taki właśnie jest zamiar
wnioskodawców, choć nie wyrazili tego wprost. Kolejnym krokiem będzie zapewne

1

Szerzej: R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów 2006,
ss. 196-200.
2
Szerzej: R. Grabowski: Rola normy z art. 38 Konstytucji RP w realizacji podmiotowego prawa do
ochrony życia, [w:] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, pod red. J.
Ciapały, K. Flagi - Gieruszyńskiej, Szczecin 2006, s. 125 – 146.
3
R. Grabowski, Norma z artykułu 38 Konstytucji RP z 1997 r. jako konstytucyjna zasada prawa,
Studia prawnicze, Z. 2(168) 2006, Warszawa 2006, s. 31 – 46.

2

306

zaostrzenie przepisów ustawy o planowaniu rodziny, która i tak uchodzi za
restrykcyjną.
3. O ile art. 38 Konstytucji RP wraz z ustawą o planowaniu rodziny spełniają
funkcję stabilizującą w zakresie prawnej ochrony życia w fazie prenatalnej, to
znowelizowany art. 38 takich gwarancji nie daje. Ponadto zmiana przepisów
konstytucji nie zapewni automatycznej poprawy w zakresie ochrony życia ludzkiego
w fazie prenatalnej. Ustanowienie nowego, wyższego standardu ochrony życia może
być jedynie pozornie. Problem jest jednak bardziej złożony, gdyż nie ma
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co oznacza określenie moment poczęcia na
gruncie nauk medycznych. Spór w tym zakresie toczy się od dawna, a jego
zakończenia nie należy się szybko spodziewać. Problematyka ochrony życia była
i jest analizowana na płaszczyźnie

etyki,

medycyny,

teologii,

moralności.

Wprowadzenie zasady ochrony życia od chwili poczęcia, z pominięciem ustaleń
wspomnianych dziedzin nauki jest oczywiście możliwe, jednak skutki społeczne
takich zmian będą negatywne. Po pierwsze, odrodzi się ostra dyskusja, jak miała
miejsce podczas prac poprzedzających uchwalanie ustawy o planowaniu rodziny
w latach 1991-1993 oraz przed jej nowelizacją w roku 1996. Po drugie, należy się
liczyć ze spadkiem szacunku dla przestrzegania prawa. Zmiany wyłącznie w sferze
formalnej nie przełożą się w żaden sposób na poziom ochrony życia ludzkiego.
Przepisy szczegółowe, regulujące dopuszczalność przerywania ciąży, reguluje
ustawa, tak więc sama zmiana ustawy zasadniczej nic nie zmieni. Po trzecie, o ile
zmianie przepisów Konstytucji RP towarzyszyć będzie zaostrzenie przepisów ustawy
o planowaniu rodziny, może dojść, paradoksalnie, do obniżenia standardu ochrony
życia ludzkiego. Efekt zaostrzenia przepisów ustawowych może być odwrotny od
zamierzonego, gdyż wystąpi wówczas szereg podobieństw do casusu irlandzkiego,
którego najbardziej charakterystyczną cechą była tzw. turystyka aborcyjna.
II.

W uzasadnieniu projektu zmiany konstytucji, wnioskodawcy twierdzą,

że chodzi o sprecyzowanie przepisu, celem poprawki jest „zapewnienie ochrony
prawnej człowiekowi od momentu poczęcia”. Na poparcie wniosku zostały
przedstawione 3 argumenty. Pierwszym argumentem jest potrzeba uwzględnienia
orzeczenia TK z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt K. 26/96 (dalej: orzeczenie TK).
Argument drugi to rzekomy brak norm ustawowych „jasno i bezpośrednio
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chroniących życie dziecka poczętego”. Trzeci argument ma charakter pozaprawny,
dotyka bowiem kwestii religijnych.
1. Powołanie się w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
na orzeczenie TK należy, co do zasady, ocenić pozytywnie. Warto jednak mieć na
uwadze, iż przywołane orzeczenie jest uznawane za jedno z najbardziej
kontrowersyjnych w historii działalności TK. Wątpliwości budzi między innymi
argumentacja, jaką przedstawił TK, z czego wnioskodawcy najwyraźniej nie zdają
sobie sprawy. W uzasadnieniu przytaczają obszerne fragmenty uzasadnienia do
orzeczenia TK, powtarzając popełnione przy tej okazji błędy. Przepisy Konwencji
o

Prawach

Dziecka

(Dz.

U.

91.120.526,

dalej:

Konwencja

PDz)

zostały

w przytaczanym orzeczeniu TK wskazane błędnie, gdyż tylko część z nich reguluje
problematykę ochrony życia. Artykuł 6 ustęp 1 Konwencji PDz stanowi, że „każde
dziecko ma niezbywalne prawo do życia”. Z kolei według artykułu 1, pojęcie dziecko
„oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat”. Sformułowanie „każda
istota ludzka”, użyte w artykule 2 pozwala domniemywać, że za dziecko
w rozumieniu Konwencji PDz uznawany jest także nasciturus. Wskazuje na to
zastosowanie nietypowego określenia oraz fakt, że artykuł 1 stanowi definicję pojęcia
„dziecko” na użytek całej Konwencji. Dla porównania, w artykule 2 Konwencji PDz
użyte jest znacznie węższe sformułowanie, a mianowicie „każde dziecko”. Artykuł 6
Konwencji PDz nakłada na Polskę obowiązek uznania, że każde dziecko ma
niezbywalne prawo do życia. Państwo-strona jest zobowiązane do zapewnienia
warunków do życia i rozwoju „w możliwie maksymalnym zakresie”. Z kolei preambuła
Konwencji PDz zawiera szereg zasad ogólnych, stanowiących idee przewodnie tego
aktu. Wśród nich znalazło się stwierdzenie, iż „dziecko, z uwagi na swoją
niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym
właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Łączne
uwzględnienie tych wszystkich reguł pozwala stwierdzić, że Konwencja PDz
przewiduje, choć nie wprost, objęcie życia ludzkiego ochroną zarówno przed, jak i po
urodzeniu. Przywołanie przez wskazanych powyżej przepisów Konwencji PDz,
pozwoliłoby znacznie lepiej uzasadnić tezę o ochronie życia ludzkiego w fazie
prenatalnej. TK trafnie wskazał przepisy preambuły do Konwencji PDz, pominął
natomiast przepisy artykułów 1, 2 i 6. Opierając swe wywody na artykule 24
Konwencji PDz. TK sięgnął więc do przepisów z dziedziny ochrony zdrowia, nie zaś
ochrony życia ludzkiego. W związku z tym, sformułowaną w uzasadnieniu do
4
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orzeczenia TK tezę o zakazie przerywania ciąży w oparciu o artykuł 24 Konwencji
PDz, należy uznać za błędną. Nie znajduje ona bowiem potwierdzenia w przepisach
Konwencji PDz.4
2.

Argument

wnioskodawców

o

braku

przepisów

ustawowych

jasno

i bezpośrednio chroniących życie dziecka poczętego należy uznać za nietrafny.
Wnioskodawcy opierają się przy tym na specyficznej interpretacji przepisów ustawy
o planowaniu rodziny, określając je jako „ustawy aborcyjne, określające warunki
dopuszczalności zabójstwa dziecka w majestacie prawa”. Mamy tu więc do czynienia
z całkowitą negacją obowiązujących przepisów prawnych. Stwierdzenie o braku
przepisów ustawowych chroniących płód ludzki jest nieprawdziwe, czego można
dowieść

sięgając

do

przepisów

ustaw.

Wielokrotnie

nowelizowana

ustawa

o planowaniu rodziny w preambule uznaje życie za fundamentalne dobro człowieka,
zaś w art. 1 obejmuje ochroną życie w fazie prenatalnej. Ustawa ta traktuje
przerywanie ciąży jako wyjątek, wprowadzając w art. 4a ograniczenia w tym zakresie.
Jako

przesłanki

przerwania

ciąży

mogą

być

traktowane

jedynie

względy

terapeutyczne, genetyczne i prawne, ponadto ustawa wprowadza ograniczenia
odnośnie terminu przerwania ciąży oraz ograniczenia natury formalnej. Ustawową
ochronę dziecka poczętego wzmacniają przepisy ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. 00.6.69). Artykuł 2, ust. 1 definiuje pojęcie
„dziecko” jako każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Zgodnie
z przepisami art. 3 ust. 2, rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka,
w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia. Ochrona płodu ludzkiego jest
także realizowana w oparciu o przepisy art. 1525 i art. 1536 ustawy kodeks karny
z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 57.88.553).
3. Sięgnięcie w uzasadnieniu do argumentów o charakterze religijnym nie da
się ocenić jednoznacznie. Z jednej strony bowiem ze zrozumieniem należy się
odnieść do faktu, iż inicjatywa zmiany ustawy zasadniczej wynika z wiary w wartości.
4

Szerzej: R. Grabowski, Prawo do ochrony życia…, op. cit. ss. 134-148.
„Art. 152. § 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej
pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. § 3. Kto
dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia
poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
6
„Art. 153. § 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody
przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do
przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Kto dopuszcza się
czynu określonego w § 1, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem
kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
5
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Z drugiej jednak strony cytowanie w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie
konstytucji homilii papieskich oraz sięganie do Katechizmu Kościoła Katolickiego
należy

ocenić

negatywnie.

Wobec

zasady

neutralności

światopoglądowej,

wprowadzonej do Konstytucji RP przepisami art. 25, niedopuszczalne jest
dokonywanie zmiany ustawy zasadniczej, mające na celu dostosowanie jej
przepisów do poglądów członków lub doktryny jakiegokolwiek kościoła lub związku
wyznaniowego. Jest to niedopuszczalne nawet wówczas, gdy jest to kościół lub
związek wyznaniowy posiadający, statystycznie rzecz biorąc, dominującą pozycję
w społeczeństwie.
4. Prawo do ochrony życia należy obecnie postrzegać w kontekście wyzwań
spowodowanych szybkim rozwojem nauk biomedycznych. Postęp w tej dziedzinie
przyczynił się do pojawienia się u schyłku XX wieku nowych problemów, nie tylko
etycznych, ale i prawnych. W związku z tym niebawem może się pojawić potrzeba
nowego zdefiniowania prawa do życia. Normom gwarantującym ochronę życia
przypisuje się coraz większe znaczenie, gdyż wykorzystuje się je już nie tylko do
ochrony życia, lecz także do prób uzasadnienia np. prawa do śmierci. Zmienia się
wyraźnie treść przypisywana normom chroniącym życie ludzkie, a w rezultacie
teoretyczny i faktyczny zakres ochrony. Wydaje się, że największy wpływ na zmiany
w zakresie prawnej ochrony życia ma obecnie biotechnologia. Tymczasem polski
ustawodawca skupia się wyłącznie na aspektach prawnych ochrony dziecka
poczętego, uznając, że kwestie te można rozwiązać poprzez zmiany prawa, bez
głębszej refleksji nad złożoną naturą regulowanych problemów.
III.

Kolejny problem to możliwość inkorporacji przepisów art. 4a ust. 1

ustawy o planowaniu rodziny do art. 38 Konstytucji RP. Postulat taki należy ocenić
krytycznie z kilku powodów.
1. Umieszczenie przepisów ustawowych w konstytucji jest odstępstwem od
zasady umieszczania w ustawie zasadniczej norm ogólnikowych i klauzul
generalnych, a także operowania pojęciami abstrakcyjnymi. Konwencji tej nie należy
łamać, gdyż treść konstytucji dotyczyć ma tylko podstawowych zasad ustroju
państwowego. Ich uszczegółowienie należy do zadań ustawodawcy, zgodnie
z nakazem wydawania aktów prawnych rozwijających postanowienia konstytucji.
Regułą jest zatem operowanie przez ustawę zasadniczą zwrotami ogólnymi. Fakt nie
sprecyzowania w konstytucji pewnych kwestii nie wynika z błędu czy też zaniedbania
6
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ustrojodawcy, lecz jest zgodne z zasadami tworzenia tego typu aktów prawnych.
Jako akt nadrzędny, konstytucja ma wyznaczać kierunek działań, nie zaś
zastępować przepisy ustawowe. O ile za normę można uznać sięganie przez
ustawodawcę do przepisów konstytucji, to działania odwrotne, polegające na
umieszczaniu przepisów ustawowych w konstytucji wykraczają poza zasady
tworzenia konstytucji.
2.

Zmiana

treści

art.

38

Konstytucji

RP

poprzez

uzupełnienie

go

wspomnianymi przepisami ustawowymi spowoduje skoncentrowane przepisów
konstytucyjnych wyłącznie na problematyce ochrony płodu. Marginalizacji ulegną
inne wątki, związane z ochroną życia ludzkiego. Tylko w sposób dorozumiany można
będzie, w oparciu o art. 38, uzupełniony o art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny,
mówić o zakazie eutanazji lub zniesieniu kary śmierci. Dojdzie tym samym do rażącej
asymetrii w zakresie konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego. O ile obowiązujący art.
38 Konstytucji RP traktuje wszelkie formy ochrony życia (tj. zakaz przerywania ciąży,
zakaz stosowania kary śmierci, zakaz eutanazji) równorzędnie, tzn. w swojej
lakoniczności nie preferuje, ani nie dyskryminuje żadnej z nich, to znowelizowany art.
38 uzupełniony o art. 4a ust. 1 będzie wyróżniał jedną z nich. Pomija bowiem
wszystkie inne formy ochrony życia ludzkiego, z wyjątkiem zakazu aborcji. Ponadto
nie odnosi się do innych wymagających uregulowania kwestii, istotnych dla
standardu ochrony życia, jak status prawny embrionów używanych podczas
eksperymentów medycznych, problem dysponowania organami ludzkimi po śmierci
dawcy czy status prawny organizmów żywych powstałych w wyniku klonowania.
Zmieniony i uzupełniony art. 38 nie wyznacza ponadto czasowych granic ochrony
życia. Wskazując na początek ochrony życia ludzkiego (od momentu poczęcia),
pomija natomiast, bądź świadomie pozostawia otwartą kwestię końca ochrony.
Dążąc do sprecyzowania przepisów art. 38, należałoby dokonać jego uzupełnienia
o człon „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”. Wnioskodawcy powołując się
na przywiązanie do zasad humanitaryzmu, wartości chrześcijańskich oraz zasad
funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, pomijają przy tym istotny problem,
jakim jest ochrona prawa do naturalnej śmierci.
3. Postulat rozbudowania przepisów art. 38 w celu jego doprecyzowania jest,
co do zasady, słuszny, jednak nie można go realizować mieszając przepisy
konstytucyjne z ustawowymi. Pomijając oczywisty postulat działania zgodnie
z regułami tworzenia konstytucji, warto byłoby dokonać analizy przepisów
7
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chroniących

życie

ludzkie

w

innych

ustawach

zasadniczych,

szczególnie

w konstytucjach państw europejskich. Analiza takich elementów, jak treść przepisów,
ich forma, czy sposób, w jaki zostały użyte określone sformułowania, pozwala
bowiem zrozumieć, w jaki sposób można osiągnąć zamierzone efekty. Nauce prawa
znane jest pojęcie inżynierii konstytucyjnej. Działanie metodyczne, prowadzone
zgodnie z powyższymi postulatami jest szczególnie istotne, gdy zmiany mają
dotyczyć kwestii tak istotnych jak konstytucyjne zasady ochrony życia ludzkiego.
IV.

Wnioski.

1. Proponowaną zmianę Konstytucji RP należy ocenić jako wyrywkową.
Wnioskodawcy nie postrzegają przepisów ustawy zasadniczej jako całości, co
skutkuje zawężającą interpretacją normy z art. 38 Konstytucji RP. Pojęcie przepisu
nie jest bowiem tożsame z pojęciem normy prawnej. Wykładnia art. 38, w nawiązaniu
do innych przepisów polskiej ustawy zasadniczej, pozwala precyzyjne określić, jaki
jest zakres ochrony życia ludzkiego na mocy Konstytucji RP. Jako przepisy
pozwalające na skonstruowanie, wraz z art. 38, norm służących ochronie życia
ludzkiego, bądź też zwiększeniu jej zakresu można wskazać: art. 2 (zasada
demokratycznego państwa prawnego), art. 8 (zasada bezpośredniego stosowania
norm

konstytucji),

art.

9

(nakaz

przestrzegania

wiążącego

Polskę

prawa

międzynarodowego), art. 30 (zasada godności człowieka) oraz art. 233 (stany
nadzwyczajne)7. Ponadto należy sięgnąć do orzeczeń TK, odnoszących się do
wskazanych przepisów.
2. Wnioskowi w sprawie zmiany art. 38 Konstytucji RP brakuje głębszej
refleksji, jaka powinna towarzyszyć zmianom prawa, a szczególnie zmianom ustawy
zasadniczej. Faktem jest, iż większość wniosków dotyczących ochrony życia
w oparciu o artykuł 38 Konstytucji RP daje się wyprowadzić tylko w drodze wykładni
funkcjonalnej, a niekiedy także wykładni systemowej, co świadczy o zbyt wąskim
jego ujęciu. Sam przepis o ochronie życia jest pozbawiony jakichkolwiek określeń,
które pozwalałyby na proste odczytanie jego funkcji. Art. 38 został sformułowany
nazbyt ogólnikowo, przez co nie dostarcza odpowiedzi na pytania o dopuszczalność
kary śmierci, eutanazji czy aborcji. Użyte sformułowania powodują, iż wykładnia
przepisów o ochronie życia możliwa jest jedynie pod warunkiem sięgnięcia do innych

7

Szerzej R. Grabowski: Prawo do ochrony życia…, op. cit. ss. 183-196.
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przepisów Konstytucji RP. To z kolei powoduje rozbieżności, jakie pojawiają się przy
próbach interpretacji art. 38. W związku z tym, należy się spodziewać, że
interpretacje przepisów art. 38 Konstytucji RP, będą zabarwione subiektywnymi
poglądami autorów analiz na problematykę ochrony życia ludzkiego. Analiza art. 38
została znacznie utrudniona, gdyż wymaga umiejętności interpretacyjnych oraz
wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego. Konieczność każdorazowej interpretacji
art. 38 dla skonstruowania, pozwalającej na jego stosowanie normy prawnej, będzie
skutkować rozbieżnościami, co do rozumienia tego przepisu. Każdy z tych
argumentów pozwala uzasadnić złożony projekt ustawy o zmianie konstytucji.
Wnioskodawcy nie sięgają po żaden z nich, skupiając się natomiast na argumentach
pozaprawnych.
3. Wnioskodawcy nie odnoszą się, ani nie nawiązują w żaden sposób do prac
poprzedzających przygotowanie i uchwalenie Konstytucji RP z 1997 r. Zignorowane
zostały przy tym nie tylko opracowania Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego, ale także wszelkie inne opracowania, zarówno zbiorowe, jak
i indywidualne. Dziwi fakt, iż wniosek sygnowany przez grupę posłów, z których
część wywodzi się z ugrupowań prawicowych, nie nawiązuje w żaden sposób do
projektu

pozaparlamentarnej

komisji

konstytucyjnej

ugrupowań

prawicowych

8

tworzących Przymierze dla Polski . Przepisy art. 15 tego projektu, mimo zwięzłej,
jednozdaniowej formy wyczerpująco regulowały prawo do życia oraz prezentowały
wysoki poziom, jeśli chodzi o precyzję sformułowań9. Razi brak odniesienia do
prawnonaturalnego rodowodu praw człowieka10.
4. Krytycznie należy ocenić skupienie się na argumentacji pozaprawnej, związanej
z wartościami oraz marginalizowanie argumentów natury prawnej. Projekt ustawy
o

zmianie

konstytucji

wymaga

przede

8

wszystkim

uzasadnienia

prawnego.

„Artykuł 15. 1. Rzeczpospolita Polska uznaje przyrodzone prawo każdego człowieka do życia od
poczęcia do naturalnej śmierci i gwarantuje jego prawną ochronę.” Projekt przygotowany przez
komisję konstytucyjną składającą się z przedstawicieli ugrupowań tworzących Przymierze dla Polski
(Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko - Narodowe, Porozumienie Ludowe, Ruch dla
Rzeczpospolitej, Koalicja Konserwatywna). Szerzej: R. Grabowski: Spory wokół modelu ochrony życia
w Konstytucji RP z 1997 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2778, „Przegląd Prawa i
Administracji” LXVIII, Wrocław 2005, s. 79 – 102.
9
R. Grabowski: Prawo do ochrony... op. cit. ss. 164-165.
10
R. Grabowski: „Prawo do życia w Polsce” [w:] „Prawa człowieka” Humanistyczne Zeszyty Naukowe,
nr 7, Katowice 2000 r. s. 87 – 102; R. Grabowski: „Idea prawnej ochrony życia w starożytności” [w:]
Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 2, Rzeszów 2004 r., s.
64 – 80; R. Grabowski: Konstytucjonalizacja idei prawnej ochrony życia, [w:] Pravna kultúra a
európsky integraf proces (historické, politicko – prane a filozofické aspekty práva a pranej kultúry), pod
red. Jána Čipkára, Košice 2005, s. 66 – 76.
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Problematyka wartości w przepisach prawa jest co prawda znana doktrynie, w tym
także doktrynie prawa konstytucyjnego, lecz nie stanowi głównej płaszczyzny
dyskusji o prawie. Za szczególnie istotne uznawane są przez naukę prawa
konstytucyjnego wartości moralne, które prawo musi uwzględniać, a tym bardziej nie
może się im sprzeniewierzać. Otwarcie konstytucji na systemy pozaprawne
powoduje szereg trudności, gdyż wykładnia norm prawnych odwołujących się do
wartości jest utrudniona. Dużą rolę odgrywa w takim przypadku system wartości
wyznawany przez poszczególne osoby, czyli koncepcja, na której oparte jest
rozumowanie. Stąd też rozbieżności towarzyszące wykładni norm odwołujących się
do wartości. Tak więc, niezbyt eksponowana pozycja systemu wartości w przepisach
prawa nie wynika ze złej woli jego twórców, lecz jest wyrazem dbałości
o jednoznaczność aktu prawnego oraz jego praktyczną skuteczność.
5. Zmiana art. 38 Konstytucji RP zgodnie z wnioskiem przedstawionym
w druku sejmowym nr 993 nie przyczyni się do wzrostu konstytucyjnego standardu
ochrony życia ludzkiego. Ograniczenie się do dodania nowego członu do
obowiązującego od roku 1997 przepisu, powoduje, że do wszystkich, wymienionych
wad art. 38 zostaną dodane nowe. Przepis ten będzie nadal lakoniczny i niejasny.
Zrozumienie, jakie dobra obejmuje ochroną będzie wymagało dokonania wykładni,
odwołującej się do innych norm ustawy zasadniczej, ratyfikowanych umów
międzynarodowych oraz orzecznictwa TK. Nowe problemy spowoduje konieczność
odpowiedzi na pytania o rozwój człowieka w fazie prenatalnej, co wymaga wiedzy
wykraczającej poza granice nauki prawa. Uzupełnienie art. 38 o przepisy art. 4a ust 1
ustawy o planowaniu rodziny doprowadzić może do tego, że ochrona życia ludzkiego
w Polsce będzie miała charakter selektywny.
Sporządził:
Za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Dr Radosław Grabowski
Uniwersytet Rzeszowski
Za zgodność:
Justyna Kaca
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Warszawa, 31 grudnia 2006 r.

OPINIA
nt. oceny cywilnoprawnych konsekwencji zmiany Konstytucji RP
proponowanej w projekcie zawartym w druku sejmowym nr 993.

I.

Zagadnienia wstępne

Stosownie do projektu zmianie ulec ma art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Zgodnie z obecnym
brzmieniem tego przepisu: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi
prawną ochronę życia”. Stosownie do art. 1 projektu przepis art. 38 ma otrzymać
następujące brzmienie: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi
prawną ochronę życia od momentu poczęcia.”. Zmiana sprowadza się zatem do
dodania słów „...od momentu poczęcia”.
Już na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że ocena cywilnoprawnych
skutków projektowanej nowelizacji Konstytucji nie jest kwestią w pełni autonomiczną.
Powinna być ona bowiem pochodną oceny znaczenia tej nowelizacji w obrębie
prawa konstytucyjnego. Skutki cywilnoprawne nowelizacji zależą w szczególności od
tego, czy zmiana brzmienia przepisu art. 38 Konstytucji oznacza równocześnie
merytoryczną zmianę norm konstytucyjnych.
Możliwa jest interpretacja, zgodnie z którą projektowana zmiana art. 38
Konstytucji stanowić będzie jedynie wyraźne wyartykułowanie (potwierdzenie) treści
normatywnej,

która

przy

uwzględnieniu

powiązań

z

innymi

przepisami

konstytucyjnymi, obowiązuje już de lege lata. Do takiego wniosku skłania wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r.1, z którego wynika jednoznacznie,
że konstytucyjne gwarancje ochrony życia ludzkiego dotyczą również prenatalnej
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fazy jego rozwoju, a ponadto, że wartość tego życia – jako dobra konstytucyjnie
chronionego - nie może być różnicowana w zależności od fazy rozwoju2. Nie powinno
budzić wątpliwości, że stanowisko Trybunału zachowuje aktualność także pod
rządem Konstytucji z 1997 r., ponieważ jego podstawą była – obowiązująca również
obecnie – zasada demokratycznego państwa prawnego.
Stwierdzenie, że projektowana nowelizacja Konstytucji jest jedynie zmianą
redakcyjną i nie powoduje żadnej merytorycznej zmiany normatywnej w obrębie
Konstytucji oznaczałoby, że nie ma też żadnych skutków normatywnych w sferze
prawa cywilnego. Nie można jednak a priori wykluczyć interpretacji, stosownie do
której nowelizacja Konstytucji ma znaczenie normatywne również poza zakresem
wąsko pojmowanej problematyki ochrony życia ludzkiego. W szczególności trzeba
zwrócić uwagę, że projektowane brzmienie przepisu art. 38 Konstytucji „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od
momentu poczęcia” – pośrednio przesądzać może spór co do tego, czy poczęta
istota ludzka jest człowiekiem w rozumieniu Konstytucji, co oznaczałoby, iż korzystać
będzie nie tylko z gwarancji ochrony życia, ale także z wszelkich innych gwarancji
konstytucyjnych. Dotyczyłoby to w szczególności art. 32 Konstytucji, zgodnie
z którym „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne” (ust. 1) i „Nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (ust.
2). Jest to konstatacja szczególnie istotna w sferze prawa cywilnego. O ile bowiem
można twierdzić, że znaczenie prawa cywilnego w zakresie ochrony życia ludzkiego
jest stosunkowo niewielkie – daleko mniejsze niż prawa karnego3 – o tyle jego
znaczenie

z

zakresie

życia

społecznego

i

gospodarczego

jest

ogromne,

a potencjalna możliwość dyskryminacji stosunkowo szeroka. Zastosowanie do istoty
ludzkiej poczętej art. 32 Konstytucji oznaczałoby, że jakiekolwiek różnicowanie jej
1

K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
W uzasadnieniu Trybunał wskazał: „Jeżeli treścią zasady państwa prawa jest zespół podstawowych
dyrektyw wyprowadzanych z istoty demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum
jego sprawiedliwości, to pierwszą taką dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa wartości,
bez której wykluczona jest wszelka podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego od początków jego
powstania. Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego
najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać
pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego
dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być
różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających
na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia”.
3
Zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 386-387.
2
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sytuacji prawnej w stosunku do istot ludzkich po urodzeniu, np. w stosunku do dzieci
(najbliższy

chyba

krąg

podmiotowy

do

analizowanej

grupy)

wymagałoby

dodatkowego uzasadnienia, które sprawiłoby, że nie byłoby to zróżnicowanie
dyskryminujące.
Nawet jednakże gdyby uznać, że na gruncie legis latae obowiązuje zarówno
nakaz ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej (a istnieją po temu mocne
podstawy), jak i zakaz dyskryminowania poczętych istot ludzkich przez władze
publiczne, i tym samym nowelizacja art. 38 Konstytucji byłaby zaledwie ich
potwierdzeniem, analiza znaczenia tych norm w zakresie prawa cywilnego wydaje
się uzasadniona. Można się bowiem spodziewać, że nowelizacja miałaby istotne
skutki praktyczne. Nie można lekceważyć znaczenia wyraźnego wyartykułowania
określonej normy konstytucyjnej w praktyce stosowania prawa cywilnego, nawet
w sytuacji, w której jej obowiązywanie jest już uzasadnione orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego. Tym bardziej, gdy – a tak się sprawy mają w interesującej nas
kwestii – interpretacja taka nie uzyskała wsparcia Sądu Najwyższego, gdyż w ogóle
nie wypowiadał się on w tej kwestii. Jednoznaczne literalnie wyrażenie określonej
normy, jako alternatywa dla jej wyinterpretowania w drodze bardziej złożonych
zabiegów,

przyczynia

się

niewątpliwie

do

wyeliminowania

wątpliwości

interpretacyjnych, upowszechnienia świadomości jej obowiązywania i tym samym jej
stosowania przez sądy, uwzględniania w nauce prawa cywilnego, a także
ostatecznie przez podmioty prawa cywilnego. Jest to tym bardziej istotne, że –
w mojej ocenie - stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
28 maja 1997 r.4 nie znalazło wystarczającego oddźwięku w nauce prawa cywilnego
i tylko w ograniczonym zakresie przeniknęło do orzecznictwa sądów orzekających
w sprawach cywilnych. Przyczyniła się do tego niewątpliwie okoliczność, że
orzeczenie Trybunału dotyczyło problematyki aborcji, która w zasadzie pozostaje
poza obrębem prawa cywilnego. Nie zmienia to jednak faktu, że z orzeczenia tego
wynikają istotne –bezzasadnie pomijane - wskazania co do konieczności ochrony
interesów ludzkiej istoty poczętej w obrębie prawa cywilnego.
Ocena

skutków

omawianych

norm

(nakaz

ochrony

życia

i

zakaz

dyskryminacji) w zakresie prawa cywilnego jest zatem uzasadniona zarówno
wówczas, gdy uzna się, że nowelizacja art. 38 Konstytucji nie powoduje żadnej

4

K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
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zmiany normatywnej, jak i przy założeniu przeciwnym. Tak czy inaczej istnieje
bowiem potrzeba skonfrontowania tych norm z obowiązującym prawem cywilnym.
Tym samym czuje się zwolniony z obowiązku rozstrzygnięcia skutków nowelizacji
w sferze prawa konstytucyjnego, tym bardziej że w niniejszej opinii nie jestem do
niego powołany, ani – jako cywilista – uprawniony.
Już w tym miejscu należy krótko określić, w jaki sposób nakaz ochrony życia
ludzkiej istoty poczętej i zakaz nieusprawiedliwionego różnicowania jej sytuacji
prawnej w stosunku do osób narodzonych, oddziaływać może na prawo cywilne.
Otóż zarówno z brzmienia art. 38, jak i 32 ust. 1 Konstytucji RP wynika, że normy te
są adresowane w pierwszej kolejności do ustawodawcy. To na nim ciąży obowiązek
negatywny - zakaz podejmowania działań (w tym prawodawczych), które
naruszałyby ten nakaz lub zakaz – oraz obowiązek pozytywny – nakaz
podejmowania

działań

(także

prawodawczych),

które

zapewnią

podmiotom

uprawnionym należną ochronę życia5 oraz ochronę przed dyskryminacją.
Ma to dwojakie skutki. Po pierwsze, naruszenie tych obowiązków pociągać
może za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa (art. 417 i n.
k.c.), po drugie, należy zwrócić uwagę, że omawiane normy konstytucyjne – za
pośrednictwem wykładni preferującej zgodność norm z Konstytucją –mają istotne
znaczenie w procesie interpretacji przepisów zwykłych aktów normatywnych,
zwłaszcza tych, które pozostawiają organom stosującym prawo szeroki luz decyzyjny
(w prawie cywilnym istotne znaczenie ma w szczególności klauzula zasad
współżycia społecznego). W ten sposób oddziaływują również na stosunki między
podmiotami prawa cywilnego (tzw. oddziaływanie horyzontalne)6.
Odrębne omawianie obu norm (nakaz ochrony życia i zakaz dyskryminacji) nie
wydaje się uzasadnione. Należy wyjść z teoretycznego założenia, że – pominąwszy
kwestię ochrony dziecka poczętego – obecnie obowiązujące regulacje prawa
cywilnego są zgodne z Konstytucją (nie miejsce tu bowiem na ocenę, czy
rzeczywiście tak jest). Dotyczy to także regulacji, które mogą mieć pośrednio albo
bezpośrednio znaczenie dla ochrony życia ludzkiego. Problem sprowadza się zatem

5

K. Wiak, Propozycje zmian legislacyjnych w projekcie ustawy o ochronie zdrowia reprodukcyjnego i
praw reprodukcyjnych, Prawo-Administracja-Kościół 2004, nr 1-2, s. 156; tak ogólnie co do ochrony
życia człowieka R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów
2006, s. 179; zob. też wyrok TK z dnia 23 marca 1999 r., K. 2/98, OTK ZU 1999, nr 3, poz. 38.
6
Co do takiego znaczenia regulacji konstytucyjnej w kontekście stosunków horyzontalnych zob. K.
Wojtyczek, Horyzontalny..., s. 229.
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do ustalenia, czy obowiązujące prawo cywilne różnicuje w tym zakresie sytuację
człowieka przed narodzeniem i po narodzeniu i czy ewentualne zróżnicowanie jest
usprawiedliwione. Tym samym jest to wycinek szerszego zagadnienia związanego
z zakazem dyskryminacji istoty ludzkiej w fazie prenatalnej w prawie cywilnym i jako
taki powinien być rozważany.
II.

Problem zdolności prawnej

Już na wstępie należy zaznaczyć, że zasada równości wobec prawa (zakaz
dyskryminacji) oznacza, iż podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną
w równym stopniu mają być traktowane równo, tzn. wg jednakowej miary, bez
zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Nie jest zatem
odstępstwem od zasady równości zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów, które
różnią się w zakresie cechy istotnej7 albo – według nieco innego ujęcia - opiera się
kryteriach obiektywnych i rozsądnych8.
Nie budzi wątpliwości, że sytuacja nasciturusa w prawie cywilnym odbiega od
sytuacji człowieka po urodzeniu. Kluczowe znaczenie ma tu art. 8 k.c., zgodnie
z którym „Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną”. Związanie
uzyskania zdolności prawnej – a więc możności bycia podmiotem praw i obowiązków
– z chwilą urodzenia oznacza, że zdolności tej nie ma – przynajmniej w pełnym
zakresie – człowiek przed narodzeniem. Jest to konstatacja istotna, choć nie
oznacza per se niedozwolonej dyskryminacji. Należy bowiem ustalić, czy
zróżnicowanie to jest rzeczowo uzasadnione oraz czy rzeczywiście oznacza
pogorszenie sytuacji prawnej dziecka poczętego. Nie można z góry wykluczyć, że

7

Zob. co do znaczenia zasady równości na gruncie Konstytucji np. orzeczenie TK z dnia 28 XI 1995
r., K 17/95, OTK 1995, nr 3, poz. 18 i tam przywołane wcześniejsze orzecznictwo; orzeczenie z dnia
23 marca 2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, nr 3, poz. 32; J. Falski, Ewolucja wykładni zasady równości w
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2000, z. 1, s. 49 i n.; zob. także A. Domańska, Analiza
treści konstytucyjnej zasady równości w oparciu o wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXII, 2000, s. 47 i n. Rozumienie zasady równości przyjmowane przez
Trybunał Konstytucyjny jest akceptowane w judykaturze Sądu Najwyższego – zob. np. uzasadnienie
wyroku SN z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 737/00, Lex nr 55134; uzasadnienie wyroku z dnia 24 marca
2004 r., I CK 549/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 64; uzasadnienie wyroku z dnia 21 grudnia 2004 r., I CK
344/04, nie publ.
8
Zob. na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - M.
A. Nowicki, Wokół konwencji europejskiej, Zakamycze 2006, s. 327-328; zob. także orzeczenie
ETPCz z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom
(9214/80; 9473/81; 9474/81); R. Wieruszewski, Zasada równości i niedyskryminacji w świetle
orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka, PiP 2000, z. 4, s. 41; M. Chmaj, [w:] Wolności i prawa
człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze 2006, s. 59-60.
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negatywne konsekwencje pozbawienia nasciturusa zdolności prawnej ustawodawca
kompensuje za pomocą innych instrumentów legislacyjnych. Tym bardziej, że
w literaturze można spotkać pogląd, iż przyznanie dziecku poczętemu zdolności
prawnej nie jest niezbędne dla ochrony jego interesów9 i z tego punktu widzenia ma
znaczenie drugorzędne10.
I rzeczywiście ustawodawca przewiduje regulacje szczególne dotyczące
nasciturusa. Wskazać tu należy:
•

Art. 4461 k.c.: „Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód
doznanych przed urodzeniem.”11;

•

Art. 927 § 2 k.c.: „Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte
może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe”; na zasadzie odesłania z art.
972 k.c. to samo dotyczy zapisu;

•

Art. 994 k.c.: „Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się
do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał
zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona
na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.”;

•

Art. 75 k.r.o.: „Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już
poczęte.”;

•

Art. 182 k.r.o.: „Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego,
ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw
dziecka. Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka”.
Orzecznictwo, z różnym uzasadnieniem, ustaliło dodatkowe reguły dotyczące

dziecka poczętego:
•

„Przy ustaleniu wysokości zadośćuczynienia dla dziecka, które w chwili
śmierci ojca było już poczęte, a następnie urodziło się żywe, należy stosować
analogiczne kryteria jak przy zasądzeniu odszkodowania dla dzieci, które
w chwili śmierci ojca były w wieku przedszkolnym” (wyrok SN z dnia 4 kwietnia

9

Zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 347, 386387; T. Smyczyński, Nasciturus jako dobro prawne, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego,
Poznań 1990, s. 72; B. Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, Przegląd
Prawa i Administracji 2005, nr LXIX, s. 127.
10
T. Smyczyński, Pojęcie i statut prawny dziecka poczętego, Studia Prawnicze 1989, z. 4, s. 23.
11
Zasada ta była przyjmowana już uprzednio w orzecznictwie – zob. np. wyrok SN z dnia 8 stycznia
1965 r., II CR 2/65, OSPiKA 1967, z. 9, poz. 220; wyrok SN z dnia 3 maja 1967 r., II PR 120/67,
OSNCP 1968, nr 10, poz. 189.
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1966 r., II PR 139/66, OSNC 1966, nr 9, poz. 158; zob. także uzasadnienie
wyroku z dnia 11 stycznia 1967 r., I PR 510/66, OSN 1967, nt 7-8, poz. 141);
•

„Wyznaczenie

uposażonego

(§

3

ogólnych

warunków

ubezpieczenia

następstw nieszczęśliwych wypadków) nie musi polegać na określeniu
imiennym. Wystarczy określenie w sposób zapewniający identyfikację, np.
wskazanie dzieci. Żadne względy nie wyłączają tu również dzieci poczętych
już w chwili zajścia wypadku ubezpieczonego” (wyrok SN z dnia 7
października 1971 r., III CRN 255/71, OSN 1972, nr 3, poz. 59);
•

„Darowizna na rzecz dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, mająca
na celu zabezpieczenie przyszłych jego interesów, jest dopuszczalna, a zatem
ma wpływ na wymiar podatku od darowizny” (wyrok NSA z dnia 28 listopada
1985 r., III SA 1183/85, OSP 1987, z. 2, poz. 28);

•

„Dziecko poczęte, a jeszcze nie urodzone w chwili śmierci swego ojca
spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, jeżeli urodzi się
żywe, nabywa prawo do jednorazowego odszkodowania na podstawie art. 12
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (...)” (uchwała Pełnego Składu
Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 30 listopada 1987 r., III PZP
36/87, OSN 1988, Nr 2-3, poz. 23).

•

„Pojęcie

"osoba

podlegająca

represjom

w

hitlerowskich

obozach

koncentracyjnych" oznacza również dziecko poczęte, jeżeli urodziło się żywe
(...)” (wydany pod rządem art. 8 § 2 k.c. wyrok SN z dnia 29 maja 1996 r., III
ARN 96/95, OSNAP 1996, Nr 24, poz. 366)
Powyższe regulacje prawne i rozstrzygnięcia sądowe są różnie uzasadniane
i oceniane w doktrynie. Dla stosunkowo licznej grupy autorów stanowią podstawę dla
konstruowania (przez analogię, wykładnie rozszerzającą itp.) tzw. warunkowej
zdolności prawnej dziecka poczętego, co oznacza że może ono nabywać prawa –
a zdaniem niektórych także obowiązki – pod warunkiem (conditio iuris), że urodzi się
żywe12

(warunek

ujmowany

jest

jako

12

zawieszający13

albo

rozwiązujący14).

Tak B. Walaszek, Glosa do wyroku z dnia 7 października 1971 r., III CRN 255/71, OSPiKA 1972, nr
9, s. 414-415; Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005, s. 154; A. Szpunar,
Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1999, s. 193; J. Ignatowicz (aktualizacja M.
Nazar), Prawo rodzinne, Warszawa 2002, s. 65; K. Piasecki, Kodeks cywilny. Ks. 1. Część ogólna,
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W najszerszym ujęciu chodzi tu o zdolność warunkową ogólną15 (jak można się
domyślać dotyczącą praw i obowiązków w ogóle16), stanowiącą odrębny rodzaj
zdolności prawnej (względem tej przewidzianej w art. 8 k.c.)17, której potwierdzeniem
są poszczególne ww. regulacje. Według nieco innego poglądu należy kierować się tu
paremią nasciturus pro iam habetur, quotiens de commodis eius agitur18, która
oznacza, że w zakresie praw dzieci poczęte powinny być traktowane jak urodzone,
pod warunkiem, że urodzą się żywe19. W ujęciu najwęższym chodzi o zdolność
warunkową ograniczoną tylko do przypadków uregulowanych w przepisach

Zakamycze 2003, kom. do art. 8; por. także E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna.
Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 85; E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1997, s.
68. Tak też orz. SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR 139/66, OSNC 1966, nr 9, poz. 158 (SN nie
zastrzega expressis verbis, że zdolność jest warunkowa, lecz wynika to z następującego fragmentu:
„dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe, musi być traktowane z punktu widzenia prawa na równi z
dzieckiem już urodzonym”).
13
Tak Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005, s. 154; A. Szpunar, Glosa do
orzeczenia SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR 139/66, OSPiKA 1966, z. 12, s. 557; A. Szpunar,
Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1999, s. 193; J. Ignatowicz (aktualizacja M.
Nazar), Prawo rodzinne, Warszawa 2002, s. 65; K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2003, s. 691; E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego,
Warszawa 1997, s. 68.
14
B. Walaszek, Glosa do wyroku z dnia 7 października 1971 r., III CRN 255/71, OSPiKA 1972, nr 9,
s. 415. Zdaniem autora, przyjęcie, że warunek ma charakter zawieszający oznaczałoby, że istnieją
prawa podmiotowe dziecka poczętego są bez podmiotu. Tak też de lege ferenda S. Chrempiński,
Czy dziecko poczęte winno być uznane za podmiot prawa, NP 1958, nr 2, s. 87.
15
Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005, s. 154; tak też, jak można sądzić, J.
Winiarz, Glosa do wyroku NSA z dnia 28 listopada 1985 r., III S.A. 1183/85, OSPiKA 1987, z. 2, s. 56.
Niejasno w tej kwestii T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i
opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 215 (autor stwierdza, że „...w pewnym zakresie nasciturus (płód
ludzki) ma warunkową zdolność prawną.”, równocześnie uznaje, że należy stosować ogólną
dyrektywę nasciturus pro iam nato habetur, by wreszcie wskazać, że: „Ochrona cywilnoprawna płodu
ludzkiego na gruncie prawa polskiego opiera się (...) na przekonaniu, iż należy chronić przyszłe
prawa majątkowe człowieka ze względu na zdarzenia, jakie miały miejsce przed jego urodzeniem”
– s. 218). Uprzednio autor zajmował stanowisko, że dziecko poczęte nie ma żadnej zdolności prawnej
– T. Smyczyński, Nasciturus jako dobro prawne, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego, Poznań
1990, s. 72.
16
Tak wyraźnie B. Walaszek, Glosa do wyroku z dnia 7 października 1971 r., III CRN 255/71,
OSPiKA 1972, nr 9, s. 415; zob. także przed wejściem w życie k.c. B. Walaszek, Nasciturus w prawie
cywilnym, PiP 1956, z. 7, s. 126-128.
17
Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005, s. 154; J. Winiarz, Glosa do wyroku
NSA z dnia 28 listopada 1985 r., III S.A. 1183/85, OSPiKA 1987, z. 2, s. 56; tak też, jak się wydaje, B.
Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, Przegląd Prawa i Administracji 2005,
nr LXIX, s. 128. Z poglądem tym zgadza się M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej
prokreacji, Warszawa 1990, s. 349.
18
M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-44911 (red. K. Pietrzykowski),
Warszawa 2005, s. 79 (zdaniem autora przemawiają za tym „względy społeczne oraz poczucie
sprawiedliwości”).
19
Pogląd ten ma jednak przeciwników ze względu na brak ogólnej podstawy normatywnej - zob. np.
S. Szer, Glosa do wyroku SN z dnia 3 maja 1967 r., II PR 120/67, OSNCP 1968, nr 1, s. 122; A.
Szpunar, Glosa do orzeczenia SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR 139/66, OSPiKA 1966, z. 12, s.
556; K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. K. Pietrzykowski),
Warszawa 2003, s. 690; tak też uchwała Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN
z dnia 30 listopada 1987 r., III PZP 36/87, OSN 1988, Nr 2-3, poz. 23.
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szczególnych (przypadki te są ujmowane jako wyjątki względem art. 8 k.c.)20, z tym
że –zdaniem niektórych autorów21 – mogą one być stosowane w drodze analogii
także do innych sytuacji (nie jest jasne, jak szeroko ta możliwość ma sięgać)22.
Pogląd o przysługiwaniu nasciturusowi zdolności prawnej warunkowej, choćby
tylko ograniczonej nie jest jednak akceptowany powszechnie. Zdaniem niektórych
autorów, nasciturus w ogóle nie ma zdolności prawnej, a wskazane przepisy chronią
określone

interesy

w

oderwaniu

od

zagadnienia

zdolności

prawnej23.

Ich

zastosowanie może być jednak rozszerzane w drodze analogii albo wykładni
rozszerzającej na sytuacje wprost w ustawie nie uregulowane24.
Niezależnie od powyższych kwestii sporne jest również to, czy przywołane
konstrukcje służą ochronie aktualnych interesów nasciturusa25, czy też jedynie
przyszłych praw dziecka narodzonego26, co jest do pewnego stopnia pochodną
koncepcji dotyczących statusu dziecka poczętego.
Oczywiście nie miejsce tu na próbę rozstrzygnięcia wskazanych wyżej
kontrowersji. Należy jednakże zwrócić uwagę, że z wyjątkiem koncepcji zdolności
20

Zob. S. Szer, Glosa do wyroku SN z dnia 3 maja 1967 r., II PR 120/67, OSNCP 1968, nr 1, s. 121;
A. Wolter, Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR 139/66, NP. 1966, nr 12, s. 1617; A.
Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 160;
A. Szpunar, Glosa do orzeczenia SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR 139/66, OSPiKA 1966, z. 12, s.
557; A. Szpunar, Szkoda wyrządzona przed urodzeniem dziecka, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIIIXIV, s. 379; A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1999, s. 193; H.
Dąbrowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1972, s. 73; K. Pietrzykowski, [w:]
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2003, s. 691; W. Lang,
[w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000, s. 61.
21
A. Szpunar, Glosa do orzeczenia SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR 139/66, OSPiKA 1966, z. 12,
s. 557; A. Szpunar, Szkoda wyrządzona przed urodzeniem dziecka, Studia Cywilistyczne 1969, t.
XIII-XIV, s. 379.
22
Odrzucał taką możliwość np. S. Szer, Glosa do wyroku SN z dnia 3 maja 1967 r., II PR 120/67,
OSNCP 1968, nr 1, s. 121.
23
S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 309; G. Bieniek,
[w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2005, s. 485; E.
Wojtaszek, Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych dziecku przed jego poczęciem,
NP 1990, nr 10-12, s. 93; w tym kierunku, jak się wydaje, wyrok z dnia 7 października 1971 r., III CRN
255/71, OSN 1972, nr 3, poz. 59; tak też uchwała Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych SN z dnia 30 listopada 1987 r., III PZP 36/87, OSN 1988, Nr 2-3, poz. 23.
24
Tak np. uchwała Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 30 listopada
1987 r., III PZP 36/87, OSN 1988, Nr 2-3, poz. 23. Możliwość taką uznaje – w razie odrzucenia jego
koncepcji - również B. Walaszek, Glosa do wyroku z dnia 7 października 1971 r., III CRN 255/71,
OSPiKA 1972, nr 9, s. 415.
25
B. Walaszek, Glosa do wyroku z dnia 7 października 1971 r., III CRN 255/71, OSPiKA 1972, nr 9,
s. 414.
26
S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 310; podobnie G.
Bieniek, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2005,
s. 485; S. Dmowski, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna,
Warszawa 2004, s. 70; wyrok z dnia 7 października 1971 r., III CRN 255/71, OSN 1972, nr 3, poz. 59;
tak też uchwała Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 30 listopada 1987
r., III PZP 36/87, OSN 1988, Nr 2-3, poz. 23.
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warunkowej ogólnej oraz koncepcji odwołującej się do zasady nasciturus pro iam
habetur..., przywołane rozwiązania nie pozwalają na odpowiedź, jak daleko sięga
ochrona interesów nasciturusa. Wątpliwości dotyczą już np. możliwości uzyskiwania
przez dziecko poczęte przysporzeń (zwłaszcza darowizny)27. Postulowana przez
część doktryny konieczność każdorazowego odwoływania się do analogii albo
wykładni rozszerzającej rodzi pytanie, czy okaże się to wystarczające w każdym
przypadku, w którym istnieje potrzeba ochrony interesów dziecka poczętego. Na tak
postawione pytanie nie można z góry udzielić odpowiedzi i już z tego względu
koncepcje te nie wydają się właściwe z punktu widzenia wskazań wynikających
z rozważanych norm konstytucyjnych dotyczących nasciturusa.
Natomiast koncepcja warunkowej zdolności ogólnej (znana kodeksowi
cywilnemu szwajcarskiemu – zob. § 31 ZGB) oraz zasada nasciturus pro iam nato
habetur...(znana kodeksowi cywilnemu austriackiemu – zob. § 22 ABGB)28 pozwalają
na stosunkowo szeroką ochronę interesów majątkowych dziecka poczętego.
W zakresie ochrony tych interesów mogą być one bronione jako wystarczające
z punktu widzenia zakazu dyskryminowania nasciturusa. Istotne jest stwierdzenie, że
odmienne traktowanie dziecka poczętego w stosunku do dzieci narodzonych
uzasadnia wzgląd na bezpieczeństwo obrotu. Wskazać tu należy w szczególności na
występujące zwłaszcza we wczesnym okresie ewentualnej ciąży trudności
w ustaleniu tego, czy i kiedy doszło rzeczywiście do poczęcia dziecka albo jego
śmierci, a więc równocześnie – w takim wariancie - zaistnienia podmiotu prawa albo
ustania podmiotowości. Trudności te stwarzają nawet ryzyko instrumentalnego
wykorzystywania

podmiotowości

prawnej

27

dziecka

poczętego

w

interesie

Za taką możliwością opowiedzieli się np. L. Stecki, [w:] System prawa prywatnego, T. 7, Prawo
zobowiązań-część szczegółowa, Warszawa 2004, s. 282; A. Szpunar, Szkoda wyrządzona przed
urodzeniem dziecka, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIII-XIV, s. 380; tak jeszcze przed wejściem w
życie kodeksu cywilnego S. Chrempiński, Czy dziecko poczęte winno być uznane za podmiot prawa,
NP 1958, nr 2, s. 87. Przeciwko A. Wolter, Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 1966 r., II PR
139/66, NP. 1966, nr 12, s. 1617; T. Smyczyński, Pojęcie i statut prawny dziecka poczętego, Studia
Prawnicze 1989, z. 4, s. 14.. Nie kwestionuje się natomiast możliwości zawierania umów na rzecz
nasciturusa jako osoby trzeciej – zob. A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego
prawa prywatnego, RPEiS 1994, z. 3, s. 55-56; J. Mazurkiewicz, Przedstawiciel ustawowy dziecka
poczętego, PiP 1988, z. 1, s. 104; T. Smyczyński, Pojęcie i statut prawny dziecka poczętego, Studia
Prawnicze 1989, z. 4, s. 14-15; J. Winiarz, Glosa do wyroku NSA z dnia 28 listopada 1985 r., III S.A.
1183/85, OSPiKA 1987, z. 2, s. 55.
28
Za tą koncepcją opowiadał się swego czasu - M. Safjan, Rozwój współczesnej medycyny i biologii a
prawna ochrona dziecka poczętego, Studia Prawnicze 1988, z. 3, s. 140. Znaczenie tej zasady autor
dostrzegał w uznaniu realności godnych ochrony interesów dziecka poczętego - M. Safjan, Prawo
wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 385.

10

324

przedstawicieli ustawowych29. Nawet w razie możliwości pewnego ustalenia
wskazanych okoliczności pozostaje stosunkowo duże ryzyko, że nie dojdzie do
żywego urodzenia dziecka (poronienie, martwe urodzenie), co też oznacza istniejący
jako zasada stan niepewności. Pewne znaczenie ma tu ponadto wzgląd na trudności
z pełną indywidualizacją dziecka i to nie tylko w zakresie płci i imienia, co można
uznać za czynnik nieistotny, ale także w zakresie rozpoznania czy istnieje ciąża
mnoga. Wszystkie te okoliczności sprawiają, że uzasadnione wydaje się powiązanie
definitywnego uzyskania zdolności prawnej (osobowości) z chwilą narodzin, która
jest okolicznością pewną i łatwą w ustaleniu i to – ze wskazanych wyżej względów
(bezpieczeństwo obrotu) – powiązaniu w wersji „warunku” (conditio iuris)
zawieszającego30. Odrębną kwestią jest to, czy nasciturus powinien mieć możliwość
dysponowania prawami warunkowymi31, zawierania umów obligacyjnych32 czy
rzeczowych33. Niewątpliwie należałoby dopuścić tu możliwość podejmowania
czynności zachowawczych34, kwestia wymagałaby jednak szczegółowych analiz.
Można zatem bronić poglądu, że omawiana koncepcja warunkowej zdolności
prawnej ogólnej oraz koncepcja nasciturus pro iam nato habetur...odpowiadają
projektowanym wymaganiom konstytucyjnym, ponieważ zróżnicowanie pozycji
prawnej nasciturusa jest tu rzeczowo uzasadnione, a ponadto pozwalają one na
szeroką ochronę jego interesów. Nie oznacza to jednak, że w omawianym zakresie
nie są pożądane zmiany normatywne. Co prawda przyjęcie obowiązywania
konstytucyjnego zakazu dyskryminacji dziecka poczętego jako człowieka dostarcza
dodatkowych argumentów za powyższą wykładnią, jednakże, po pierwsze, nie jest
jasne, który wariant wzmacnia ona silniej (zdolność ogólną warunkową, czy też
zasadę nasciturus pro iam nato habetur...), a po drugie trzeba przyznać, że
w ramach kodeksu cywilnego podstawy normatywne dla przyjęcia tych koncepcji są

29

Por. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 353-354.
Tak też pod rządem art. 8 § 2 k.c. T. Smyczyński, Pojęcie i status prawny ludzkiej istoty poczętej,
[w:] Wspomagana prokreacja ludzka, Poznań 1996, s. 10; zob. także A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa
na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS 1994, z. 3, s. 52.
31
Zob. w tej kwestii A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego,
RPEiS 1994, z. 3, s. 52; możliwość taką de lege lata wyłącza Z. Radwański, Prawo cywilne-część
ogólna, Warszawa 2005, s. 154.
32
Zob. w tej kwestii A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego,
RPEiS 1994, z. 3, s. 56-57.
33
Zob. w tej kwestii A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego,
RPEiS 1994, z. 3, s. 57; B. Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, Przegląd
Prawa i Administracji 2005, nr LXIX, s. 134, przypis 39.
34
Por. Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005, s. 154.
30
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stosukowo wątłe, stąd też nadal są odrzucane przez wcale liczną grupę autorów
i tylko w niewielkim zakresie akceptowane w orzecznictwie. Z tego względu wyraźna
regulacja normatywna w tym zakresie byłaby zdecydowanie pożądana, od dawna
jest postulowana35 i jest obecnie projektowana36.
Przyznanie dziecku poczętemu warunkowej ochrony – choć uzasadnione
w sferze jego interesów majątkowych – nie jest jednakże wystarczające w zakresie
ochrony interesów niemajątkowych (w szczególności prawa do życia, zdrowia,
integralności cielesnej)37.
Obecnie obowiązujący art. 4461 k.c. przewiduje, że „Z chwilą urodzenia
dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem”, co
oczywiście oddziaływa również prewencyjnie na ochronę dziecka poczętego.
Jednakże

uzależnienie

udzielenia

ochrony

od

żywego

urodzenia,

chociaż

usprawiedliwione faktem, że dopiero wówczas można w sposób wystarczająco
pewny ustalić rozmiar szkody38, sprawia, że dziecko poczęte nie jest wystarczająco
chronione w fazie prenatalnej. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że dziecko może –
także w wyniku zadanych mu obrażeń - umrzeć przed urodzeniem. Co prawda
w takim razie nie ma możliwości przyznania dziecku odszkodowania, jednakże
przyznanie takiego odszkodowania w zakresie kosztów leczenia na podstawie art.
446 § 1 k.c.39 oraz osobom bliskim na zasadzie art. 446 § 3 k.c.40 nie tylko

35

A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebińczyk, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony
macierzyństwa i dziecka poczętego, Przegląd Prawa i Administracji 1997, nr XXXVI, s. 81; zob. także
B. Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, Przegląd Prawa i Administracji
2005, nr LXIX, s. 138.
36
Z. Radwański zwraca uwagę, że art. 8 k.c. jest niezgodny z wieloma przepisami szczególnymi i
dominującym poglądem naukowym, który opowiada się za przyznaniem nasciturusowi warunkowej
zdolności prawnej; w tym zakresie postulowana jest interwencja ustawodawcy – zob.Z. Radwański,
[w:] Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2006, s. 38.
37
S. Chrempiński, Czy dziecko poczęte winno być uznane za podmiot prawa, NP 1958, nr 2, s. 88;
B. Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, Przegląd Prawa i Administracji
2005, nr LXIX, s. 127-128.
38
M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-44911 (red. K. Pietrzykowski),
Warszawa 2005, s. 1305; zob. też M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji,
Warszawa 1990, s. 363..
39
Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty
leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”.
40
Zgodnie z tym przepisem: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego
stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji
życiowej”. Moim zdaniem, także w przypadku śmierci dziecka poczętego może dojść do pogorszenia
sytuacji życiowej osób bliskich (np. bezdzietnych osób starszych, którym wyjątkowo udało się zajść w
ciążę) i to nawet, gdy zgodnie z dominującym poglądem wyłączy się z zakresu zastosowania tego
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kompensowałoby niesłusznie ponoszone uszczerbki, lecz także oddziaływałoby
pośrednio (prewencyjnie) także na ochronę dzieci nienarodzonych. Przyjęcie takiej
koncepcji de lege lata wymagałoby zmiany wykładni tych przepisów i przyjęcia, że
poszkodowanym w ich rozumieniu może być także dziecko zmarłe przed
urodzeniem41. Z wykładnią taką nie zetknąłem się dotychczas i z tego względu
uzasadniona wydaje się zmiana legislacyjna art. 446 k.c.
Nawet jednak poszerzenie zakresu zastosowania art. 446 k.c. należałoby
uznać za niewystarczające, ze względu na brak możliwości podjęcia na jego
podstawie bezpośrednich działań prewencyjnych w zakresie ochrony dóbr osobistych
dziecka poczętego jeszcze w fazie prenatalnej. Nie budzi wątpliwości, że już de lege
lata istnieje konieczność zapewnienia takiej ochrony. Co prawda brak bezpośredniej
ochrony nasciturusa można uzasadniać tym, że – ze względu na ścisły związek
z organizmem matki - jest on chroniony za pośrednictwem jej dóbr osobistych42,
jednakże uzasadnienie takie nie wydaje się przekonywające, gdyż ochrona taka jest
niekompletna. Przede wszystkim należy wskazać, że prosta zależność między
dobrami osobistymi matki i dziecka nie zawsze jest możliwa do przyjęcia (np. w razie
zatruwania powietrza substancjami nieszkodliwymi dla matki a groźnymi dla dziecka
poczętego). Sytuacje takie mogą rodzić potrzebę podjęcia natychmiastowych działań
zapobiegawczych (żądanie zaniechania tego działania na podstawie art. 24 § 1
k.c.43), a oczekiwanie z reakcją na moment narodzin może znacznie zwiększyć
zakres szkody. W tego rodzaju sytuacjach uznanie, że matka może wystąpić
z żądaniem zaniechania naruszenia własnych dóbr osobistych wydaje się
utrudnione. Nawet jednak przy założeniu odmiennym należy pamiętać, że zagrożenie
dla dóbr osobistych (w tym także życia i zdrowia) dziecka

poczętego może

przepisu szkody niemajątkowe (co do zasadności tego wyłączenie mam zresztą poważne wątpliwości
także de lege lata).
41
Por. M. Safjan, Rozwój współczesnej medycyny i biologii a prawna ochrona dziecka poczętego,
Studia Prawnicze 1988, z. 3, s. 141. Autor wskazywał, że konsekwencją uznania, iż status prawny
dziecka nienarodzonego powinien być taki sam jak dziecka narodzonego jest m.in. stwierdzenie, że
aktualizowałyby się roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci nienarodzonego jeszcze dziecka
42
Zob. np. wyrok SN z dnia 12 października 2000 r., IV CKN 128/00, LEX nr 52520.
43
Zgodnie z tym przepisem: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia
może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych
do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać
zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.
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pochodzić od samej matki i wówczas z całą ostrością rysuje się potrzeba
zapewnienia dziecku autonomicznej ochrony dóbr osobistych44.
Potrzeba ochrony interesów niemajątkowych dziecka poczętego uzasadnia,
moim

zdaniem,

już

de

lege

lata

interwencję

ustawodawcy.

Co

prawda

w piśmiennictwie reprezentowany jest już pogląd o możliwości ochrony dziecka
poczętego na podstawie „odpowiedniego” stosowania art. 24 k.c.45, jednakże, choć
jest to propozycja trafna, pozostaje ona odosobniona i – co trzeba przyznać – bardzo
kontrowersyjna ze względu na brak wsparcia normatywnego46 (wymaga przyjęcia
konstrukcji „cząstkowej zdolności prawnej” dziecka poczętego47). Z tego już choćby
względu należy uznać, że stan prawa cywilnego w rozważanym zakresie – w świetle
interpretacji przyjmowanych przez większość doktryny - nie odpowiada wymaganiom
konstytucyjnym de lege lata. Nie tyle chodzi tu o brak wystarczającej ochrony życia
dziecka poczętego, gdyż w tym zakresie pierwszoplanową rolę odgrywają
niewątpliwie

normy

prawa

karnego,

ile

o

arbitralne,

nieusprawiedliwione

zróżnicowanie sytuacji prawnej jednostki ze względu na jej okres rozwojowy (przed
lub po urodzeniu).
Pożądana interwencja ustawodawcy zmierzać może w dwu kierunkach. Po
pierwsze, może polegać na zmianie brzmienia art. 2348 i 24 k.c., a po drugie, na
przyznaniu dziecku poczętemu bezwarunkowej zdolności prawnej w zakresie
interesów niemajątkowych. W świetle poprzednio określonego postulatu przyznania
dziecku poczętemu warunkowej zdolności prawnej ogólnej (albo ograniczonej tylko
do praw) w sferze interesów majątkowych, druga z możliwości wydaje się bardziej
uzasadniona. Trudno bowiem przyjąć, że w zakresie praw majątkowych nasciturus

44

M. Safjan, Rozwój współczesnej medycyny i biologii a prawna ochrona dziecka poczętego, Studia
Prawnicze 1988, z. 3, s. 135-136; M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji,
Warszawa 1990, s. 372-373.
45
M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 376, 379-380;
por. także K. Piasecki, Kodeks cywilny. Ks. 1. Część ogólna, Zakamycze 2003, kom. do art. 8.
46
M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 377-378. Autor
przyznaje, że ze względu na art. 8 k.c. jest to propozycja „wielce kontrowersyjna”, gdyż utożsamia się
powszechnie człowieka z podmiotem.
47
M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 379. Inaczej
byłoby wówczas, gdyby zaakceptować koncepcję instytucjonalnej ochrony dóbr osobistych, która
jednakże pozostaje koncepcją wyraźnie mniejszościową.
48
Zgodnie z tym przepisem: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną
prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.
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byłby wyposażony w warunkową zdolność prawną, a w sferze interesów
niemajątkowych byłby jej pozbawiony całkowicie.
Ponadto wydaje się, że przyznanie dziecku poczętemu zdolności prawnej
(choćby częściowo warunkowej) wydaje się systemowo najkorzystniejsze, z tego
względu, że stanowiłaby ona mocny punkt oparcia przy rozstrzyganiu szczegółowych
kwestii dotyczących ochrony nasciturusa, które trudno z góry przewidzieć, zwalniając
z potrzeby każdorazowego tworzenia szczególnych konstrukcji prawnych; taki też
pogląd zdaje się przeważać w piśmiennictwie49. Ochrona bez przyznania zdolności
prawnej jest wprawdzie możliwa, ale jest słabsza50.
Należy także zwrócić uwagę, że przyznanie dziecku poczętemu zdolności
prawnej ma również pewien wyraz symboliczny51, którego nie można całkowicie
bagatelizować. To bowiem instytucja przysługującej każdemu człowiekowi zdolności
prawnej jest podstawowym środkiem wyłączenia dyskryminacji między ludźmi52.
Przyznanie dziecku poczętemu zdolności prawnej jest zatem najbliższe postulatom
etycznym nakazującym traktowanie dziecka jako osoby53.
Kwestia wymagałaby dalszych, szczegółowych badań, wydaje się jednak, że
punktem wyjścia może być przywrócenie w kodeksie cywilnym odpowiednika art. 8 §
2 k.c. 54, zgodnie z którym „Zdolność prawną ma również dziecko poczęte; jednakże
prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się

49

Tak A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 157; A. Dyoniak,
Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS 1994, z. 3, s. 61; Z.
Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem
matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10-12, s. 111; T. Smyczyński, Pojęcie i
status prawny ludzkiej istoty poczętej, [w:] Wspomagana prokreacja ludzka, Poznań 1996, s. 10-11.
Także J. Mazurkiewicz podkreśla, że dokonywanie rozbratu między rozszerzaniem ochrony dziecka
poczętego a koncepcją jego podmiotowości jest w gruncie rzeczy niemożliwe - J. Mazurkiewicz,
Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985, s. 59-60.
50
M. Żelichowski, Podmiotowość człowieka w okresie życia embrionalno-płodowego, Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, z. 1, s. 118; por. także M. Safjan, Wypowiedź w czasie
dyskusji Dyskusji z 2 II 1991 r., [w:] Nienarodzony miarą demokracji, Lublin 1991, s. 166. Z tego
względu w piśmiennictwie wskazuje się, że skreślenie art. 8 § 2 k.c. niekorzystnie wpłynęło na
sytuację prawną dziecka poczętego S. Sadowska, Znaczenie art. 8 k.c. w świetle uregulowań ustaw
„aborcyjnych”, Konstytucji i aktów prawa międzynarodowego, Prawo-Administracja-Kościół 2003, nr 12, s. 37.
51
M. Safjan, Wypowiedź w czasie dyskusji Dyskusji z 2 II 1991 r., [w:] Nienarodzony miarą
demokracji, Lublin 1991, s. 166; zob. też A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa
1998, s. 157.
52
Zob. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 149-150.
53
M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 351.
54
Przepis ten został skreślony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 646).
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żywe”55. Warto również rozważyć zamieszczenie przepisu, który statuowałby
wzruszalne domniemanie, wskazujące kiedy doszło do poczęcia (np. odpowiadające
przeciętnemu okresowi trwania ciąży liczonemu wstecz od momentu narodzin).
Konkluzja wskazująca na zasadność interwencji ustawodawcy może wydawać
się trudna do pogodzenia z poglądem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym
w wyroku z dnia 28 maja 1997 r.56, w którym stwierdzono, że przepis skreślający art.
8 § 2 k.c. nie jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał dostrzegł wprawdzie, że
skreślenie art. 8 § 2 k.c. jest równoznaczne z odebraniem nasciturusowi zdolności
prawnej, wskazał jednak, że nie oznacza to, iż „...w ogóle, w całym zakresie prawa
cywilnego dziecko poczęte utraciło zdolność bycia podmiotem przewidzianych w tej
dyscyplinie praw”. Zwrócił uwagę, że przepisy szczególne (art. 927 § 2 k.c. i art. 182
k.r.o.) mogą, w zakresie regulowanych w nim stosunków prawnych, kreować
zdolność prawną dziecka poczętego. Ponadto podkreślił, że brak w kodeksie
cywilnym art. 8 § 2 k.c. przed nowelizacją z 1993 r. nie przeszkadzał sądom
w konstruowaniu takiej zdolności w zakresie niektórych praw przewidzianych
w kodeksie cywilnym, na zasadzie interpretacji poszczególnych przepisów prawa
cywilnego. Odwołał się przy tym do zaprezentowanego w doktrynie poglądu, że
wprowadzenie do kodeksu cywilnego art. 8 § 2 nie stanowiło "istotnej nowości
w stosunku do tego, co judykatura i doktryna przyjmowały na tle dotychczasowych
przepisów

kodeksu

cywilnego".

Zdaniem

Trybunału,

decyzja

ustawodawcy

o skreśleniu art. 8 § 2 k.c. była uzasadniona tym, że ze względu na status
psychofizyczny płodu jego zdolności do "bycia" podmiotem praw określonych
w prawie cywilnym jest dość ograniczona. Zdolność prawna, o której mówią przepisy
kodeksu cywilnego, ma charakter czysto funkcjonalny i odnosi się wyłącznie do
instytucji prawa cywilnego, może być dlatego uzależniona od etapu rozwoju życia
ludzkiego. „W żaden więc sposób, nie można odczytywać tej decyzji w kontekście
całkowitego pozbawienia nasciturusa zdolności prawnej w całym zakresie prawa
cywilnego, czy systemu prawa”. Co istotne, według Trybunału, rezygnacja
z generalnej klauzuli przyznającej zdolność prawną w zakresie prawa cywilnego
w żaden sposób nie rzutuje także na objęcie ochroną prawną tak istotnych dóbr
55

Na marginesie warto zauważyć, że rozwiązanie takie nie kolidowałoby z normą wyrażoną w art. 927
§ 2 k.c. (zdolność do dziedziczenia), choć wskazane byłoby skreślenie § 2 słowa „jednakże” (wynika z
niego przeciwstawienie pojęcia dziecka poczętego istniejącej osobie fizycznej, co byłoby oczywiście
nieaktualne).
56
K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
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prawnych, jak życie czy zdrowie nasciturusa a w szczególności jego godność;
podstawy tej ochrony zakorzenione są w przepisach o charakterze konstytucyjnym.
Zwłaszcza ostatni fragment uzasadnienia wyraźnie przemawia za taką
interpretacją

obecnie

obowiązujących

przepisów,

która

zmierzałaby

do

autonomicznej (niezależnej od ochrony dóbr osobistych matki) ochrony interesów
niemajątkowych nasciturusa. Tym niemniej ze względu na fakt, że interpretacja taka
– z pewnymi wyjątkami - nie jest przyjmowana obecnie w doktrynie, interwencja
ustawodawcy zwykłego wydaje się pożądana.
III.

Problem reprezentacji, pieczy i ustalenia pochodzenia

Przyznanie dziecku poczętemu zdolności prawnej, choćby warunkowej,
aktualizowałoby

konieczność

wskazania

podmiotu

uprawnionego

do

reprezentowania jego praw (skoro jest oczywiste, że samodzielnie nie mógłby
nabywać praw i obowiązków). Problem ten można generalnie rozwiązać na dwa
sposoby. Po pierwsze, można uznać, że wystarczający w tym zakresie jest art. 182
k.r.o., zgodnie z którym: „Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego,
ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw
dziecka. Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka”. Można mianowicie uznać,
że pod pojęciem praw przyszłych kryją się w istocie wszelkie jego prawa
warunkowe57, w związku z czym kurator byłby upoważniony do reprezentowania
praw dziecka w pełnym zakresie. Po drugie, można przyjąć, że władza rodzicielska
powinna rozciągać się na okres od poczęcia dziecka, co byłoby już możliwe de lege
lata w drodze interpretacji art. 92 k.r.o.58, choć bardziej pożądana wydaje się zmiana
ustawy (przez wyraźne wskazanie, że „Od momentu poczęcia dziecko pozostaje aż
do pełnoletności pod władzą rodzicielską”59), gdyż w doktrynie wyraźnie dominuje

57

Tak np. J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, Studia Prawnicze 1975, z. 4, s. 87, przypis
59; tak też pod rządem p.o.p.c. B. Walaszek, Nasciturus w prawie cywilnym, PiP 1956, z. 7, s. 128.
58
Takie stanowisko zajmuje np. J. Mazurkiewicz, Przedstawiciel ustawowy dziecka poczętego, PiP
1988, z. 1, s. 101; B. Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, Przegląd Prawa i
Administracji 2005, nr LXIX, s. 137-138.
59
Por. A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebińczyk, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu
ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, Przegląd Prawa i Administracji 1997, nr XXXVI, s. 84; J.
Strzebińczyk, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s.
239.
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pogląd, iż władza rodzicielska powstaje od chwili urodzenia60. W takim wypadku rola
kuratora

ventris

nomine

ograniczałaby

się

do

sytuacji

wyjątkowych,

a w szczególności do przypadków, w których między rodzicami a dzieckiem
poczętym zachodziłby konflikt interesów oraz w razie niepełnej zdolności do
czynności prawnych matki w odniesieniu do dziecka pozamałżeńskiego61.
Drugie z rozwiązań wydaje się bardziej naturalne62 oraz proste i z tego
względu było od dawna postulowane przez część doktryny63 (trudno uzasadnić
dlaczego np. o leczeniu prenatalnym dziecka miałby decydować kurator). Właśnie
władza rodzicielska definiowana jako ogół praw i obowiązków względem dziecka,
mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów,
umożliwia najlepszą ochronę interesów dziecka poczętego64. Rozwiązanie takie
wiązałoby się z kolei z koniecznością podjęcia decyzji co do tego, czy władza ta
powinna przysługiwać tylko matce, czy również ojcu. W tym ostatnim wariancie –
który wydaje się zdecydowanie bardziej uzasadniony już choćby ze względu na art.
18 Konstytucji, który chroni rodzicielstwo (a więc i ojcostwo) - należałoby rozszerzyć
zakres domniemania wynikającego z art. 62 k.r.o., tak by obejmował on również
okres przed narodzeniem dziecka (interpretacja taka jest już zresztą broniona de
lege lata65), najlepiej w drodze wyraźnego rozstrzygnięcia ustawowego (zmiana
brzmienia art. 62 k.r.o.). Równolegle należałoby uznać, że uznanie dziecka
poczętego na podstawie art. 75 k.r.o. wywołuje skutek od chwili poczęcia i to jeszcze
przed urodzeniem (jest to możliwe w drodze interpretacji)66.
60

Zob. np. J. Ignatowicz, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Część 1, Ossolineum 1985,
s. 801; J. Ignatowicz (aktualizacja M. Nazar), Prawo rodzinne, Warszawa 2002, s. 319; T.
Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s.
830; K. Wesołowski, Glosa do wyroku NSA z 25 XI 1985, SA 1183/85, PiP 1987, z. 2, s. 147-148;
por. także J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 207.
61
A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS 1994, z. 3,
s. 58; J. Ignatowicz (aktualizacja M. Nazar), Prawo rodzinne, Warszawa 2002, s. 430.
62
Na to, że rozwiązanie odmienne razi sztucznością zwracał uwagę A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa
na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS 1994, z. 3, s. 58; zob. także J. Strzebińczyk,
[w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 238.
63
J. Strzebińczyk, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa
2003, s. 238.
64
A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS 1994, z. 3,
s. 58.
65
J. Mazurkiewicz, Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
Wrocław 1985, s. 10 i n. Odmiennie np. K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2003, s. 668.
66
De lege lata dominuje pogląd, że uznanie staje się skuteczne z chwilą urodzenia się dziecka żywym
– zob. np. J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 180; K. Pietrzykowski, [w:]
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2003, s. 692. Odmiennie
jednak J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, Studia Prawnicze 1975, z. 4, s. 85 i n.; J.
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Dzięki

powyższym

rozwiązaniom

władza

rodzicielska

przysługiwałaby

rodzicom jeszcze przed narodzeniem dziecka, co byłoby korzystne z punktu widzenia
jego interesów zarówno majątkowych (możliwość reprezentacji przez rodziców,
możliwość

dochodzenia

w

imieniu

dziecka

roszczeń

alimentacyjnych),

jak

i niemajątkowych (piecza nad osobą dziecka obejmująca np. decyzję co do jego
prenatalnego leczenia)67. Także z tego względu można rozważać możliwość
sądowego ustalenia ojcostwa jeszcze przed narodzeniem dziecka68, co dałoby matce
możliwość wystąpienia z roszczeniami alimentacyjnymi jeszcze przed urodzeniem
dziecka (nie jest ścisłe stwierdzenie, że przed porodem dziecko nie ma żadnych
własnych potrzeb alimentacyjnych69; nie jest przecież wykluczone, że dziecko
poczęte potrzebować będzie środków np. na leczenie prenatalne). Kwestia
wymagałaby bardziej szczegółowej analizy, ze względu jednakże na duży stopień
niepewności, jaki może wiązać się z sądowym ustaleniem ojcostwa jeszcze przed
urodzeniem dziecka, bardziej wskazane wydaje się wyłączenie takiej możliwości70,
podobnie jak możliwości zaprzeczenia ojcostwa oraz unieważnienia uznania przed
urodzeniem dziecka71. Lepszym rozwiązaniem wydaje się poszerzenie przez
ustawodawcę zakresu zastosowania art. 142 k.r.o.72 na okres prenatalny, kwestia
może być jednak uznana za dyskusyjną.

Mazurkiewicz, Przedstawiciel ustawowy dziecka poczętego, PiP 1988, z. 1, s. 102-103. Por. także B.
Walaszek, Uznanie dziecka w polskim prawie rodzinnym, Kraków 1958, s. 82, 107, 109.
67
Zob. J. Strzebińczyk, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Warszawa 2003, s. 238; zob. także J. Gula, O prawach pacjenta...nie narodzonego, Ethos 1999, nr 12, s. 280 i n.
68
Możliwość taką już de lege lata uznaje J. Mazurkiewicz, Dopuszczalność sądowego ustalania
ojcostwa dziecka poczętego, RPEiS 1974, z. 4, s. 147 i n.; B. Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i
ich ochrona w Polsce, Przegląd Prawa i Administracji 2005, nr LXIX, s. 132; tak też pod rządem
p.o.p.c. B. Walaszek, Nasciturus w prawie cywilnym, PiP 1956, z. 7, s. 128-129. Tak też de lege
ferenda S. Chrempiński - S. Chrempiński, Czy dziecko poczęte winno być uznane za podmiot prawa,
NP 1958, nr 2, s. 88.
69
Tak jednak A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS
1994, z. 3, s. 55.
70
W doktrynie proponuje się wprowadzenie możliwości wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa
już przed narodzeniem dziecka, z tym że orzeczenie ustalające mogło by być wydane dopiero z tą
chwilą – zob. A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebińczyk, O rozszerzenie ochrony dóbr osobistych
dziecka i macierzyństwa prenatalnego, 1988, nr 10-12, s. 81. Pod rządem art. 8 § 2 k.c. wskazywano,
że wytoczenie powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa było możliwe jeszcze przed urodzeniem
dziecka- zob. A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS
1994, z. 3, s. 55.
71
Można natomiast dopuścić możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie
ojcostwa i unieważnienie uznania jeszcze przed urodzeniem, z tym zastrzeżeniem, że orzeczenie
sądu mogłoby zostać wydane dopiero po urodzeniu.
72
Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało
uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka
wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie
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IV.

Problem prokreacji sztucznie wspomaganej

Na wstępie należy zauważyć, że znaczenie rozciągnięcia ochrony życia
człowieka na fazę prenatalną, a ściślej określenie momentu „poczęcia” może budzić
wątpliwości w kontekście zabiegów zapłodnienia in vitro. Co prawda wyraźnie
dominuje pogląd, że także w tym przypadku „poczęcie” oznacza moment
zapłodnienia komórki jajowej73, jednakże reprezentowane jest również stanowisko
łączące moment poczęcia z implantacją embrionu74. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma
zasadnicze znaczenie dla omawianego zagadnienia. Dalsze rozważania opierać się
będą na założeniu, że określenie „poczęcie” odnosi się do momentu zapłodnienia.
Przyjęcie takiego założenia jest uzasadnione, gdyż, po pierwsze, odpowiada
literalnemu znaczeniu słowa „poczęcie”, a po drugie chodzi tu przecież w istocie
o ochronę życia ludzkiego „od początku” jego rozwoju, a ten początek nieodparcie
wiąże się z zapłodnieniem komórki jajowej.
W takim ujęciu status istoty ludzkiej przed implantacją byłby w świetle prawa
jednoznaczny: byłby to człowiek75 i należałoby traktować go z należną mu ludzką
godnością76, a w szczególności uznać jego prawo do życia77.
W rezultacie poważne wątpliwości mogłaby budzić – budzi już zresztą de lege
lata78 - sama dopuszczalność przeprowadzania zabiegów zapłodnienia in vitro,

porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i
sposób zapłaty tej sumy określa sąd”.
73
M. Safjan, Rozwój współczesnej medycyny i biologii a prawna ochrona dziecka poczętego, Studia
Prawnicze 1988, z. 3, s. 123 (określa takie ujęcie jako tradycyjne); M. Safjan, Prawo wobec ingerencji
w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 391; Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna,
Warszawa 2005, s. 153; K. Wiak, Polskie prawo karne wobec dziecka poczętego, [w:] Ius et Lex,
Lublin 2002, s. 108; M. Żelichowski, Podmiotowość człowieka w okresie życia embrionalnopłodowego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, z. 1, s. 109; tak domyślnie Z.
Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem
matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10-12, s. 104..
74
A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, RPEiS 1994, z. 3,
s. 60; W. Lang, [w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000, s. 64. Por. także T.
Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s.
219.
75
Tak już de lege lata T. Smyczyński, Nasciturus jako dobro prawne, [w:] Problemy kodyfikacji prawa
cywilnego, Poznań 1990, s. 72; M. Żelichowski, Zarządzenie sądu opiekuńczego w trybie art. 109 kro
względem embrionów nadliczbowych, Prawo i Medycyna 2006, nr 2, s. 79.
76
T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa
2003, s. 218-219.
77
Tak już de lege lata Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i
pozostającego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10-12, s.
104; por. także M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s.
391.
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zwłaszcza wówczas gdy wiążą się one w praktyce z powstaniem tzw. embrionów
nadliczbowych, które są następnie unicestwiane albo zamrażane. Obie sytuacje
wyraźnie kolidują z prawem do życia embrionu i prawem do jego rozwoju, a tym
samym wydają się niedopuszczalne, co w sferze prawa cywilnego skutkowałoby
nieważnością umów zobowiązujących do takiego zabiegu jako sprzecznych ustawą
(w tym miejscu art. 38 Konstytucji mógłby znaleźć bezpośrednie zastosowanie) albo
z zasadami współżycia społecznego (art. 3531 k.c., art. 58 k.c.).
Niezależnie od oceny dopuszczalności samych zabiegów i ważności umów
zobowiązujących do ich przeprowadzenia, należy wyraźnie podkreślić, że w obliczu
szczególnych problemów wiążących się z zapłodnieniem in vitro niezbędna jest
szczegółowa regulacja prawna dotycząca tego zagadnienia. Brak tego rodzaju
regulacji jest poważnym zaniechaniem ustawodawcy i - w moim przekonaniu koliduje z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony życia od momentu poczęcia.
Nie sposób w tym miejscu kreślić szczegółowych rozwiązań, które powinny
być zamieszczone w takiej regulacji. Nie budzi jednak wątpliwości, że – w sferze
interesów niemajątkowych - powinna ona zapewniać ochronę i szacunek dla życia
embrionu odpowiadający jego ludzkiej godności. Nawet w przypadku decyzji co do
niedopuszczalności kreowania embrionów zapasowych należałoby uregulować te
wyjątkowe sytuacje, w których nie dochodzi do implantacji już rozwijającego się
embrionu ze względu np. śmierć albo sprzeciw kobiety. Należy rozważyć, czy
decyzje co do losów poczętej istoty ludzkiej mieliby w takiej sytuacji podejmować
dawcy gamet79, czy też – co wydaje się rozwiązaniem bardziej prawidłowym - sąd
np. w drodze zarządzenia na podstawie art. 109 § 1 k.r.o. 80.

78

Zob. np. T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Warszawa 2003, s. 219; M. Safjan, Rozwój współczesnej medycyny i biologii a prawna ochrona
dziecka poczętego, Studia Prawnicze 1988, z. 3, s. 128; M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę
ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 396, 409. Zob. także Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna
dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege
ferenda), NP 1990, nr 10-12, s. 116. Zdaniem autorów, przyjęcie ochrony dziecka poczętego in vitro
od chwili poczęcia przesądza o konieczności wprowadzenia zakazu zapładniania więcej komórek
jajowych, niż te, które mają być wszczepione. Z tym także wiąże się zakaz wytwarzania embrionów
dla celów czysto badawczych, terapeutycznych, przemysłowych.
79
Zdaniem części doktryny, dawcom gamet przysługuje ograniczone prawo do dyspozycji embrionem,
jako prawo do ochrony własnego dziedzictwa genetycznego podlegające ochronie dóbr osobistych –
zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 394-394; tak
też M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2000, s. 182.
80
M. Żelichowski, Zarządzenie sądu opiekuńczego w trybie art. 109 kro względem embrionów
nadliczbowych, Prawo i Medycyna 2006, nr 2, s. 81 i n.
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Rozstrzygnięcia wymagałyby ponadto m.in. kwestie ustalenia pochodzenia
dziecka (rodzicielstwo biologiczne albo genetyczne), władzy rodzicielskiej (określenie
jej momentu początkowego: poczęcie, czy implantacja)81, uznania dziecka82, a także
zagadnienia natury majątkowej, takie jak określenie momentu początkowego
warunkowej zdolności prawnej (ew. zasady nasciturus pro iam nato habetur...),
w tym zdolności do dziedziczenia83 (moment poczęcia84 albo moment implantacji).
Wiele

zależy

tu

od

podstawowych

założeń

ustawy

dotyczących

samej

dopuszczalności zapłodnienia in vitro.
Na marginesie warto wspomnieć, że nakaz ochrony życia człowieka już od
momentu

poczęcia

byłby

niewątpliwie

argumentem

wzmacniającym

pogląd

o nieważności umów o tzw. macierzyństwo zastępcze, jako że umowa taka
wiązałaby się ze sprzecznym z zasadami współżycia społecznego rozporządzaniem
człowiekiem. Pogląd o nieważności tego rodzaju umów dominuje już zresztą
zdecydowanie na gruncie obowiązującego stanu prawnego.
V.

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niechcianego
urodzenia i niechcianego życia, klauzula sumienia

Nakaz ochrony życia człowieka od chwili poczęcia wzmacniałby argumentację
przeciwko dopuszczalności dochodzenia przynajmniej niektórych typów roszczeń
z tytułu tzw. niechcianego urodzenia (wrongful birth)85. Są to roszczenia, których
źródłem ma być uniemożliwienie przerwania ciąży w sytuacji, w której prawo na takie
przerwanie

pozwala.

Obejmują

one

żądanie

przez

kobietę

(rodziców)

zadośćuczynienia za krzywdę związaną z niechcianą ciążą, odszkodowanie za

81

Por. Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza
organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10-12, s. 110.
82
M. Safjan wyklucza możliwość uznania dziecka (art. 75 k.r.o.) przed implantacją – zob. M. Safjan,
Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 393; odmiennie Z. Czarnik,
J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki (uwagi
de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10-12, s. 106.
83
Zob. w tej kwestii A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego,
RPEiS 1994, z. 3, s. 60. Por. także T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo
rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 219; M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej
prokreacji, Warszawa 1990, s. 393; W. Lang, [w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000, s.
64-65.
84
Taką możliwość uznają Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i
pozostającego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), NP 1990, nr 10-12, s.
108; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), Warszawa 2006, s. 1426.
85
W kwestii niemożliwości dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. niechcianego życia (wrongful life)
istnieje w doktrynie i orzecznictwie zgoda.
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koszty ciąży i porodu, utracone zarobki w okresie ciąży i w pewnym czasie po
porodzie, a także za koszty utrzymania dziecka do czasu usamodzielnienia się,
a niekiedy do końca życia (np. w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Możliwość
dochodzenia tych roszczeń jest mocno wątpliwa już de lege lata. Zakładają one
bowiem rozdzielenie urodzenia i życia dziecka – traktowanego powszechnie jako
najwyższe dobro – od konsekwencji majątkowych i niemajątkowych tego zdarzenia –
traktowanych jako zło. Jest ono wątpliwe, ponieważ nie można, jak się wydaje,
traktować np. wydatków, które są niezbędne dla utrzymania życia ludzkiego jako zła
dla matki (rodziców), gdyż są to wydatki po prostu naturalnie związane z urodzeniem
i życiem każdego człowieka (inaczej niż np. koszty leczenia w razie uszkodzenia
ciała, które służą wyeliminowaniu negatywnych konsekwencji tego uszkodzenia). Tak
jak niechciane przez rodziców życie nie staje się przez to życiem złym - szkodą, tak
samo, nie mogą stać się złem i szkodą niechciane wydatki ściśle z tym życiem
związane. Mimo to, możliwość dochodzenia takich roszczeń, przynajmniej w pewnym
zakresie, jest akceptowana przez część doktryny86 (silnie reprezentowany jest jednak
również

pogląd

odmienny87),

a

także

spotkała

się

przychylnością

Sądu

88

Najwyższego , choć Sąd ten niewątpliwie dostrzegał występujące tu pęknięcie89.
W kontekście normy nakazującej ochronę życia człowieka od poczęcia, a tym samym
86

T. Justyński, Wrongful conception w prawie polskim, Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 42 i n.; M.
Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody związane z urodzeniem
upośledzonego dziecka, Prawo i Medycyna 2003, nr 13, s. 36 i n.; P. Sobolewski, Glosa do wyroku
Sądu Najwyższego z 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, Palestra 2005, nr 9-10, s. 234.
87
M. Wild, Roszczenia z tytułu wrongful birth w prawie polskim (Uwagi na tle wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03), PS 2005, nr 1, s. 49 i n.; S. Rudnicki, Glosa
do wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 167/03, MoP 2004, nr 10, s. 476; M. Domański,
Urodzenie się dziecka jako źródło szkody? (Rozważania na tle wyroku Sądu Najwyższego z 21
listopada 2003 roku V CK 16/03, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2005, nr 2, s. 128
i n. M. Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa USA, PiP
1985, z. 10, s. 106-107; tenże, [w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000, s. 408.
88
Zob. wyrok z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, OSNC 2003, nr 6, poz. 104; wyrok z dnia 13
października 2005 r., IV CK 161/05, OSP 2006, z. 6, poz. 71; uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., III
CZP 8/06, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 123.
89
Zob. uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 8/06, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 123. W
uzasadnieniu Sąd wskazał: „W niniejszej sprawie występuje (...) sytuacja szczególna, można bowiem
twierdzić, że - z dogmatycznego punktu widzenia - koszty utrzymania dziecka nie służą ograniczeniu
negatywnych skutków, a przeciwnie, służą życiu dziecka, a jego życie nie jest oczywiście szkodą, lecz
samodzielną najwyższą wartością chronioną przez porządek prawny. Wydatki na utrzymanie dziecka
nie wchodzą więc w miejsce jakiegoś zła (np. szkody na osobie), lecz służą dobru. Taki dogmatyczny
punkt widzenia prowadziłby więc do wniosku, że wydatki na utrzymanie dziecka nie mogą być
kompensowane w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej obciążającej podmiot, który
bezprawnie uniemożliwił dokonanie zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu. Przyjęcie
takiego punktu widzenia prowadziłoby do przerzucenia na matkę dziecka, której bezprawnie
pozbawiono co najmniej możliwości podjęcia świadomej decyzji o przerwaniu ciąży będącej
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nakazującej rozstrzygać wszelkie wątpliwości na rzecz interpretacji korzystnej dla
ochrony tego życia (in dubio pro vita humana90) należy jednakże podkreślić, że
akceptacja dla omawianych roszczeń prowadzi do skutków odwrotnych, gdyż
w obawie przed odpowiedzialnością odszkodowawczą w wielu wypadkach lekarze
decydować się będą na przerwanie ciąży, mimo że nie będzie wystarczająco jasne,
czy spełnione są przesłanki dopuszczalności takiego przerwania91 (w szczególności
chodzi tu o niedookreśloną przesłankę zagrożenia dla zdrowia kobiety ciężarnej oraz
„duże prawdopodobieństwo” ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej

jego życiu92). Prowadzić to będzie do

stymulowania postawy proaborcyjnej, która skutkować może przerywaniem ciąż,
mimo że dziecko jest w pełni zdrowe i ciąża nie zagraża życiu matki albo zagraża
tylko w niewielkim stopniu93. Tymczasem niezależnie od kontrowersyjności problemu
aborcji jest ona powszechnie uznawana za zło, którego należy w miarę możliwości
unikać

(przyznają

to

nawet

zwolennicy

stosunkowo

szerokiego

zakresu

dopuszczalności przerwania ciąży). Dlatego też akceptowanie zasadności tych
roszczeń wydaje się nie tylko naruszać zasady dogmatyki prawa cywilnego, ale godzi
też w podstawową, konstytucyjnie chronioną wartość, jaką jest życie człowieka (w
tym: w fazie prenatalnej). De lege lata można, moim zdaniem, rozważać co najwyżej
przyznanie kobiecie zadośćuczynienia ze względu na to, że via facti uniemożliwiono
jej dozwolone przez prawo przerwanie ciąży.
Oczywiście względy humanitarne nakazują przyjść z pomocą rodzicom
niechcianych dzieci, te same względy nakazują jednak przychodzić z pomocą tym
rodzicom, którzy zdecydowali się na urodzenie dzieci. Droga odszkodowawcza
prowadzi do uprzywilejowania tych pierwszych, co oznacza – jak się wydaje –
niedozwoloną dyskryminację94. Rzeczywiste rozwiązanie tego problemu powinno
polegać na udzieleniu przez państwo szczególnego wsparcia tym matkom

następstwem gwałtu, kosztów utrzymania dziecka w pełnym zakresie. Taki skutek zastosowania
jedynie dogmatycznej wykładni pojęcia szkody nie byłby jednak społecznie akceptowany”.
90
Por. także T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Warszawa 2003, s. 213.
91
M. Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa USA, PiP
1985, z. 10, s. 107.
92
Zob. art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).
93
Por. M. Wild, Roszczenia z tytułu wrongful birth w prawie polskim (Uwagi na tle wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03), PS 2005, nr 1, s. 54-55.
94
Por. M. Wild, Roszczenia z tytułu wrongful birth w prawie polskim (Uwagi na tle wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03), PS 2005, nr 1, s. 54.
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(rodzicom), które urodziły dziecko, mimo że ustawodawca umożliwiał przerwanie
ciąży (względy eugeniczne i pochodzenie ciąży z przestępstwa), co zresztą jest
postulowane zarówno w doktrynie95, jak i w orzecznictwie96. Chodzi tu jednak
zarówno o matki, które same zdecydowały się urodzić dziecko (zrezygnowały
z aborcji), jak i te, którym uniemożliwiono przerwanie ciąży.
W kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej należy zwrócić uwagę, że
konstytucyjna norma nakazująca ochronę życia człowieka od momentu poczęcia
musiałaby – jak się zdaje – prowadzić do istotnej modyfikacji pojmowania tzw.
klauzuli sumienia, która umożliwia lekarzowi powstrzymanie się od wykonania
świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Należy zwrócić uwagę, że
w świetle aktualnej regulacji lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia
w sytuacji, gdy zwłoka w udzieleniu świadczenia zdrowotnego mogłaby spowodować
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia (art. 39 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty97)98. Wydaje się tymczasem, że ustanowiona przez ustawodawcę
możliwość legalnego przerwania ciąży ze względu na zagrożenie zdrowia matki nie
jest wystarczająca dla nałożenia na lekarza obowiązku podjęcia działania, które
rażąco koliduje z jego sumieniem, ponieważ narusza to godność człowieka (lekarza),
poprzez zmuszenie go do unicestwienia wartości, którą sam ustrojodawca uznaje za
fundamentalną dla porządku prawnego.
VI.

Konkluzje

Nakaz ochrony życia człowieka w fazie prenatalnej wiąże się z koniecznością
zapewnienia dziecku poczętemu ochrony cywilnoprawnej zarówno w sferze
interesów niemajątkowych, jak i – pośrednio przez zakaz nieuzasadnionego
różnicowania jego sytuacji w stosunku do osób narodzonych – majątkowych.
Zapewnienie tej ochrony jest możliwe w znacznej mierze już na gruncie aktualnego
stanu

prawnego,

przez

przyjęcie

odpowiedniej

interpretacji

obowiązujących

przepisów prawa cywilnego. Jednak ze względu na fakt, że w wielu przypadkach

95

M. Wild, Roszczenia z tytułu wrongful birth w prawie polskim (Uwagi na tle wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03), PS 2005, nr 1, s. 58.
96
Zob. uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 8/06, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 123.
97
T.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.
98
K. Wiak, Polskie prawo karne wobec dziecka poczętego, [w:] Ius et Lex, Lublin 2002, s. 107.
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wykładnia taka jest kontrowersyjna i przyjmowana tylko przez nielicznych autorów,
pożądana jest interwencja ustawodawcy zwykłego, wprowadzająca zmiany wyraźnie
przewidujące ochronę interesów nasciturusa. Zmiany wymagają również przepisy
pośrednio wpływające na zakres tej ochrony (np. w kwestii roszczeń z tytułu
niechcianego urodzenia) albo z ochroną tą się wiążące (np. klauzula sumienia
lekarzy). Zakres i kierunek tych zmian został szczegółowo omówiony w opinii.
Znaczna ich część jest już od jakiegoś czasu postulowana w doktrynie i pewnej
mierze uwzględniana w projektach zmian kodeksu cywilnego.
Z tego punktu widzenia nowelizacja art. 38 Konstytucji nie jest być może
niezbędna, ponieważ większość wniosków co do zakresu ochrony interesów dziecka
poczętego może być wyprowadzona już de lege lata z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r.99. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy tu
jednak od oceny skutków tej zmiany w sferze prawa konstytucyjnego. Niezależnie
jednak od tej oceny należy podkreślić, że skutki przywołanego orzeczenia Trybunału
w zakresie prawa cywilnego nie są w wystarczającym stopniu uwzględniane przez
naukę i orzecznictwo i z tego względu można się spodziewać, że projektowana
zmiana brzmienia art. 38 Konstytucji wywarłaby pozytywny i pożądany skutek
w zakresie wykładni i stosowania prawa cywilnego. Powinna ona pociągać za
sobą również – w zakresie wskazanym w opinii – zmiany ustawodawstwa zwykłego.

Sporządził:
- Za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Dr Roman Trzaskowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Za zgodność:
Justyna Kaca
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K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Warszawa, 22 stycznia 2007 r.

OPINIA PRAWNA
w sprawie poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji (druk sejmowy nr 993),
wprowadzającego zmiany w art. 38 Konstytucji
1. Przedmiot opinii
Przedmiotem opinii jest ocena „skutków prawnych i konstrukcji norm
konstytucyjnych” zawartych w poprawce do projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 993). Poprawka przewiduje nowelizację
art. 38 Konstytucji, deklarującego prawną ochronę życia człowieka, oraz dodanie
przepisu (oznaczonego w poprawce jako art. 2) określającego skutki wejścia w życie
nowelizacji dla części ustawodawstwa przedkonstytucyjnego. Zgodnie z brzmieniem
poprawki:
„Art. 1. W Konstytucji […] w art. 38 dotychczasową treść oznacza się jako
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2.

Rzeczypospolita

Polska

chroni

życie

dzieci

poczętych

poprzez

ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki władz publicznych.”
Art. 2. Niniejsza ustawa nie narusza obowiązujących w dniu jej wejścia w
życie przepisów określających zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka
poczętego.”
2. Zmiana w art. 38 Konstytucji
2.1. Poprawka wprowadza do porządku konstytucyjnego nowe pojęcie
prawne „życie dziecka poczętego”. Oznacza to, że na gruncie przepisów ustawy
zasadniczej explicite dopowiedziane zostaje, iż prawna ochrona życia człowieka
rozpoczyna się od chwili poczęcia.
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W tym sensie można uznać, że proponowana zmiana uzupełnia (doprecyzowuje)
obowiązującą regulację, przesądzając, iż „prawna ochrona życia człowieka”, o której
mowa w art. 38 Konstytucji, obejmuje także jego fazę prenatalną. Należy jednak
zwrócić uwagę, że zamieszczenie pojęcia „życie dziecka poczętego” dopiero w
ustępie drugim art. 38 powoduje, że uzupełnienie to dokonywane jest pośrednio (nie
wprost), co w praktyce może mieć daleko idące konsekwencje interpretacyjne
(rekonstrukcja pełnego zakresu normy prawnej deklarującej „ochronę życia
człowieka” polegała będzie na łącznym odczytaniu dwóch przepisów, w których
posłużono się inną konwencją terminologiczną – por. uwagi w kolejnych punktach
opinii). W tym kontekście, rozwiązaniem trafniejszym, które – jak sądzę – pozwoliłoby
zrealizować zamiar legislacyjny w sposób pewny (bez ryzyka, że formuła legislacyjna
przepisu dopuści skutek prawny odwrotny do zakładanego), wydaje się być
bezpośrednia nowelizacja art. 38 (lub innego przepisu Konstytucji – np. art. 30),
expressis verbis wskazująca moment początkowy, od którego prawo publiczne
gwarantuje ochronę życia człowieka.
2.2. Wprowadzenie do Konstytucji nowego pojęcia prawnego („życie dziecka
poczętego”) rodzi pytania o jego relacje prawne do innych (zastanych) pojęć
konstytucyjnych,

odnoszących

się

do

tej

samej

problematyki.

Chodzi

w

szczególności o ustalenie konsekwencji prawnych poprawki dla sposobu rozumienia
obecnego art. 38, zbudowanego w oparciu o szeroką kategorię „życia człowieka”.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiana, w wyniku której do art. 38
dodany zostanie ustęp drugi, skutkujący rozdzieleniem podstawy prawnej ochrony
życia dla – z jednej strony – „człowieka” (art. 38 ust. 1 po nowelizacji) i – z drugiej
strony – „dziecka poczętego”, z prawnego punktu widzenia będzie równoznaczna ze
stworzeniem pola dla argumentacji, że – na gruncie samej Konstytucji – istnieją dwa
odrębne podmioty ochrony, w stosunku do których można stosować instrumenty
prawne (środki prawne) o zróżnicowanym charakterze i o odmiennej intensywności.
Skoro bowiem ustrojodawca zdecydował się unormować ochronę życia „dziecka
poczętego” w odrębnym przepisie (art. 38 ust. 2), to należy z tego wnosić, że uczynił
to świadomie i wydzielił tę wartość konstytucyjną, jako osobny przedmiot ochrony
(obok „życia człowieka” – art. 38 ust. 1), sugerując tym samym, iż niekoniecznie
ochrona życia „dziecka poczętego” i „życia człowieka” musi polegać na tym samym.
Przy takim ujęciu, pomimo tego, że do ustawy zasadniczej wprowadzone zostanie
pojęcie „ochrona dziecka poczętego”, nadal możliwe będzie – lege artis –
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konstytucyjne zróżnicowanie kwalifikacji prawnej fazy życia człowieka przed i po
narodzeniu. Czymś innym jest przesądzenie w tekście aktu normatywnego momentu
początkowego ochrony życia człowieka, a czymś innym zagwarantowanie mu
jednakowej ochrony prawnej na wszystkich jego etapach.
Wydaje się więc, że intencja zgłoszenia poprawki do projektu ustawy o
zmianie Konstytucji zostanie w tym przypadku zniweczona przez użycie błędnej
formuły legislacyjnej przepisu. Nie sposób również nie zauważyć, że opisywane
konsekwencje dodania ustępu 2 do art. 38 (w brzmieniu zaproponowanym w
poprawce) można wyeliminować za pomocą np. odpowiedniej nowelizacji formuły
określającej podmiot ochrony prawnej w art. 38 (aktualnie obowiązującego).
Na marginesie chciałbym ponadto zauważyć, że opisana powyżej metoda
wykładni art. 38 ust. 2 wykazuje wiele elementów zbieżnych ze sposobem
argumentacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zgłosili zdania odrębne do
wyroku w tzw. sprawie ustawy antyaborcyjnej (orzeczenie z 28 maja 1997 r.;
sygn. akt K 26/96). Dla przykładu, w zdaniu odrębnym do orzeczenia sędziego L.
Garlickiego

można

przeczytać,

że:

„Choć

obowiązujące

dzisiaj

regulacje

konstytucyjne nie zawierają przepisu odnoszącego się bezpośrednio do <<prawa do
życia>>, to zgodzić się należy, że wynika ono z samej istoty demokratycznego
państwa prawnego, które jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego
najcenniejsze. […] Zgadzam się więc z konkluzją Trybunału, że obiektywny system
wartości wynikający z całokształtu norm i zasad konstytucyjnych nakazuje
traktowanie życia poczętego jako samoistnego dobra prawnego, któremu przysługuje
konstytucyjna ochrona.
Nie zgadzam się natomiast ze stanowiskiem Trybunału, gdy stwierdza on, że
<<wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w
tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest
bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na
dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego
życia>>. […] Nie jestem przekonany, czy problem ten postawiono we właściwy
sposób. Punktem wyjścia nie musi być bowiem abstrakcyjne wartościowanie życia
przed i po urodzeniu. W moim przekonaniu najpierw trzeba postawić pytanie, czy
okres prenatalny i okres postnatalny są na tyle identyczne, by nie było uzasadnienia
dla ich odróżniania. Jeżeli zaś takie odróżnienie jest zasadne, to ewentualne
odmienności zakresu ochrony życia nie muszą być wyprowadzane z różnicowania
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samej wartości tego życia. Mogą one wynikać z innych odrębności obu wskazanych
wyżej okresów życia, a zwłaszcza odrębności w powiązaniu tego życia z dobrami
konstytucyjnymi innych osób.
W moim przekonaniu cechą, która musi przesądzać o odróżnieniu (co nie
musi

wcale

oznaczać

hierarchizowania)

życia

narodzonego

od

życia

nienarodzonego, jest związek tego drugiego z organizmem matki. W normalnych
bowiem warunkach biologicznych płód pozostaje – do chwili porodu – w organizmie
matki, stanowiąc jednocześnie część tego organizmu oraz twór o samoistnym
charakterze. Ciąża oznacza więc pojawienie się szczególnej zależności i
szczególnego związku pomiędzy matką a płodem, które nie mają żadnych
odpowiedników w innych etapach istnienia człowieka. […]
Nie musi to przesądzać o uznaniu, że życie nienarodzone ma niższą
wartość, stanowiąc jak gdyby <<życie drugiej kategorii>>. Przesądza to natomiast o
konieczności uznania, że prenatalny okres życia jest czymś innym od okresu
postnatalnego, a tym samym, że nie ma podstaw do zacierania różnic między nimi.
Także więc regulacje prawne mogą i powinny dawać wyraz tej różnicy.”
Zaprezentowanemu wywodowi nie sposób odmówić wewnętrznej spójności.
W szczególności, gdy weźmie się pod uwagę, że orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego, do którego cytowane zdanie odrębne zostało złożone, zapadło na
gruncie utrzymanych w mocy przepisów Konstytucji z 1952 r., która expressis verbis
nie deklarowała prawnej ochrony życia człowieka. Przedłożona poprawka do art. 38
wpisuje się w tę linię argumentacyjną i ją wzmacnia.
2.3. Drugim problemem jaki wiąże się z zapisaniem zasady ochrony prawnej
życia człowieka w dwóch przepisach (art. 38 ust. 1 i 2) jest wątpliwość, czy w ten
sposób nie różnicuje się zakresu ochrony życia ludzkiego według kryterium czasu
(wieku istoty ludzkiej). Proponowany art. 38 ust. 2 przewiduje, że „poprzez
ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki władz publicznych” chronione ma być
wyłącznie „życie dzieci poczętych” (przepis nie dotyczy innych podmiotów prawnych).
Aby nie narazić się przy tym na narzut, że nowelizacja art. 38 nie zawiera nowości
normatywnej (w zakresie w jakim stanowi egzemplifikację nakazanych działań władz
publicznych), a więc, że jest swoistym naddatkiem (superfluum) nie posiadającym
istotnego znaczenia dla funkcji prawnej Konstytucji, należy przyjąć, że art. 38 ust. 1
i art. 38 ust. 2 nie określają identycznych form działania państwa, ale zawierają
istotne odrębności (zgodnie z zasadą racjonalności językowej ustawodawcy, do
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oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie
oznacza się tymi samymi określeniami). Oznaczałoby to, że już z literalnego
brzmienia ustawy zasadniczej będzie można wyprowadzić wniosek, iż różnicuje ona
zakres i formy ochrony życia ludzkiego, w zależności od tego czy mamy do czynienia
z życiem narodzonym, czy z życiem nienarodzonym.
W piśmiennictwie od wielu lat nie kwestionuje się poglądu, że przepisy
Konstytucji określające prawa i wolności obywatelskie powinny być rozwijane w
ustawodawstwie zwykłym (zob. na ten temat np.: S. Rozmaryn, Konstytucja jako
ustawa zasadnicza PRL, Warszawa 1967, s. 154-206; L. Garlicki, Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 41-46). Obowiązki ustawodawcy
polegają zarówno na działaniach pozytywnych (tworzenie instytucji gwarantujących
korzystanie z konstytucyjnych praw i wolności, urzeczywistnianie ich w praktyce
stosowania prawa), jak też na działaniach negatywnych (zakazy naruszania norm
Konstytucji). A zatem, nawet gdyby Konstytucja nie zawierała wyraźnego odesłania
do ustawy mającej rozwijać albo precyzować normy konstytucyjne, nie ulega
wątpliwości, że ustawodawca nie traci w tej materii kompetencji prawodawczej.
Różny może być natomiast zakres jego swobody regulacyjnej. Wiele zależy wówczas
od konkretności normy konstytucyjnej i charakteru prawnego przepisu zawierającego
odesłanie do ustawy. Dlatego też ewentualny brak sformułowania „poprzez
ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki władz publicznych” (art. 38 ust. 2) nie
mógłby być traktowany jako zakaz wydawania ustaw odnoszących się do
problematyki ochrony życia człowieka (w tym życia poczętego) oraz podejmowania
działań przez władze publiczne (np. w sferze edukacyjnej lub pomocy społecznej).
2.4. Artykuł 38 ust. 2 (w brzmieniu poprawki) może być odczytany również
jako

regulacja,

która

niesie

ze

sobą

głębokie

zmiany

merytoryczne

dla

konstytucyjnego systemu ochrony prawnej życia człowieka.
Wśród prawników toczy się dyskusja na temat charakteru prawnego i
sposobu wykładni art. 38 Konstytucji. Kluczowe dla tego zagadnienia ustalenia
zależą m.in. od odpowiedzi na pytania o to: jakie normy (wartości) konstytucyjne
uzasadniają ograniczenie (wyłączenie) zastosowania normy gwarantującej prawo do
życia, w warunkach gdy następuje między nimi niemożliwa do pogodzenia kolizja,
oraz czy konstytucyjna ochrona prawna życia może być różnicowana w zależności
od fazy rozwoju człowieka? W zasadniczym stopniu dyskusja ta stanowi przykład
typowego dyskursu prawniczego, w którym w pierwszej kolejności trzeba określić

6

345

pryncypia interpretacyjne oraz założenia aksjologiczne, w oparciu o które
opracowywane

zostaną

następnie

np.

szczegółowe

postulaty

legislacyjne.

Zrealizowanie celu jakim jest zmiana Konstytucji jest więc przede wszystkim
zagadnieniem stricte prawnym i to argumenty tego rodzaju będą decydowały, czy
podjęta inicjatywa okaże się w przyszłości sukcesem, czy porażką. Brak rozeznania
w metodach pisania i czytania tekstu prawnego, w szczególności tak złożonego aktu
jakim jest ustawa zasadnicza, ostatecznie może przynieść rezultat przeciwny do
zamierzonego, a więc okazać się przeciwskuteczne. Wydaje się, że art. 38 ust. 2 (w
brzmieniu poprawki) można zaliczyć do przypadków, kiedy intencja prawodawcza nie
będzie mogła znaleźć potwierdzenia w efekcie końcowym.
Uzależnienie „ochrony życia dziecka poczętego” od aktualnych dyspozycji
„ustawodawstwa” oraz „działań władz publicznych” oznacza przeniesienia dyskusji o
zagadnieniach prawnej ochrony życia – w dużym stopniu – z poziomu
konstytucyjnego na poziom ustawowy (aktu normatywnego o niższej mocy prawnej).
Koncepcja ta nawiązuje do teorii tzw. pośredniczącej funkcji ustawy przy stosowaniu
przepisów Konstytucji. Intensywność ochrony życia dziecka poczętego, a także jej
sposób i formy, przekazane zostały do wyłącznej właściwości ustawodawcy
zwykłego, którego udział w zapewnieniu tej ochrony stał się w tych warunkach ex
lege niezbędny i obligatoryjny (w procesach stosowania prawa zawsze będzie to
oznaczało konieczność – co najwyżej – współstosowania przepisów Konstytucji i
ustaw odnoszących się do prawnej ochrony życia dziecka poczętego). Oczywiście
ustawodawca zwykły nie jest zwolniony z obowiązku przestrzegania innych
przepisów Konstytucji, które wyznaczają jego swobodę decyzyjną. Niemniej jednak,
nie powinno budzić kontrowersji, że nowelizacja idąca w tym kierunku umacnia tezę
o możliwości miarkowania zastosowania art. 38, co należy odnieść nie tylko do
przypadku, gdy kolidują ze sobą „dobra symetryczne” (np. życie jednej osoby i życie
drugiej osoby), ale również wtedy, gdy mamy do czynienia z wartościami
usytuowanymi w wewnętrznej hierarchii Konstytucji – w mojej ocenie – niżej bądź
oczywiście niżej niż życie człowieka (np. wolność, zdrowie itp.). Rezultaty tego
miarkowania (wyjątki) – teoretycznie nawet o szerszym zakresie niż na gruncie
obowiązującego art. 38 Konstytucji – będą musiały zostać sformułowane w ustawie.
Dla lepszego zobrazowania tezy przyjmującej, iż art. 38 ust. 2 poszerza zakres
swobody ustawodawcy zwykłego (w stosunku do stanu obecnego) przywołam
fragment cytowanego już orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r.
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W orzeczeniu tym Trybunał Konstytucyjny uchylił przepis ustawy, który
stanowił, że ochrona życia w fazie prenatalnej „jest uzależniona od decyzji
ustawodawcy zwykłego”. W analizowanej sprawie mamy do czynienia ze zmianą
Konstytucji i z tego powodu – ze względu na inną rangę tego aktu normatywnego –
uwagi sądu konstytucyjnego nie dadzą się do niej odnieść wprost. Niemniej jednak,
opinia Trybunału powinna być brana pod uwagę, jak ważny argument z uznanego
autorytetu prawniczego.
We wspomnianym uzasadnieniu do orzeczenia z 28 maja 1997 r. (sygn. akt
K 26/96) Trybunał stwierdził: „Jeżeli chodzi o nowe brzmienie art. 1 ustawy z 7
stycznia 1996 r., zgodnie z którym <<prawo do życia podlega ochronie, w tym
również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie>>, wątpliwości,
wyrażone zresztą przez wnioskodawcę, budzi użyty w tym przepisie zwrot, iż prawo
do życia w fazie prenatalnej podlega ochronie <<w granicach określonych w
ustawie>>. Zwrot ten oznacza, iż życie nasciturusa korzysta z ochrony prawnej
wyłącznie w zakresie, w jakim wyraźnie przewiduje to ustawa zwykła. […]
Zastrzeżenie, iż życie nasciturusa podlega ochronie wyłącznie w granicach
ustawowych musi oznaczać, iż dopiero regulacja zawarta w ustawie zwykłej staje się
źródłem ewentualnego zakazu naruszania jego życia. Podobnie tylko ustawa zwykła
przewidywać może środki egzekwowania tego zakazu. O ile w tej drugiej sytuacji
oczywista jest kompetencja ustawodawcy zwykłego do określania środków mających
zagwarantować przestrzeganie normy zakazującej naruszania życia dziecka
poczętego, o tyle przyznanie takiej wyłącznej kompetencji w zakresie stanowienia
samego zakazu nie da się pogodzić z ciążącym na ustawodawcy obowiązkiem
ochrony wartości konstytucyjnych. Konsekwencją uzależnienia obowiązywania
zakazu naruszenia życia nasciturusa od regulacji zawartych w ustawach zwykłych
musi być brak jakiejkolwiek ochrony tego życia w sytuacji, gdyby ustawodawca
zaniechał wprowadzenia takiego zakazu lub ograniczył jego zakres. Aktualna
redakcja art. 1 ustawy przypisuje więc ustawodawcy zwykłemu prawo do określania
czy, i w jakim zakresie życie nasciturusa podlega ochronie prawnej. Oznacza to w
konsekwencji, iż dla obowiązywania w systemie prawnym zakazu naruszenia życia
nasciturusa, konieczna jest ustawowa podstawa takiego zakazu. Taka wszakże
kompetencja stanowi naruszenie przepisów konstytucyjnych odnoszących się do
ochrony życia. Jeżeli bowiem życie człowieka, w tym życie dziecka poczętego,
stanowi wartość konstytucyjną, to ustawa zwykła nie może prowadzić do swoistej
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cenzury i zawieszenia obowiązywania norm konstytucyjnych. Zakaz naruszania życia
ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego wynika z norm o charakterze
konstytucyjnym. W takiej sytuacji ustawodawca zwykły nie może więc być
uprawniony do decydowania o warunkach obowiązywania takiego zakazu, czyniąc
tym samym normy konstytucyjne normami o charakterze warunkowym. Nie może w
szczególności uzależniać go od regulacji zawartych w ustawach zwykłych. Stąd też
sprzeczne z normami konstytucyjnymi jest stanowienie przez ustawodawcę zwykłego
wszelkich

takich

regulacji,

które

prowadziłoby

do

jedynie

warunkowego

obowiązywania gwarancji konstytucyjnych.”
Biorąc powyższe pod uwagę wrażam pogląd, że zmiana w art. 38 ust. 2
(przedstawiona

w

poprawce)

powoduje

obniżenie

(osłabienie)

aktualnie

obowiązującego standardu konstytucyjnego ochrony życia (zwłaszcza w kontekście
ustaleń Trybunału Konstytucyjnego w orzeczeniu z 28 maja 1997 r.). Po pierwsze
wzmacnia ona taką wykładnię art. 38 Konstytucji, który dopuszcza odmowę
zastosowania przepisu o ochronie życia w sytuacji konfliktu z innymi wartościami
konstytucyjnymi,

które

nie

mają

charakteru

symetrycznego

(ewentualnie

porównywalnego) w stosunku do wartości konstytucyjnej jaką jest życie człowieka.
Po drugie – zakłada pośredniczącą funkcję ustawy przy realizowaniu „ochrony życia
dziecka poczętego”, co rozszerza zakres swobody ustawodawcy w tej materii i czyni
ustawę zwykłą – nie można na podstawie samego brzmienia literalnego art. 38 ust. 2
wykluczyć takiego kierunku interpretacji – źródłem (podstawą) ochrony „życia
dziecka poczętego”.
2.5. Na zakończenie tej części opinii chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na
trzy kwestie legislacyjne, związane z redakcją przepisu. Mianowicie:
(a) w art. 38 ust. 1 Konstytucji posłużono się pojęciem „prawna ochrona”,
podczas gdy w art. 38 ust. 2 (z poprawki) mówi się tylko o „ochronie” – trzeba
wyjaśnić tę różnicę terminologiczną, która może mieć doniosłe konsekwencje
normatywne;
(b) w nazwie Rzeczpospolita wnioskodawca poprawki popełnił błąd
ortograficzny (w art. 38 ust. 2: „Rzeczypospolita”);
(c) byłoby pożądane, aby z art. 38 ust. 2 wyeliminować występującą tam
wieloznaczność składniową, powodującą pewną niezręczność („dziecko poczęte
poprzez ustawodawstwo”).
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3. Artykuł 2 poprawki (przepis przejściowy)
3.1. Przed przystąpieniem do analizy treści art. 2 poprawki należy ustalić jaki
jest charakter prawny tego przepisu oraz gdzie – w systematyce Konstytucji lub
ustawy o zmianie Konstytucji – może on zostać zamieszczony. Przyjmuję, że art. 2
jest przepisem przejściowym, który określa konsekwencje prawne uchwalenia
zmiany w art. 38 (dodania ustępu drugiego do art. 38). W tym sensie jest to przepis
ściśle związany z materią poprawki, która oznaczona została jako „art. 1” (istnieje
iunctim między zmianą w art. 38 i przepisem przejściowym). Cała poprawka (oba
przepisy) stanowi więc – moim zdaniem – funkcjonalną całość. Znalezienie
adekwatnego miejsca w strukturze Konstytucji dla tak pojmowanego przepisu
przejściowego (art. 2 poprawki) mogłoby sprawić pewne kłopoty. Jeżeli jednak
dobrze odczytuję intencję wnioskodawcy, to wydaje się, że jego zamiarem jest
dodanie art. 2 do ustawy o zmianie Konstytucji (jest to poprawka do projektu ustawy
o zmianie Konstytucji, z druku sejmowego nr 993). W konsekwencji art. 2 nie
zostanie inkorporowany do tekstu Konstytucji (tak jak art. 1 poprawki), ale pozostanie
w ustawie o zmianie Konstytucji, jako jednostka redakcyjna tego aktu.
Drugim założeniem jakie chciałbym w tym miejscu poczynić jest uznanie
normatywnego charakteru art. 2 poprawki. Może być przedmiotem sporu, czy
zamieszczenie w akcie normatywnym przepisu potwierdzającego znany skądinąd
fakt, iż system prawa jest wewnętrznie uporządkowany, i że zasada ta bez wyjątku
odnosi się również do poprawki do ustawy o zmianie Konstytucji, wyraża już jakąś
normę postępowania (ma walor normatywny), czy też jest to raczej swoisty akt
wykładni prawa lub wyeksplikowanie niekontrowersyjnego założenia systemu prawa.
Pomijając te zasadne wątpliwości przyjmuję, że art. 2 poprawki wprowadzony został
w przekonaniu, że za jego sprawą osiągnięte zostaną określone cele merytoryczne.
Dlatego też w dalszej części opinii będę traktował go jako normę prawa
przejściowego (metanormę) mającą za przedmiot przepis nowelizujący art. 38
Konstytucji.
3.2. Dokonując pewnego uproszenia, normę zawartą w art. 2 poprawki
można byłoby przedstawić w następujący sposób: „Stanowi się, że art. 38 ust. 2
Konstytucji jest zgodny (<<nie narusza>>) z ustawami określającymi zakres
karalności czynów przeciwko życiu dziecka poczętego”. Upraszczając rzecz jeszcze
bardziej, należałoby powiedzieć, że norma z art. 2 poprawki brzmi: „Stanowi się, że
Konstytucja jest zgodna z ustawami”.
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Na gruncie Konstytucji z 1997 r. oczywiście nie ma takiej możliwości – ani w
teorii, ani w praktyce – aby w jakikolwiek sposób i w jakichkolwiek okolicznościach
przepisy Konstytucji były niezgodne z aktami prawnymi o niższej mocy prawnej (np.
ustawami). Szersze omawianie tego zagadnienia nie wydaje się celowe. Samo
dopuszczenie takiej ewentualności jest sprzeczne z założeniami systemu prawa, nie
wytrzymuje sprawdzianu logicznego i burzy fundamenty ustroju konstytucyjnego
państwa. Wnioskodawcy poprawki chodziło zapewne o sytuację odwrotną. O ile
bowiem nie ma możliwości, aby Konstytucja była sprzeczna z ustawą, w praktyce jak
najbardziej możliwe jest, aby ustawa naruszała przepisy Konstytucji. Dowodem na to
są chociażby liczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przewidując więc, że
art. 2 poprawki zostanie odpowiednio przeredagowany w trakcie prac legislacyjnych
w Sejmie lub w Senacie chciałbym skupić się już tylko na zagadnieniu prawnej
dopuszczalności

zamieszczenia

w

ustawie

o

zmianie

Konstytucji

przepisu

przejściowego, który stwierdzałby, że określone ustawy nie naruszają art. 38 ust. 2
Konstytucji.
3.3. Wykładnia art. 2 poprawki nie daje jednoznacznych rezultatów. Co
jednak ważniejsze, wszystkie warianty interpretacyjne przepisu mają nieusuwalne
wady, co prowadzi do wniosku, że jego uchwalenie budzi zastrzeżenia z punktu
widzenia koncepcji ustawodawcy racjonalnego.
Po pierwsze – można rozważyć, czy art. 2 poprawki jest przepisem prawa
intertemporalnego. Przepisy prawa intertemporalnego mają za zadanie określić – w
ich typowym ujęciu – jakie prawo należy stosować w sytuacji, gdy w systemie prawa
nastąpiły zmiany normatywne. W szczególności, w jakich przypadkach stosować
„prawo nowe”, a w jakich nadal opierać się na „przepisach starych”, dopiero co
uchylonych (szerzej na ten temat zob. np. J. Mikołajewicz, Prawo intertemporalne.
Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2000, s. 29-33).
Artykuł 2 projektu nie dotyczy jednak sposobu stosowania prawa, ale określa
hierarchiczną zależność między aktami normatywnymi. Nie chodzi więc w tym
przypadku o rozstrzygniecie potencjalnych kolizji „starego” i „nowego” prawa, ale o
ustanowienie swoistej reguły walidacyjnej, stabilizującej obowiązywanie niektórych
przepisów ustawowych (w ich wersji z dnia wejścia w życie art. 38 ust. 2 Konstytucji).
Po drugie – nasuwa się pytanie, czy art. 2 poprawki nie został stworzony po
to, aby spetryfikować obowiązywanie „przepisów określających zakres karalności
czynów

przeciwko

życiu

dziecka

poczętego”.

Ustawodawca

konstytucyjny
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autorytatywnie stwierdzałby w ten sposób, że wskazane w art. 2 poprawki przepisy –
potencjalnie nawet bezterminowo (dopóki nie zostaną zmienione) – ex lege są
zgodne z aktem o wyższej mocy prawnej (zakaz kwestionowania legalności tych
unormowań). Ponadto, art. 2 poprawki może być traktowany także jako próba
wyłączenia

właściwości

rzeczowej

Trybunału

Konstytucyjnego,

w

zakresie

odnoszącym się do kontroli zgodności wspomnianych przepisów z art. 38 ust. 2
Konstytucji. W takim ujęciu art. 2 pełniłby rolę przepisu prawa materialnego, który
m.in. modyfikowałby zakres jurysdykcji sądu konstytucyjnego albo ustanawiałby
zakaz podnoszenia zarzutu niezgodności przepisów w różnych procedurach
sądowych (np. w ramach pytań prawnych sądów, wniosków uprawnionych
podmiotów do Trybunału Konstytucyjnego, skargi konstytucyjnej itp.).
Omówiony powyżej wariant interpretacyjny art. 2 poprawki nie wytrzymuje
krytyki. Zadekretowanie przez ustrojodawcę w normie prawnej, że ustawa o
określonej treści (dopóki nie zostanie zmieniona) jest obligatoryjnie zgodna z
Konstytucją z mocy samego prawa, de facto oznacza ustanowienie wyjątku od –
kluczowych dla utrzymania spójności i wewnętrznego uporządkowania systemu
prawa – art. 8 (bezpośrednie stosowanie i nadrzędna pozycja Konstytucji) i art. 188
Konstytucji (właściwość rzeczowa Trybunału Konstytucyjnego). Nie twierdzę przy
tym, że istnieje bezwzględny zakaz uchwalenia przepisu o treści takiej samej lub
zbliżonej do art. 2 poprawki (innym zagadnieniem jest miejsce gdzie przepis taki
powinien zostać docelowo zamieszczony – zob. dalej), twierdzę natomiast, że
zmiana tego rodzaju, zwłaszcza w brzmieniu zaproponowanym w art. 2 poprawki, nie
będzie skuteczna, a więc nie pozwoli zrealizować zamierzenia prawodawczego.
Czy zatem art. 2 poprawki można przypisać skutek normy o charakterze lex
specialis, ograniczającej uprawnienia sądu konstytucyjnego? W mojej ocenie
zdecydowanie nie. Chodzi przy tym nie tylko o okoliczność, że przepis ten w swojej
warstwie językowej nie przesądza tej sprawy explicite, ale również dlatego, że
możliwość taka – co do zasady – wydaje się, z prawnego punktu widzenia, nierealna.
Zrealizowanie

jej

oznaczałoby

osłabienie

funkcji

orzeczniczych

Trybunału

Konstytucyjnego i wyłączenie fragmentu porządku prawnego spod fundamentalnych
mechanizmów

gwarancyjnych

(sądownictwo

konstytucyjne),

które

zostały

ustanowione m.in. w celu ochrony podstawowych praw i wolności człowieka. Byłby to
także precedens otwierający drogę do dosyć prostego obchodzenia unormowań
konstytucyjnych w przyszłości. Skoro wystarczy uchwalić „niewielką” zmianę do
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przepisu Konstytucji i zawrzeć przepis przejściowy wzorowany na art. 2 poprawki
(wcześniej odpowiednio dostosowując ustawodawstwo), to w gruncie rzeczy można
„zawiesić” lub istotnie ograniczyć wiele uprawnień konstytucyjnych, w sposób nie
podlegający żadnej kontroli prawnej.
Trzeba pamiętać, że z art. 8 Konstytucji, stanowiącego że ustawa zasadnicza
jest „najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”, wynika nie tylko obowiązek
zachowania formalnej zgodności systemu prawa (stosowanie adekwatnych do rangi
regulowanej problematyki typów aktów normatywnych; przestrzeganie norm
kompetencji prawodawczej), ale również obowiązek utrzymania zgodności systemu
prawa w aspekcie materialnym. A zatem, hierarchia systemu prawa, to także
faktyczna niesprzeczność jego treści (norm prawnych), na straży której stoją m.in.
instytucje sądownictwa konstytucyjnego i odpowiedzialności przed Trybunałem
Stanu.
Kolejna wątpliwość powstaje wówczas, jeżeli uświadomimy sobie, że art. 2
poprawki

–

jako

przepis

prawa

materialnego

–

nie

zostanie

włączony

(inkorporowany) do tekstu Konstytucji, ale pozostanie w ustawie o zmianie
Konstytucji, stanowiąc jej trwały element (zob. wcześniej uwagi w pkt 3.1. opinii). W
ten sposób ustawa o zmianie Konstytucji obowiązywała będzie w systemie prawa
obok Konstytucji, jako samodzielny akt normatywny o najwyższej mocy prawnej w
hierarchii źródeł prawa. Sytuacja taka – moim zdaniem – narusza jednolity charakter
Konstytucji (oprócz Konstytucji obowiązuje inny akt normatywny o takiej samej jak
Konstytucja mocy prawnej) oraz stanowi obejście regulacji ustawy zasadniczej o
zamkniętym systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o zmianie
Konstytucji zawierająca przepis prawa materialnego – mogący być w przyszłości
stosowany wielokrotnie – przywodzi na myśl ustawy konstytucyjne, których polski
porządek prawny nie przewiduje).
W tym zakresie nie można również wykluczyć, że dopuszczalna byłaby droga
do kontroli zgodności z Konstytucją kompetencji prawodawczej do uchwalenia art. 2
poprawki (zakładając, że przepis ten zawiera normę o charakterze materialnym).
Zgodnie z dominującym w nauce prawa poglądem, Trybunał Konstytucyjny jest
uprawniony do orzekania o zgodności z Konstytucją ustawy o zmianie Konstytucji w
granicach w jakich kwestionowane są: poprawność procedury legislacyjnej i
przestrzeganie upoważnień prawodawczych (przepisów kompetencyjnych). Szerzej
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na ten temat zob. np. W. Sokolewicz [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, red. L. Garlicki, t. 2, Warszawa 2001, komentarz do art. 235, s. 72-73).
Po trzecie wreszcie – z góry należy odrzucić ewentualność, że art. 2
poprawki może być wzorowany na art. 236 ust. 2 zd. 2 Konstytucji, i że w związku z
tym – mutatis mutandis – stanowi on prawny odpowiednik tego przepisu. Zgodnie z
art. 236 ust. 2 Konstytucji: „Ustawy wprowadzające w życie art. 176 ust. 1 w zakresie
dotyczącym postępowania przed sądami administracyjnymi zostaną uchwalone
przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji. Do czasu wejścia w życie
tych ustaw obowiązują przepisy dotyczące rewizji nadzwyczajnej od orzeczeń
Naczelnego Sądu Administracyjnego.”
W literaturze przedmiotu wyrażono opinię, iż: „Postanowieniom art. 236 ust. 2
można przypisać efekt odraczający i przepis ten należy traktować jako wyjątek od
zasady natychmiastowego i jednolitego wejścia w życie wszystkich postanowień
konstytucji, ustanowionej przez art. 243. W tym zakresie nie pojawia się więc – w
okresie przed 17 X 2002 [5 lat od momentu wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. –
uwaga P.R.]

–

stan

niekonstytucyjności.”

(L.

Garlicki

[w:]

Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 1, Warszawa 1999,
komentarz do art. 236, s. 10-11).
Pogląd ten jest kontrowersyjny. Trudno bowiem – moim zdaniem –
zaakceptować myśl, że przepis o wejściu w życie Konstytucji może zostać wyrażony
w sposób dorozumiany (implicite), a o jego obowiązywaniu i zakresie zastosowania
przesądza pogląd doktryny. Podobne zastrzeżenia pojawiają się w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego. Tytułem przykładu można przywołać wyrok z 9 lutego
1999 r. (sygn. akt U 4/98), w którym Trybunał dowodził: „[…] celem art. 236
Konstytucji nie jest na pewno wprowadzenie swoistej vacatio legis dla przepisów
regulujących

funkcjonowanie

Trybunału

Konstytucyjnego.

Powołany

przepis

Konstytucji daje Radzie Ministrów dwuletni termin dla przedstawienia Sejmowi
projektów ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji. Ustęp 2 przewiduje
dłuższy, 5–letni termin dla stworzenia dwuinstancyjnego systemu sądownictwa
administracyjnego. Zestawienie treści ustępu 1 […] z ustępem 2 nie pozostawia
wątpliwości, iż chodzi o akty prawne konieczne do stworzenia nowych instytucji czy
też rozwiązań prawnych, które do tej pory nie funkcjonowały w naszym systemie, a
które zostały wprowadzone do niego przepisami konstytucji. […] TK w obecnym
składzie podziela pogląd wyrażony we wcześniejszym orzeczeniu, zgodnie z którym
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<<przy ocenie przez Trybunał konstytucyjności treści normy prawnej miarodajny jest
stan konstytucyjny z dnia orzekania, przy ocenie zaś kompetencji prawotwórczej do
wydania badanego przepisu i trybu jego ustanowienia – stan konstytucyjności z dnia
wydania przepisu>>”.
Warto również zauważyć, że art. 2 poprawki zasadniczo różni się od art. 236
ust. 2 Konstytucji. Przede wszystkim nie zapowiada on wydania ustaw mających na
celu dostosowanie systemu prawa do zmiany w art. 38 Konstytucji. Z kolei jeżeli
nawet przyjmiemy, że art. 2 poprawki jest przepisem odraczającym wejście w życie
nowelizacji Konstytucji (analogicznie jak uczynił to L. Garlicki w stosunku do art. 236
ust. 2 Konstytucji), to w rezultacie stwierdzimy w ten sposób wyłącznie tyle, że termin
wejścia w życie art. 38 ust. 2 zostaje powiązany z momentem wprowadzenia zmian
w aktualnym ustawodawstwie. Mówiąc inaczej, oznacza to, że nowelizacja
Konstytucji nie wejdzie w życie dopóty, dopóki nie zostaną zmienione „przepisy
określające zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka poczętego”.
4. Podsumowanie opinii
Podsumowując powyższe uwagi należy stwierdzić, że:
(a) art. 1 poprawki (zmiana w art. 38 Konstytucji) – mimo

że

konstytucjonalizuje pojęcie „życie dziecka poczętego” – per saldo prowadzi do
osłabienia

obecnego

standardu

ochrony

życia

ludzkiego,

zwłaszcza

gdy

obowiązujący art. 38 Konstytucji odczytuje się w kontekście orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r. (zob. wcześniej pkt 2 opinii);
(b) art. 2 poprawki (dodanie przepisu przejściowego) jest regulacją, która
rodzi uzasadnione przypuszczenia, że w praktyce stosowania prawa nie zdoła
odegrać istotniejszej roli, czy też ujmując rzecz inaczej – nie zdoła zrealizować
zakładanego w jej treści celu prawodawczego (zob. wcześniej pkt 3 opinii).

Sporządził:
-za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
dr Piotr Radziewicz
Za zgodność:
M.Guzowska
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Warszawa, 22.01.2007

OPINIA
nt. „Struktury normatywnej i konsekwencji prawnych projektu ustawy o
zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
I.

Uwagi wstępne

Przedmiotem opinii jest analiza projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ma następujące brzmienie:
„Art.1.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 38 dotychczasową treść oznacza
się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2.

Rzeczypospolita

Polska

chroni

życie

dzieci

poczętych

poprzez

ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki władz publicznych.”
Art. 2.
Niniejsza ustawa nie narusza obowiązujących w dniu wejścia w życie przepisów
określających zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka poczętego.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”
Ujęcie tematu wskazuje, iż zakresem opinii jest objęta analiza struktury
normatywnej wymienionych przepisów projektu oraz ich konsekwencji prawnych. Tak
określony zakres opinii jest niezmiernie szeroki, albowiem ocena konsekwencji
prawnych projektu w zasadzie winna obejmować analizę skutków w obrębie prawa
konstytucyjnego oraz wszystkich gałęzi prawa, w tym zwłaszcza prawa karnego,
cywilnego,

medycznego,

finansowego,

zabezpieczeń

społecznych,

etc.

Z

oczywistych względów nie jest możliwe kompleksowe omówienie w niniejszej
ekspertyzie wszystkich implikacji projektu dla regulacji gałęziowych. Dlatego w
dalszej części opinii omawiam strukturę normatywną projektu oraz jego skutki w
obrębie prawa konstytucyjnego.
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Struktura i konsekwencje prawne art. 3 projektu

Projekt składa się z trzech artykułów, z których pierwsze dwa mają charakter
samodzielnych regulacji materialnoprawnych. Artykuł 3 określa natomiast zakres
czasowy obowiązywania regulacji materialnoprawnych. Wskazuje on, iż ustawa
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Nie budzi on w mojej ocenie żadnych
zastrzeżeń. Brak odpowiedniej vacatio legis ustawy konstytucyjnej nie może być w
zasadzie uznany za wadę prawną. Wynika to z faktu, iż bezpośrednie działanie
ustawy konstytucyjnej nie może być w Rzeczypospolitej Polskiej kwestionowane
żadnym

krajowym

środkiem

prawnym.

Polski

Trybunał

Konstytucyjny

w

przeciwieństwie np. do niemieckiego, nie ma kompetencji do kontroli ustaw
konstytucyjnych (art. 188 Konstytucji). Co najważniejsze jednak, projekt nie jest
adresowany bezpośrednio do obywateli, nie może więc podważać ich zaufania do
państwa i prawa, nie może naruszać tzw. „interesów w toku”. Adresatem projektu jest
ustawodawca zwykły.
III.

Struktura i konsekwencje prawne art. 1 projektu

Artykuł 1 projektu wzbogaca treść art. 38 Konstytucji o nowy przepis ustępu 2.
Projektowany

przepis

ma

zbliżoną

konstrukcję

normatywną

do

obecnie

obowiązującego art. 38 Konstytucji. Obecnie obowiązujący art. 38 Konstytucji
stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia.” Projektowany ustęp drugi stanowi, iż: „Rzeczpospolita Polska chroni życie
dzieci

poczętych

poprzez

ustawodawstwo

i

wszechstronne

wysiłki

władz

publicznych”. Widać zatem, że adresatem obu przepisów jest Rzeczpospolita Polska.
Widać również, że na Rzeczpospolitą Polską projekt Konstytucji nakłada obowiązek
ochrony życia

odpowiednio:

<<każdego

człowieka>>

(ust.

1)

i

<<dziecka

poczętego>> (ust. 2).
Wydaje się, że redakcja projektowanego art. 38 ust. 2 jest wadliwa. Jak wyżej
wskazałem adresatem tego przepisu jest Rzeczpospolita Polska. Przepis wskazuje
jednak in fine, iż adresatem obowiązku podejmowania <<wszechstronnych
wysiłków>> na rzecz ochrony dzieci poczętych są także <<władze publiczne>>.
Oznacza to, że zarówno Rzeczpospolita Polska jak i władze publiczne są
odpowiedzialne za realizację nakazu konstytucyjnego, mimo że określenie
Rzeczpospolita Polska jest tożsame z określeniem władza publiczna. Uznać zatem
należy, że końcowy fragment przepisu art. 38 ust. 2 jest zbędny.
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Projektowany

przepis

dokonuje
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konstytucjonalizacji

ustawowego

pojęcia

<<dziecko poczęte>> (por. art. 157a Kodeksu karnego – zakaz uszkadzania ciała
dziecka poczętego lub powodowania rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu; art.
26 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r.1 - zakaz
przeprowadzania eksperymentów badawczych na dzieciach poczętych; art. 927 § 2
Kodeku cywilnego – dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być
spadkobiercą; art. 75 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – można uznać dziecko
jeszcze nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte; art. 77 § 2 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego – do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki; art. 182
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dla dziecka poczętego ustanawia się kuratora,
jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka). Projekt nadaje zatem
dziecku poczętemu odrębny status konstytucyjny. Usuwa tym samym żywioną przez
niektórych przedstawicieli doktryny prawniczej wątpliwość, czy nasciturus w ogóle
podlega ochronie konstytucyjnej.
Projektowany przepis czyni odrębnym przedmiotem ochrony konstytucyjnej życie
dziecka poczętego. Brzmienie przepisu wskazuje, iż życie dziecka poczętego jest
samoistną wartością konstytucyjną (dobrem prawnym). Projekt wysuwa na plan
pierwszy życie a nie samo dziecko poczęte, czyniąc z tego życia wartość
konstytucyjną. Brzmienie przepisu zdaje się nie przesądzać o tym, że dziecko
poczęte jest podmiotem prawa, któremu przysługuje prawo do życia. Przepis ten nie
stanowi bowiem, że <<dziecko poczęte ma prawo do życia>>. Przepis ten nie
stanowi również,

że

<<Rzeczpospolita

Polska

zapewnia

każdemu dziecku

poczętemu konstytucyjne prawo do życia>>, skoro mówi, że życie dzieci poczętych
podlega ochronie <<poprzez ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki władz
publicznych>>. Przepis ten nic również nie mówi o tym, że dziecku poczętemu
przysługują inne prawa konstytucyjne, które przysługują każdemu człowiekowi. W
tym kontekście trzeba stwierdzić, że użycie przez ustawodawcę konstytucyjnego
pojęcia dziecko poczęte nie przesądza o jego podmiotowym – prawno-człowieczym –
statusie. Na marginesie warto odnotować, że słowo dziecko poczęte użyte w
regulacjach gałęziowych również nie przesądza o tym, że poszczególne gałęzie
prawa honorują podmiotowość dziecka poczętego. Widać to bardzo wyraźnie w

1

Tekst jednolity z 2005 r., Nr 226, poz. 1943.
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prawie cywilnym, które dziecku poczętemu w przeciwieństwie do dziecka
urodzonego nie przyznaje zdolności prawnej (por. art. 8 k.c.).
Gramatyczna

analiza

przepisu

konstytucyjnego

nie

zawsze

jednak

ma

decydujące znaczenie. Gramatyczna wykładnia jest z reguły zaledwie punktem
wyjścia do oceny jego treści a zwłaszcza skutków prawnych, które niesie dla
systemu prawa. Trzeba pamiętać, iż samo brzmienie obecnie obowiązującego art. 38
również nie przesądza, że człowiek ma prawo do życia. Przepis ten wyraża normę
programową, zgodnie z którą każdemu człowiekowi zapewnia się prawną ochronę
życia. Dopiero więc w drodze wykładni – uwzględniając gwarancję przyrodzonej i
niezbywalnej godności człowieka, która jest źródłem praw człowieka (art. 30
Konstytucji) – przyjmuje się, że przepis ten wyraża konstytucyjne prawo podmiotowe,
„w swej głębszej warstwie jest wyrażeniem „prawa do prawnej ochrony życia” jako
pierwszego z praw osobistych” (P. Sarnecki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, red. L. Garlicki, Warszawa 2003, komentarz do art. 38, s. 3).
Logiczno-językowa, systemowa i celowościowa wykładnia projektowanego
przepisu wskazuje, że różnicuje on ochronę życia człowieka względem ochrony życia
dziecka poczętego. Wynika to zwłaszcza z przyjętej metody regulacji: art. 38 ust. 1
chroni <<życie każdego człowieka>>, art. 38 ust. 2 chroni <<życie dziecka
poczętego>>. Zastosowana technika legislacyjna mocno sugeruje, iż ust. 2 jest
wyjątkiem od zasady ochrony życia każdego człowieka określonej w ust. 1.
Zastosowana technika legislacyjna wskazuje, iż ustawodawca konstytucyjny
pośrednio przyznaje, że albo dziecko poczęte nie jest człowiekiem w rozumieniu art.
38 ust. 1, albo że życie dziecka poczętego nie jest objęte ochroną z art. 38 ust. 1.
Tylko te założenia zadowalająco wyjaśniają sens odrębnego regulowania ochrony
życia dziecka poczętego a pośrednio jego statusu konstytucyjnego. Bezzasadne jest
natomiast

na

gruncie

powszechnie

akceptowanych

metod

wykładni

prawa

twierdzenie, że proponowana redakcja art. 38 ust. 2 potwierdza lub dopełnia zasadę
ochrony życia każdego człowieka z art. 38 ust. 1. Albo bowiem życie dziecka
poczętego jest chronione przez art. 38 ust. 1 Konstytucji jako życie każdego
człowieka – wtedy ust. 2 w ogóle jest zbędny, albo są co do tego poważne
wątpliwości – wtedy celowe staje się doprecyzowanie obecnie obowiązującego art.
38 o słowa <<od momentu poczęcia>> lub o słowa <<, w tym dziecka poczętego>>.
Tertium non datur.

5

358

Zajmując stanowisko zgodne z ustaleniami współczesnej genetyki, iż dziecko
poczęte (tzn. dziecko od momentu poczęcia – od początku życia) jest człowiekiem w
rozumieniu art. 38 ust. 1, postawić należy pytanie o celowość odróżnienia ochrony
życia <<każdego człowieka>> oraz ochrony życia <<dziecka poczętego>>.
Zakładając instrumentalną racjonalność ustawodawcy konstytucyjnego, trzeba dojść
do wniosku, iż skoro on sam odróżnia ochronę życia <<każdego człowieka>> od
ochrony życia <<dziecka poczętego>>, to ma na celu zróżnicowanie zakresu
ochrony jego życia. Struktura przepisu różnicująca każdego człowieka i dziecko
poczęte oczywiście sama jeszcze nie przesądza o tym, czy jej celem jest
podwyższenie poziomu ochrony życia dziecka poczętego względem życia każdego
człowieka, czy też obniżenie poziomu tej ochrony. Jest jednak oczywiste, że chodzi
tu o obniżenie poziomu ochrony, ponieważ art. 38 ust. 1 nie warunkuje ochrony życia
człowieka od decyzji ustawodawcy zwykłego, a art. 38 ust. 2 warunkuje (por. uwagi
niżej). Co więcej, przeciwstawienie w projektowanym art. 38 Konstytucji człowieka
dziecku poczętemu może uzasadniać wniosek, iż godność dziecka poczętego
(embrionu, płodu) nie będzie chroniona, skoro art. 30 Konstytucji mówi tylko o
godności człowieka. Pod znakiem zapytania stanąć też może ochrona innych
wartości konstytucyjnych np. zdrowia czy integralności psychofizycznej dziecka
poczętego, skoro Konstytucja wyraźnie wiąże skutki gwarancyjne ze statusem
człowieczym i osobowym.
Rysujące się wątpliwości na tle dychotomicznej struktury projektowanego art. 38
Konstytucji uwydatnia przede wszystkim rozstrzygnięcie, zgodnie z którym życie
dziecka poczętego chroni się <<poprzez ustawodawstwo>>. Widać bowiem
wyraźnie, iż art. 38 ust. 1 Konstytucji nakazuje bez żadnych zastrzeżeń czy
ograniczeń chronić życie każdego człowieka. Oznacza to, że życie każdego
człowieka jest chronione z mocy samej Konstytucji. Art. 38 ust. 2 nakazuje natomiast
chronić życie dziecka poczętego poprzez ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki
władz publicznych. Zastosowana w art. 38 ust. 2 konstrukcja ochrony zdaje się
wskazywać, że życie dziecka poczętego zależy w znacznym stopniu od woli
ustawodawcy zwykłego. Nie można też wykluczyć interpretacji projektu, iż ochrona
życia dziecka poczętego zależy wyłącznie od regulacji ustawowej. Nie można
przecież

sensownie

obronić

stanowiska,

iż

określenie

<<ochrona

poprzez

ustawodawstwo>> nie ma samodzielnego znaczenia normatywnego lub jest tylko
podkreśleniem oczywistego faktu, że ochrona wartości konstytucyjnych następuje
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poprzez ustawodawstwo zwykłe, które precyzuje rodzaje i zakres sankcji za
naruszenia wartości konstytucyjnych, rozstrzyga kolizje wartości konstytucyjnych,
etc. Fraza <<poprzez ustawodawstwo>> jest więc swoistą delegacją kompetencji
ustawodawcy konstytucyjnego na rzecz ustawodawcy zwykłego do określania
zakresu ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej. Regulacje ustawowe a nie
konstytucyjne będą więc określały granice ochrony życia dziecka poczętego w
rozumieniu art. 38 ust. 2.
Wyraźne rozstrzygnięcie konstytucyjne, iż życie dziecka poczętego podlega
ochronie <<poprzez ustawodawstwo>> wykazuje istotne podobieństwo do szeregu
przepisów konstytucyjnych, które zawierają wyraźne odesłanie do ustawodawstwa
zwykłego (por. art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 68, art. 69, art. 71, art. 74, art. 75, art.
76).

Cechą

tych

przepisów

jest

istotne

zwiększenie

zakresu

kompetencji

ustawodawcy zwykłego do określenia granic i zakresu ochrony konstytucyjnej
wartości. Określenie <<poprzez ustawodawstwo>> może być również w ten sposób
interpretowane, jako wydatne zwiększenie zakresu kompetencji ustawodawcy
zwykłego

do

ustalania

granic

ochrony

życia

dziecka

poczętego.

Analiza

porównawcza konstrukcji przepisów konstytucyjnych wskazuje, iż sformułowanie
<<poprzez ustawodawstwo>> może być dalej idące w skutkach, niż wyraźne nawet
określenie w treści przepisu konstytucyjnego, że <<ograniczenia wolności lub prawa
może wprowadzać ustawa zwykła>>. Klauzula ograniczająca zakres ochrony
wolności lub praw konstytucyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jest
często uznawana za swoistą egzemplifikację ogólnej zasady z art. 31 ust. 3
Konstytucji, która nie osłabia ochrony konstytucyjnej wartości (np. wolności
organizowania pokojowych zgromadzeń). Bez względu jednak na kwalifikację
przez Trybunał Konstytucyjny użytej w art. 38 ust. 2 formuły <<poprzez
ustawodawstwo>>, nie ulega wątpliwości, że przesądza ona o osłabieniu
standardu ochrony konstytucyjnej życia dziecka poczętego względem ochrony
życia każdego człowieka (art. 38 ust. 1). Wskazuje ona bowiem wyraźnie na
intencję nadania ustawodawcy zwykłemu szczególnych uprawnień do regulacji
ochrony życia dziecka poczętego.
Dla

porównania

obecnie

obowiązujący

art.

38

Konstytucji

gwarantuje

konstytucyjną ochronę życia każdego człowieka. Oznacza to, że życie każdego
człowieka, w tym także w fazie prenatalnej, podlega ochronie konstytucyjnej par
excellance. Ustawodawca zwykły może więc co najwyżej przy uwzględnieniu zasady
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równości i zasady proporcjonalności decydować o środkach i intensywności ochrony
życia człowieka (może np. uchylać karalność zabójstwa człowieka w przypadku
stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej; nie może jednak postanowić, że
pewne kategorie ludzi pozbawia efektywnej ochrony życia). Dotychczasowe
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, iż życie człowieka, także w fazie
prenatalnej, podlega ochronie z mocy samej Konstytucji (wyrok pełnego składu z 7
stycznia 2004 r., K 14/03, OTK ZU nr 1/2004, poz. 1; orzeczenie pełnego składu z 28
maja 1997 r., K 26/96, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19; uchwała z 17 marca 1993 r., W
16/92, OTK w 1993 r. cz. I, poz. 16; postanowienie z 7 października 1992 r., U 1/92,
OTK w 1992 r. cz. II, poz. 38; orzeczenie z 15 stycznia 1991 r., U 8/90, OTK w 1991
r., poz. 8). Trybunał Konstytucyjny uznaje, iż skoro prawo do życia jest prawem
wobec państwa pierwotnym i w zasadzie nienaruszalnym, to wszelkie wątpliwości co
do ochrony życia każdego ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony
– in dubio pro vita humana (wyrok z 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK ZU nr 1/2004,
poz. 1).
Przypomnieć należy, że ustawa aborcyjna z 1996 r. deklarująca, iż życie
płodu podlega ochronie tylko <<w granicach określonych w ustawie>>2,
została wprost w sentencji orzeczenia TK zakwestionowana jako niezgodna z
konstytucyjnymi gwarancjami ochrony życia każdego człowieka (orzeczenie z
28 maja 1997 r., K 26/96, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19). W uzasadnieniu tego
orzeczenia Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż: „jeżeli życie człowieka, w tym życie
dziecka poczętego, stanowi wartość konstytucyjną, to ustawa zwykła nie może
prowadzić do swoistej cezury i zawieszenia obowiązywania norm konstytucyjnych.
Zakaz naruszania życia ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego wynika z norm o
charakterze konstytucyjnym. W takiej sytuacji ustawodawca zwykły nie może być
uprawniony do decydowania o warunkach obowiązywania takiego zakazu, czyniąc
tym samym normy konstytucyjne normami o charakterze warunkowym. Nie może w
szczególności uzależniać go od regulacji zawartych w ustawach zwykłych. Stąd też
sprzeczne z normami konstytucyjnymi jest stanowienie przez ustawodawcę zwykłego

2

TK stwierdził w sentencji, iż: „Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 139, poz. 646), w zakresie w jakim uzależnia
ochronę życia w fazie prenatalnej od decyzji ustawodawcy zwykłego, jest niezgodny z art. 1
oraz art. 79 ust. 1 przepisów konstytucyjnych, przez to, że narusza konstytucyjne gwarancje
ochrony życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju”.
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jedynie

do

warunkowego

obowiązywania gwarancji konstytucyjnych.”
Analiza projektowanego art. 38 ust. 2 Konstytucji prowadzi w konsekwencji do
stwierdzenia, iż nie gwarantuje on utrzymania istniejącego standardu ochrony
konstytucyjnej życia człowieka w fazie prenatalnej, ale stwarza poważne zagrożenie
jego

obniżenia.

Nie

tylko

bowiem

podważa

normatywnie,

biologicznie

i

antropologicznie uzasadnioną tezę, że konstytucyjne pojęcie <<każdy człowiek>>
obejmuje także człowieka w fazie prenatalnej, ale poprzez odesłanie do
ustawodawstwa zwykłego poszerza kompetencje ustawodawcy zwykłego do
ustalania zakresu ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej.
Oceny tej nie zmienia użyta w projekcie fraza, zgodnie z którą Rzeczpospolita
Polska chroni życie dzieci poczętych poprzez <<wszechstronne wysiłki władz
publicznych>>. Fraza ta pozbawiona jest w istocie samodzielnego znaczenia
normatywnego, ma ona charakter prostej deklaracji politycznej. Wypowiedź ta nie
może być samodzielną podstawą rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. Brak jej
bowiem konturów znaczeniowych, które określałyby czego można oczekiwać od
władzy publicznej i jakie są granice swobody ustawodawcy zwykłego. Wypada
bowiem zauważyć, iż więcej treści normatywnej zawiera obowiązujący art. 71
Konstytucji, który ogólnikowo stanowi, iż państwo w swojej polityce społecznej i
gospodarczej uwzględnia dobro rodziny a matka ma prawo do <<szczególnej>>
pomocy władz publicznej przed urodzeniem dziecka.
Na koniec zauważyć należy, iż projektowany przepis art. 38 ust. 2 podobnie jak
poprawka zgłoszona w druku sejmowym 993, zmierzająca do sprecyzowania treści
obecnego art. 38 Konstytucji poprzez dodanie słów <<od momentu poczęcia>>,
zdaje

się

nie

odpowiadać

intencji

projektodawców.

Istotą

obu

inicjatyw

ustawodawczych nie jest bowiem „wycinkowe” zagwarantowanie nasciturosowi
prawa do życia, lecz ogólne konstytucyjne rozstrzygnięcie, iż dziecko poczęte jest
człowiekiem w rozumieniu polskiego porządku konstytucyjnego. Wniosek przeciwny
byłby absurdalny, ponieważ musiałby oznaczać, iż nasciturusowi gwarantuje się
ochronę życia, ale już nie ochronę zdrowia czy ochronę innych dóbr konstytucyjnie
chronionych. Wniosek ten byłby niezgodny z ustaleniami dokonanymi przez Trybunał
Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. (K 26/97, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19).
Dlatego w nawiązaniu do propozycji zgłaszanych w nauce prawa, stwierdzić
należy, że mocniej uzasadniona była zmiana brzmienia art. 30 Konstytucji. Możliwe
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byłoby jego doprecyzowanie w następujący sposób: „Przyrodzona i niezbywalna
godność przysługuje każdemu człowiekowi od momentu poczęcia (alternatywnie:
„Przyrodzona i niezbywalna godność przysługuje każdemu człowiekowi, w tym
dziecku poczętemu.”). Stanowi ona źródło wolności i praw człowieka. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”
Przepis ten jednoznacznie rozstrzygałby, iż wszystkie gwarancje konstytucyjne
odnoszące się do dzieci (np. prawo do zdrowia; prawo do wolności od bycia
przedmiotem eksperymentów badawczych, etc.) odnosiłyby się także do dzieci
poczętych. Nie byłoby też wątpliwości, że dziecko poczęte jest człowiekiem. Byłoby
też oczywiste, że dziecko poczęte jest podmiotem prawa konstytucyjnego.
IV.

Struktura i konsekwencje prawne art. 2 projektu

Artykuł 2 projektu stanowi, iż Konstytucja w brzmieniu nadanym przez omawiany
projekt nie narusza obowiązujących w dniu jego wejścia w życie przepisów
określających zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka poczętego.
Celem wprowadzenia tego przepisu jest, jak się wydaje, ograniczenie kognicji
Trybunału Konstytucyjnego. Przepis ten ma wykluczyć hipotetyczne pozbawienie
przez

Trybunał

Konstytucyjny

mocy

obowiązującej

przepisów

ustawowych

określających zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka poczętego. Przepis
ten wskazuje, iż projektodawca zakłada, iż art. 38 ust. 2 Konstytucji podnosi
konstytucyjny standard ochrony życia w fazie prenatalnej. Jak już jednak wskazałem
w pkt III opinii, przekonanie to nie znajduje podstaw prawnych.
Artykuł 2 projektu operuje niespotykaną w demokratycznych państwach prawnych
konstrukcją ograniczenia najwyższej mocy obowiązującej Konstytucji. Przepis ten
wprowadza wyjątek od podstawowej zasady polskiego porządku konstytucyjnego
wyrażonej w art. 8 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którą: „Konstytucja jest najwyższym
prawem Rzeczypospolitej Polskiej.” Przepis ten w istocie nadaje rangę konstytucyjną
przepisom ustaw karnych. Przepis ten nawiązuje zatem w zakresie swego
normowania do powszechnie krytykowanej przed 1997 r. instytucji ograniczonej
kognicji Trybunału Konstytucyjnego do badania ustaw z Konstytucją RP (por. art. 239
Konstytucji).
Przepis ograniczający kognicję Trybunału Konstytucyjnego do badania zgodności
z Konstytucją ustaw chroniących życie nasciturusa może budzić wątpliwości w
perspektywie potencjalnej kolizji polskiego ustawodawstwa z prawem europejskim.

10

363

Jak wiadomo przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
aktualnie rozpatrywana jest skarga Alicji Tysiąc przeciwko Polsce, której skutkiem
może być opinia, iż polska ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr
17, poz. 78 ze zm.) jest niezgodna z Konwencją (np. narusza zdrowie i/lub
prywatność wnioskodawczyni). W tej sytuacji ograniczenie kompetencji Trybunału
Konstytucyjnego

do

wiążącego

orzekania

w

sprawie

wymaganego

przez

projektowany art. 38 ust. 2 Konstytucji standardzie ochrony życia w fazie prenatalnej,
może prowadzić do poważnej i nieuchronnej rewizji polskiego ustawodawstwa
wskutek orzeczenia strasburskiego. Wydaje się bowiem, że miarodajną odpowiedzią
na orzeczenie Trybunału strasburskiego może być tylko wyrok polskiego Trybunału
Konstytucyjnego. Tymczasem projektowany art. 2 ograniczając zakres kognicji TK,
pośrednio ogranicza zdolność Rzeczypospolitej do suwerennego działania w tak
istotnej dziedzinie jak ochrona życia człowieka.
W przedłożonej już opinii nt. „Jakie zmiany w polskim ustawodawstwie zwykłym
są niezbędne dla zapewnienia ochrony godności i podstawowych praw istoty ludzkiej
w okresie prenatalnym w sferze zastosowań biologii i medycyny, wyznaczane przez
standardy międzynarodowe?” zwracałem uwagę, na możliwą kolizję pomiędzy
wymaganym przez polski porządek konstytucyjny standardem ochrony życia w fazie
prenatalnej a Dyrektywą 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania,
testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i
komórek ludzkich, a zwłaszcza dyrektywą wykonawczą Komisji Europejskiej
2006/17/EC z 8 lutego 2006 r. do wymienionej dyrektywy, w sprawie niektórych
wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek
ludzkich. Kolizja ta powinna być rozstrzygana zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1
Konstytucji, który gwarantuje suwerenność konstytucyjną Polski w razie kolizji z
prawem wspólnotowym. Jak bowiem przyjął Trybunał Konstytucyjny w wyroku
pełnego składu z 11 maja 2005 r. (K 18/04, OTK ZU nr 5/2005, poz. 49), tzw. zasada
pierwszeństwa

prawa

wspólnotowego

nie

oznacza

pierwszeństwa

przed

autonomicznymi gwarancjami polskiej Konstytucji. Tymczasem ograniczenie kognicji
Trybunału Konstytucyjnego przez projektowany art. 2 może potencjalnie osłabiać
zdolność Rzeczypospolitej do reagowania na zarzuty o naruszenie wymienionych
dyrektyw, które embriony ludzkie traktują w kategoriach przedmiotowych (np. wprost
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dopuszczają tzw. dawstwo partnerskie i pozaparterskie embrionów, zamrażanie
embrionów, etc.).
Artykuł 2 projektu nadaje pośrednio rangę konstytucyjną przepisom, które zostały
wprowadzone przez tzw. ustawę aborcyjną z 1996 r. Przepis ten umacnia stan
prawny, który nie odpowiada brzmieniu i treści tzw. kompromisowej regulacji z
1993 r. Przypomnieć należy, że Kodeks karny w brzmieniu nadanym przez pierwotną
wersję ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 78
ze zm.) penalizował <<spowodowanie śmierci dziecka poczętego>>, a nie tylko
przerwanie ciąży, tzn. obejmował ochroną także życie dziecka poczętego in vitro.
Obecnie jednak Kodeks karny nie chroni życia embrionów/płodów ex utero. Przepis
art. 2 projektu petryfikuje zatem wyjęcie spod ochrony prawa karnego embriony
przebywające ex utero. Kategorycznie zakazuje on bowiem badania art. 152-154 k.k.
z konstytucyjną zasadą ochrony życia człowieka w zakresie, w jakim przepisy te
pozbawiają ochrony życie ludzkie ex utero (można dostrzec tu tzw. pominięcie
ustawodawcze). Pojawia się zatem pytanie o racje, które uzasadniają art. 2 projektu.
W konsekwencji art. 2 projektu ocenić należy krytycznie. Uzasadniona wydaje się
teza, iż art. 2 projektu nie wnosi żadnych pozytywnych treści do polskiego porządku
konstytucyjnego, rodzi natomiast realne zagrożenia.
V.

Wnioski

Analiza projektu wykazała, iż z jednej strony zakłada on konstytucjonalizację
pojęcia <<dziecko poczęte>>, z drugiej strony nie gwarantuje utrzymania
istniejącego standardu ochrony konstytucyjnej życia człowieka w fazie prenatalnej.
Przeciwnie, projektowany art. 38 ust. 2 Konstytucji może istotnie obniżać standard
ochrony. Nie tylko bowiem podważa on normatywnie, biologicznie i antropologicznie
uzasadnioną tezę, że konstytucyjne pojęcie <<każdy człowiek>> obejmuje także
człowieka w fazie prenatalnej, ale poprzez wyraźne odesłanie do ustawodawstwa
zwykłego poszerza kompetencje ustawodawcy zwykłego do ustalania zakresu
ochrony życia dziecka poczętego.
Mimo wykazanych usterek projektu należy stwierdzić, że może on być podstawą
dalszych prac legislacyjnych. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia celów
projektodawcy

optymalne

byłoby

jednolite

(bez

wyodrębniania

ustępu

2)

uregulowanie w obecnym art. 38 ochrony życia człowieka i życia dziecka poczętego.
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Należałoby więc zaproponować następującą redakcję art. 38: „Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi, w tym dziecku poczętemu, prawną ochronę
życia” (alternatywnie: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje każdemu człowiekowi, w
tym dziecku poczętemu, prawo do życia”). Przepis w tym brzmieniu byłby
jednoznaczny i co trzeba podkreślić nie wprowadzałby nowości normatywnej do
systemu konstytucyjnego. W dotychczasowym orzecznictwie ugruntowany jest wszak
pogląd, że dziecko poczęte jest człowiekiem w rozumieniu art. 38 Konstytucji.
Uzasadniona byłaby również zmiana redakcji art. 30 Konstytucji, zgodnie z
przedstawionymi

wyżej

uwagami.

Zmiana

brzmienia

art.

30

Konstytucji

rozstrzygałaby, iż gwarancje konstytucyjne chroniące prawa dzieci znajdowałyby
zastosowanie do nasciturusa. Oznaczałoby to, że Konstytucja chroni nie tylko prawo
do życia nasciturusa, ale także prawo do zdrowia, prawo do wolności od bycia
przedmiotem eksperymentów badawczych, etc.). Nie byłoby też wątpliwości, że
dziecko poczęte jest człowiekiem, a zatem i podmiotem prawa konstytucyjnego.

Sporządził
-za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii SejmuDr Leszek Bosek
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Za zgodność:
M.Guzowska
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OPINIA ZLECONA

Kraków, 23 stycznia 2007 r.

OPINIA
dotycząca propozycji modyfikacji projektu zmiany art. 38 Konstytucji oraz
znaczeniu wprowadzenia ewentualnych zmian do art. 30 Konstytucji RP.

I
1. Przedstawiona do opinii propozycja modyfikacji projektu nowelizacji
Konstytucji RP polega na oznaczeniu dotychczasowej treści art. 38 Konstytucji
jako ustępu 1 oraz dodaniu nowego ustępu 2 w brzmieniu:
„2.

Rzeczypospolita

Polska

chroni

życie

dzieci

poczętych

poprzez

ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki władz publicznych”
Propozycja ta zakłada także dodatkową regulację w ustawie nowelizującej
Konstytucję w brzmieniu:
„Art. 2 Niniejsza ustawa nie narusza obowiązujących w dniu jej wejścia w życie
przepisów określających zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka
poczętego”

Powyższa propozycja zawiera uzasadnienie określające intencje i cele jej
twórców.
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2. Lektura przedstawionej do oceny propozycji prowadzi do jednoznacznego
wniosku, iż zakładane w uzasadnieniu cele, jakie przyświecały jej twórcom, nie
znalazły odbicia w projekcie regulacji ustawowej, a wręcz przeciwnie, uchwalenie
takiego projektu z dużym prawdopodobieństwem prowadzić będzie do rezultatów
w znacznym stopniu odbiegających czy wręcz sprzecznych z intencjami
projektodawców.
Wbrew przekonaniom projektodawców, interpretacja art. 38 Konstytucji RP w
kontekście ochrony życia dziecka poczętego nie jest jednolita. Wyrażany jest
bowiem pogląd, iż przepis ten nie ma bezpośredniego zastosowania do ochrony
życia w fazie prenatalnej lub też że reżim tej ochrony nie jest tożsamy z ochroną
udzielaną osobie już urodzonej. Jest to co prawda pogląd mniejszości ale
wspierany

brakiem

jednoznacznego

stanowiska

w

tej

kwestii

organów

międzynarodowych stosujących Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz
niekonsekwencją ustawodawstwa krajowego w sposobie określenia statusu
dziecka poczętego (dotyczy to w szczególności prawa cywilnego oraz regulacji
medycznych i bioetycznych – czy raczej jej braku). Dowodem na konieczność
doprecyzowania zakresu zastosowania art. 38 Konstytucji jest zresztą sama
inicjatywa ustawodawcza Prezydium Sejmu zmierzająca do rozstrzygnięcia
istniejących w tym zakresie wątpliwości.
W takiej perspektywie propozycja wprowadzenia do art. 38 Konstytucji RP
wspomnianego wcześniej ustępu drugiego, jawi się jako projekt obniżenia
konstytucyjnych standardów ochrony życia człowieka w fazie prenatalnej.
Wyodrębnia bowiem „dziecko poczęte” spod zakresu zastosowania normy
konstytucyjnej odnoszącej się do ochrony „życia człowieka” i przewiduje
odmienny reżim ochrony - „poprzez ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki
władz publicznych”. Zdaniem projektodawców „dziecko w łonie matki w sposób
oczywisty mieści się (…) w pojęciu ,każdy’”, użytym w obecnym brzmieniu art. 38
Konstytucji RP. Stąd też wywodzą oni tezę, w myśl której proponowany przez
nich ustęp 2 art. 38 nie będzie mógł być rozumiany jako „lex specialis”. Jak już
jednak wspomniano, założenie owej oczywistości jest błędne, zaś zwolenicy tezy,
w myśl której zakres znaczeniowy zwrotu „każdy człowiek” z art. 38 Konstytucji
RP nie obejmuje dziecka poczętego, znajdą w ocenianej propozycji jednie
potwierdzenie
przeciwnego.

swoich

poglądów.

Trudno

zresztą

byłoby

bronić

zdania
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Pojawienie się bowiem na gruncie konstytucyjnym określenia „dziecko
poczęte” obok pojęcia „człowiek”, i to na dodatek w tym samym artykule,
jednoznacznie sugeruje, iż ustawodawca konstytucyjny dostrzega różnicę
znaczeniową obu tych pojęć. Sam termin „dziecko poczęte” nie jest zresztą
najszczęśliwszy, na co wskazywano już wówczas, gdy wprowadzony on został na
grunt ustawodawstwa zwykłego. Każde bowiem dziecko jest „dzieckiem
poczętym”. Pojęcie to, traktowane natomiast jako nazwa własna (idiomatyczna),
pozwala na dość swobodne określanie jego zakresu znaczeniowego, np. poprzez
wyodrębnianie jakiegoś okresu rozwojowego, w którym istota ludzka przestaje
być „zarodkiem” a staje się „płodem”, czy właśnie „dzieckiem poczętym”.
Wprowadzenie więc do Konstytucji tego terminu (w sensie kategorii podmiotowej)
łączy się z niebezpieczeństwem relatywizacji zakresu ochrony życia w fazie
prenatalnej. Wątpliwości interpretacyjne, które stały u podstaw inicjatywy
ustawodawczej Prezydium Sejmu, nie polegały bowiem na poszukiwaniu
odpowiedniego określenia dla podmiotu znajdującego się w fazie prenatalnej ale
zmierzały do rozstrzygnięcia wątpliwości, co do zakresu znaczeniowego terminu
„człowiek” użytego w art. 38 Konstytucji, przez wskazanie momentu, od którego
można mówić o istocie ludzkiej i życiu „człowieka”. Wprowadzenie więc
dodatkowych kategorii podmiotowych, funkcjonujących obok zwrotu „człowiek”,
nasili tylko trudności interpretacyjne, które miały zostać przez pierwotny projekt
nowelizacji Konstytucji usunięte. Jednocześnie proponowana zmiana art. 38
Konstytucji stałaby się bardzo silnym argumentem dla tych wszystkich, którzy
uważają, iż istota ludzka w fazie prenatalnej podlega innemu reżimowi
ochronnemu niż człowiek.
Posługiwanie się niezależne parą pojęć: „dziecko poczęte” oraz „człowiek”
rodzi także trudności interpretacyjne na gruncie innych regulacji konstytucyjnych,
w których używane jest wyłącznie to drugie określenie. Zasadne bowiem staje się
pytanie, czy regulacje te odnosić by się miały także do dziecka poczętego, skoro
w przeciwieństwie do zmodyfikowanej treści art. 38, dotyczyłyby wyłącznie
„człowieka”? Problem taki powstałby np. na gruncie przepisów konstytucyjnych
ustanawiających gwarancje ochrony zdrowia czy godności. Także i w tym
przypadku

mogłoby

dojść

do

sytuacji

sprzecznej

chyba

z

intencjami

projektodawców, a więc obniżenia standardu konstytucyjnej ochrony w stosunku
do tego, jaki wynika chociażby ze sposobu interpretacji Konstytucji przyjętej w
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r.
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3. Niezależnie od wprowadzenia do Konstytucji pojęcia „dziecko poczęte”,
także ów reżim ochronny, jaki przewidują w tym przypadku projektodawcy budzi
zasadnicze wątpliwości, zwłaszcza iż jest on absolutnie sprzeczny z motywami,
przedstawionymi w uzasadnieniu projektu.
Dyrektywa wyrażona w propozycji nowego ust. 2 w art. 38 ma klasyczny
kształt normy programowej (por. np. art. 71 ust. 2 Konstytucji RP), której
realizacja następuje w stopniu, jaki w danych warunkach państwa jest możliwy.
Stwierdzenie, iż ochrona życia dziecka poczętego ma następować „poprzez
ustawodawstwo”1 w istocie przekazuje do wyłącznej kompetencji ustawodawcy
zwykłego zarówno określenie zakresu tej ochrony jak i jej intensywności, bez
wskazywania jakiegokolwiek standardu konstytucyjnego w tym zakresie. Ochrona
ta może być więc stanowiona bez odniesienia do regulacji konstytucyjnych. W
konsekwencji prawo do życia dziecka poczętego będzie wyłącznie prawem
wynikającym z ustawy, a nie konstytucji.
Stanowić to będzie niewątpliwe obniżenie dotychczasowego standardu
konstytucyjnego, który obecnie pozwala na weryfikację przyjmowanych w
ustawodawstwie zwykłym rozstrzygnięć co do zakresu i intensywności ochrony
życia dziecka poczętego jako życia człowieka. Stwierdzenie w Konstytucji, iż to
kompetencją ustawodawcy zwykłego jest określenie zakresu ochrony życia
dziecka poczętego, przy potraktowaniu tego życia jako dobra sui generis (a nie
jako życia człowieka) wprowadza znaczną dowolność i brak możliwości
restrykcyjnej kontroli konstytucyjnej podejmowanych w tym zakresie rozstrzygnięć
ustawodawczych. Jeżeli bowiem ochrona życia dziecka poczętego uzależniona
ma być od decyzji ustawodawcy, to trudno będzie znaleźć konstytucyjne
argumenty przemawiające przeciwko np. wprowadzeniu ograniczenia tej ochrony
w postaci legalizacji aborcji na żądanie kobiety ciężarnej.
Treść projektowanego art. 38 ust. 2 sugeruje także, iż w przypadku braku
określonych regulacji ustawowych odnoszących się do ochrony życia dziecka
poczętego, nie można takiej ochrony wywodzić bezpośrednio z regulacji o
charakterze konstytucyjnym. Ochrona życia dziecka poczętego ma się bowiem

1

Należy przy okazji stwierdzić, iż zwrot „ustawodawstwo” ma charakter nieco kolokwialny, Konstytucja
posługuje się bowiem terminem „ustawa”. Nie wiadomo, czy owo „ustawodawstwo” ma oznaczać
„stanowienie prawa”, w tym akty o charakterze podustawowym, czy stanowienie ustaw w ścisłym tego
słowa znaczeniu. Jeżeli intencją projektodawców było to drugie znaczenie, to tym bardziej w projekcie
należy zadbać do zgodność używanej terminologii z pozostałymi przepisami Konstytucji. Oceniana
propozycja zawiera także błąd ortograficzny, bowiem nazwę państwa polskiego pisze się w
mianowniku „Rzeczpospolita” a nie „Rzeczypospolita”.
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dokonywać przez „ustawodawstwo”. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość
domagania się przed Trybunałem Konstytucyjnym ochrony (choćby w trybie
skargi konstytucyjnej) przed działaniami ustawodawcy w sposób nieuprawniony
ograniczającymi zakaz naruszenia życia dziecka, czy też kwestionowanie przed
tym

organem

zaniechań

(pominięć)

w

wydaniu

odpowiednich

regulacji

ustawowych. Obecnie zasadnie można wskazywać, iż bez względu na treść
obowiązujących ustaw, życie dziecka poczętego podlega ochronie konstytucyjnej.
Po ewentualnym uchwaleniu proponowanej zmiany Konstytucji twierdzenie takie
nie będzie miało szczególnych podstaw konstytucyjnych.
Przedstawione do opinii propozycje, zupełnie nie odpowiadające intencjom
projektodawców zawartym w uzasadnieniu, mogą także dziwić o tyle, iż już w
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. odniesiono się do koncepcji
ochrony dziecka poczętego za pomocą ustaw zwykłych. Trybunał zakwestionował
wtedy art. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1996 r. zgodnie z którym „prawo do życia
podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w
ustawie”,

uznając,

iż

na

gruncie

obowiązujących

wówczas

regulacji

konstytucyjnych niedopuszalne jest uzależnianie ochrony życia ludzkiego, w tym
życia dziecka poczętego od wydania przez ustawodawcę stosownych regulacji
ustawowych. Oznaczałoby to bowiem zdaniem Trybunału Konstytucyjnego
warunkowe jedynie obowiązywanie gwarancji konstytucyjnych prowadząc do
swoistej „cezury i zawieszenia” tych gwarancji.
Oceniana propozycja w istocie przenosi na poziom konstytucyjny owo
zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązanie, co jednoznacznie
musi być potraktowane jako obniżenie poziomu konstytucyjnej ochrony życia w
fazie prenatalnej.
Lektura

uzasadnienia

propozycji

prowadzi

do

wniosku,

iż

zdaniem

projektodawców proponowana przez nich zmiana stanowi „rozwinięcie i
dopełnienie” treści wyrażonych w obecnym art. 38. Wskazane powyżej
wątpliwości i zastrzeżenia przekonują, iż tak nie jest – propozycja istotnie
modyfikuje bowiem zarówno sposób, jak i zakres ochrony życia w fazie
prenatalnej. Na marginesie należy podkreślić, iż wyrażona w projektowanym ust.
2 dyrektywa nakazująca władzom publicznym wszechstronne wysiłki w celu
ochrony życia dzieci poczętych w równym stopniu powinna się odnosić także do
dzieci urodzonych. Wątpliwy jest także sens normatywny takiej deklaracji, co rodzi
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podejrzenia, iż ma ona charakter jedynie ozdobnika, których nie powinno się
umieszczać w Konstytucji.
3. Oceniając sens normatywny propozycji nowego ustępu 2 w art. 38
Konstytucji RP, należy na marginesie odnieść się także do wrażonego w jej
uzasadnieniu poglądu, jakoby z zasady demokratycznego państwa prawnego
wynikało, iż „określenie zakresu kryminalizacji i stopnia penalizacji czynów
moralnie nagannych, w tym przestępstwa, należy do ustawodawstwa zwykłego
zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege (por. art. 42 ust. 1 Konstytucji RP)”.
Oczywistym jest, iż realizując obowiązki konstytucyjne prawodawca konkretyzuje
ochronę określonych praw lub wolności posługując się regulacjami ustaw
zwykłych. W tym sensie, nie tylko życie dzieci poczętych chroni się „poprzez
ustawodawstwo”, ale wszelkie inne wartości, prawa i wolności konstytucyjne.
Także „życie człowieka” z art. 38 Konstytucji RP. Prawdą jest także i to, że
konkretyzacja norm prawnokarnych dokonuje się na poziomie ustaw zwykłych.
Nie oznacza to wszakże, iż ustawodawca ma pełną swobodę w określaniu czy
to zakresu penalizacji, czy intensywności stosowanych środków karnych.
Niekiedy bowiem brak wprowadzenia prawnokarnych środków ochronnych
oznaczać

będzie

zapewnienia

naruszenie

należytych

konstytucyjnego

gwarancji

dla

praw

obowiązku
i

wolności

ustawodawcy
o

charakterze

konstytucyjnym. Naruszenie takiego właśnie obowiązku „dostateczniej ochrony”
było zresztą podstawą uznania przez Trybunał Konstytucyjny (w orzeczeniu z
1997 r.), że niektóre przepisy ograniczające zakres karalności

zabiegów

aborcyjnych są sprzeczne z Konstytucją. Regulacje prawa karnego podlegają
więc, na równi z innymi normami wyrażanymi w ustawach zwykłych, weryfikacji z
punktu widzenia standardów konstytucyjnych. Naruszeniem tych standardów
może być zarówno penalizacja zachowań, które nie powinny być karalne, jak też
brak wprowadzenia przez ustawodawcę sankcji karnej za naruszenie określonych
praw lub wolności o charakterze konstytucyjnym. Konstytucyjnej weryfikacji
podlega także sama wysokość sankcji karnej – zarówno w perspektywie zasady
proporcjonalności, jak i równości.
Przyjęcie przez twórców ocenianej propozycji założenia, że stanowienie norm
prawnokarnych jest wyłączną domeną ustawodawcy zwykłego, oznaczałoby w
konsekwencji brak możliwości kwestionowania tych norm w perspektywie
regulacji konstytucyjnych, co dotyczyłoby także ograniczenia lub zaniechania
wprowadzenia przez ustawodawcę karalności określonego typu zachowań. Taki
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pogląd wszakże nie znajduje dostatecznego uzasadnienia ani w treści
obowiązującej Konstytucji, ani doktrynie prawa konstytucyjnego, ani też
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
4. Trudno zgodzić się z twierdzeniem projektodawców, jakoby proponowana
przez nich zmiana „w sposób wyraźny” ustanawiała „konstytucyjny wymóg
istnienia skutecznego ustawodawstwa antyaborcyjnego, w tym także – co do
zasady – karalności ,zabiegów’ aborcji oraz podżegania i pomocnictwa”.
Konieczność istnienia regulacji karnej, przewidującej co do zasady sankcje za
spowodowanie

śmierci

dziecka

poczętego,

nie

jest

obecnie

w

ogóle

kwestionowana. Problematyczny jest natomiast zakres okoliczności, w których
wyjątkowo odstępuje się od takiej karalności. Tej kwestii wszakże oceniana
propozycja w ogóle nie rozstrzyga. Wręcz przeciwnie, można z niej wnioskować,
iż określenie zakresu tych wyjątków staje się wyłączna domeną ustawodawcy
zwykłego. Tym bardziej więc nie można z treści nowego ust. 2 wyczytać „zakazu
liberalizacji”

obecnie

obowiązujących

przesłanek

legalizacji

zabiegów

przerywania ciąży. Przesunięcie kompetencji do określania zakresu ochrony życia
dziecka poczętego w sferę wyłącznej kompetencji ustawodawcy zwykłego wręcz
umożliwia swobodną weryfikację owych przesłanek – zarówno w kierunku ich
rozszerzania jak i ograniczania. Trudno więc uznać za uzasadniony pogląd, że
poprzez wprowadzenie owego ust. 2 do art. 38 Konstytucji RP ustanowi się
„konstytucyjną

zaporę

dla

jakiegokolwiek

zawężenia

zakresu

ochrony

prawnokarnej życia poczętego” w stosunku do obowiązującego stanu prawnego.
5. Bardzo niejasny jest status normatywny projektowanego art. 2 ocenianej
propozycji. Przepis ten stwierdza, iż ustawa nowelizująca Konstytucję „nie
narusza obowiązujących w dniu jej wejścia w życie przepisów określających
zakres

karalności

czynów

przeciwko życiu dziecka poczętego”.

Trudno

wytłumaczyć - w perspektywie konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa - w jaki
sposób przepis o randze konstytucyjnej mógłby „naruszać” akty ustawowe czy
wręcz wykonawcze (bo w propozycji mówi się o „obowiązujących przepisach” a
nie „ustawach”). Prawdopodobnie projektodawcom chodziło o stwierdzenie braku
relacji „niezgodności” pomiędzy znowelizowanym przepisem konstytucyjnym a
przepisami ustawowymi. Powstaje wszakże pytanie, jaki charakter miałoby takie
oświadczenie ustawodawcy konstytucyjnego.
Można przypisać mu różne znaczenia. Z jednej strony taka deklaracja
mogłaby stanowić dowód, iż ów ustawodawca zbadał przed wprowadzeniem w
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życie nowelizacji konstytucji obowiązujące przepisy ustawowe i nie stwierdził
stanu niezgodności pomiędzy tymi przepisami a nową regulacja konstytucyjną.
Co oczywiście w kontekście brzmienia projektowanego ustępu 2 art. 38 nie miałby
wielkiego znaczenia, bowiem przepis ten i tak przekazuje kompetencje do
określenia zakresu ochrony życia dziecka poczętego ustawodawcy zwykłemu.
Nie może więc pozostawać on w relacji niezgodności w stosunku do
obowiązujących uregulowań ustawowych. Niezgodność taka może natomiast
powstawać pomiędzy obecnym brzmieniem art. 38 (który stałby się ustępem 1
tego artykułu). Ten bowiem przepis, zdaniem projektodawców miałby również
odnosić się do ochrony życia dziecka poczętego. Ale zmiana, do której miałaby
się odnosić reguła „wykluczenia niezgodności” z art. 2 projektu nie odnosi się do
treści obecnego art. 38. Tym samym nie uchyla możliwości stwierdzenia takiej
niegodności. Ostatecznie więc należałoby przyjąć, iż art. 2 jest zbędny, bowiem
nowy ust. 2 artykułu 38 nie daje podstaw do stwierdzenie niegodności pomiędzy
Konstytucją a ustawą zwykłą. Z drugiej strony przepis ten nie ma zastosowania
do ewentualnych niegodności, jakie mogą wystąpić (lub już występują) pomiędzy
treścią art. 38 ust. 1 Konstytucji a obowiązującymi regulacjami ustawowymi.
Wydaje się wszakże, iż projektodawcy chcieliby przypisać art. 2 inne, szersze
jeszcze znaczenie. Z uzasadnienia propozycji wynika bowiem, że celem
wprowadzenia owego przepisu byłoby wykluczenie możliwości „kwestionowania
(z punktu widzenia art. 38) zgodności z Konstytucją stanu prawnego
wynikającego z regulacji ustawowych określających zakres karalności czynów
przeciwko życiu dziecka poczętego”. W sensie normatywnym musiałoby to
oznaczać, iż zmienione regulacje konstytucyjne obowiązują tylko w takim
zakresie, w jakim nie wchodzą w relację niezgodności z przepisami ustaw
zwykłych (oraz przepisów podustawowych) określających „zakres karalności
czynów przeciwko życiu dziecka poczętego”. Oznacza to przypisanie owym
regulacjom ustaw zwykłych wyższej pozycji w hierarchii źródeł prawa (wyższej
mocy derogacyjnej), niż ustawie konstytucyjnej. Działanie takie sprzeczne jest
jednak z podstawami ładu konstytucyjnego, w których to właśnie konstytucja ma
charakter

najwyższej

konstytucyjnej

życia

normy
dziecka

prawnej.

Obniża

poczętego,

także

wyklucza

standard
bowiem

ochrony
możliwość

kwestionowania (np. w trybie skargi konstytucyjnej) obowiązującej regulacji
prawnokarnej jako niezgodnej z art. 38 Konstytucji RP. Możliwość taka nie jest
natomiast wykluczona w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Art. 2
propozycji,

wyłączając

dopuszczalność

zaskarżenia

przed

Trybunałem
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Konstytucyjnym obowiązujących regulacji prawnokarnych odnoszących się do
ochrony życia dziecka poczętego, nie stałby równocześnie na przeszkodzie
dokonywaniu zmian tych regulacji, także w kierunku liberalizacji przesłanek
legalizacji działań aborcyjnych.
Nie jest także jasne, jak należy interpretować użyty w art. 2 zwrot „przepisy
określające zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka poczętego”.
Niewątpliwe przez przepisy takie należy rozumieć regulacje kodeksu karnego
określające typy czynów zabronionych opisujących atak na życie dziecka
poczętego (art. 153 oraz 154 k.k.). W szerszym znaczeniu w skład tych przepisów
wchodzą także regulacje części ogólnej kodeksy karnego dotyczące zasad
odpowiedzialności

karnej,

okoliczności

wyłączających

przestępność

czy

opisujących warunki ustania karalności. Także te regulacje wyznaczają bowiem
faktyczny zakres karalności. Ostatecznie takimi przepisami będą również
wszystkie regulacje określające warunki prawnej dopuszczalności zabiegów
aborcyjnych, zawarte w szczególności w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży. Ewentualna niezgodność tych regulacji z art. 38 Konstytucji (w
nowym brzmieniu) mogłaby dotyczyć wyłącznie przepisów ograniczających od
strony pozytywnej zakres karalności. Art. 2 nie dotyczyłby więc zarzutu
naruszenia przez ustawodawcę konstytucyjnego obowiązku wprowadzenia
określonych regulacji ochronnych. Zasadnie można by również podnosić zarzut
błędnego rozstrzygnięcia przez ustawodawcę (na gruncie ustawy o planowaniu
rodziny…) konfliktu wartości konstytucyjnych i domagać się zmiany ustawy w
kierunku jej liberalizacji.
Ponadto, z uwagi na odniesienie art. 2 wyłącznie do treści ustawy
nowelizacyjnej, przepis ten nie dotyczyłby zarzutu naruszenia przez obowiązujące
uregulowania ustawy o planowaniu rodziny innych zasad konstytucyjnych, w
szczególności zaś zasady proporcjonalności i równości. Tymczasem to właśnie w
perspektywie

tych

właśnie

zasad

formułuje

się

najwięcej

wątpliwości

konstytucyjnych w odniesieniu do sposobu uregulowania przesłanek wyjątkowej
dopuszczalności przerwania ciąży w ustawodawstwie zwykłym.
Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia należy stwierdzić, iż projektowany
przepis art. 2 nie oddaje swoja treścią intencji zawartych w uzasadnieniu
ocenianej propozycji a jego wprowadzenie łączyć się będzie z wieloma
problemami interpretacyjnymi.
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II
Wśród propozycji zgłaszanych w trakcie debaty dotyczącej wyraźnej
konstytucjonalizacji ochrony życia dziecka poczętego pojawiały się także projekty
sugerujące dokonanie stosownych zmian w treści art. 30 Konstytucji RP. Przepis
ten ma charakter fundamentalnej normy uznającej godność każdego człowieka za
jego przyrodzoną i niezbywalną cechę oraz źródło wszelkich wolności i praw.
Biorąc pod uwagę, iż intencją projektu Prezydium Sejmu było przesądzenie
sporu interpretacyjnego co do statusu dziecka poczętego i życia w fazie
prenatalnej, należy uznać, iż w istocie rozstrzygnięcie tego sporu powinno
zmierzać do uszczegółowienia i sprecyzowania terminu „człowiek”, jakim
posługuje się w szeregu przepisach Konstytucja RP. Oczywiście propozycja
Prezydium Sejmu, poprzez wskazanie momentu, od którego przysługuje
konstytucyjna ochrona życia, w sposób pośredni wyraża definicję terminu
„człowiek”, niemniej czyni to w odniesieniu tylko do jednego ze szczegółowych
przepisów zawartych w rozdziale „wolności i prawa osobiste”. Z proponowanego
sposobu ukształtowania treści art. 38 Konstytucji, można byłoby co prawda
wyprowadzić

wniosek,

że

także

w

innych

przepisach

konstytucyjnych

posługujących się terminem „człowiek” należy pod tym pojęciem rozumieć także
dziecko poczęte, niemniej rozumowanie takie oparte jest przede wszystkim na
pewnym

argumencie

natury

systemowej.

Bezpośrednie

odniesienie

konstytucyjnej ochrony człowieka w fazie prenatalnej wyłącznie do art. 38
Konstytucji RP w sposób nieunikniony spłaszcza perspektywę tej ochrony do
problematyki aborcyjnej. Tymczasem status człowieka w okresie prenatalnym ma
znacznie szerszy kontekst i głębszy wymiar. Wdaje się więc że w sposób
naturalny podkreślenie podmiotowości człowieka, także w tym okresie, powinno
nastąpić w regulacji mającej podstawowe znaczenie dla wszelkich innych praw i
wolności. Taką regulacją jest właśnie art. 30 Konstytucji RP.
Potwierdzenie w tym właśnie przepisie podmiotowości istoty ludzkiej od chwili
poczęcia, z przysługująca jej, jako człowiekowi, przyrodzoną i niezbywalna
godnością, usuwa wątpliwości co do statusu konstytucyjnego dziecka poczętego.
Jednocześnie

pozwala

na

interpretację

wszelkich

innych

regulacji

konstytucyjnych odnoszących się do poszczególnych praw i wolności, których
korzystanie i równocześnie ochrona zależy od fazy rozwojowej człowieka.
Dotyczy to w szczególności regulacji ustanawiający obowiązek ochrony życia i
zdrowia.
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Dokonanie w art. 30 Konstytucji RP

takich zmian, które rozstrzygnęłyby

wątpliwości interpretacyjne co do konstytucyjnej ochrony dziecka poczętego, w
tym samym stopniu obligowałyby do dokonania ewentualnych modyfikacji
ustawodawstwa zwykłego, co zmiana treści art. 38 Konstytucji. Podobnie jak w
przypadku pierwotnego projektu Prezydium Sejmu, konieczność dokonania takich
modyfikacji warunkowana byłby szeregiem różnych okoliczności, które szerzej
omawiane były we wcześniej przedłożonych opiniach. Zasadniczo jednak
zmieniłaby się perspektywa konstytucyjnej oceny ustawodawstwa zwykłego oraz
obowiązków ustawodawcy w zakresie wprowadzenia w życie określonych
regulacji prawnych dotyczących statusu dziecka poczętego. W szczególności
dotyczyłoby to kwestii bioetycznych, kompleksu zagadnień związanych ze
wspomaganą

prokreacją,

zabiegów

i

eksperymentów

medycznych

oraz

badawczych czy też cywilnoprawnej ochrony i podmiotowości dziecka poczętego.
Spojrzenie na te problemy przez pryzmat godności każdej istoty ludzkiej, stanowi
lepszą podstawę i punkt wyjścia do rozstrzygania ewentualnych sytuacji
kolizyjnych oraz formułowania pozytywnych obowiązków ustawodawcy niż
ograniczenie się wyłącznie do kwestii ochrony życia w fazie prenatalnej.
Uznanie godności człowieka, w tym dziecka poczętego, nie prowadzi wszakże
do

absolutyzacji

poszczególnych

podmiotowych

praw

lub

wolności

konstytucyjnych, których jest ona źródłem. Nie można więc twierdzić, iż
ewentualna modyfikacja treści art. 30 prowadzić będzie automatycznie do
bezwzględnego prymatu któregoś z tych praw lub wolności w stosunku do innych
praw lub wolności. Zasady rozstrzygania ewentualnych kolizji konstytucyjnych
wartości nie ulegną więc w ten sposób jakiejkolwiek zmianie.

Sporządził:
-za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmudr hab. Włodzimierz Wróbel
Katedra Prawa Karnego UJ
Za zgodność:
M.Guzowska
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Warszawa, 22 stycznia 2007 r.

Opinia prawna
w sprawie poprawki do propozycji zmiany art. 38 Konstytucji
W obowiązującym brzmieniu art. 38 Konstytucji RP z 1997 r. przewiduje, że
„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. W
dniu 5 września 2006 r. do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 993), popierany podpisami przez
posłów przede wszystkim Ligi Polskich Rodzin. W projekcie zaproponowano nowe
brzmienie art. 38 Konstytucji w istocie tak, by po dotychczasowym brzmieniu
przepisu dodać słowa „od momentu poczęcia”. Z Uzasadnienia tegoż projektu
wynika, zdaniem jego autorów, że w obecnie obowiązujących ustawach dotyczących
życia ludzkiego w początkowej fazie rozwoju wyraźny jest brak norm prawnych jasno
i

bezpośrednio

chroniących

życie

dziecka

poczętego.

Zdaniem

tychże

projektodawców „zachodzi zatem oczywista konieczność wprowadzenia do ustawy o
charakterze zasadniczym tj. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów
zapewniających całkowitą ochronę życia dzieci poczętych, które nie będą podważały
bezwzględnej wartości prawa do życia i skutecznie zapobiegną jego relatywizacji
przez prawo. Życie ludzkie i prawo do życia nie jest bowiem przedmiotem umowy i
negocjacji ale podstawowym prawem każdego człowieka i każde demokratyczne
społeczeństwo powinno zapewnić jego całkowitą i bezwzględną ochronę.
Po pierwszym czytaniu projekt skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. W związku z pracami Komisji Nadzwyczajnej do wniesionego projektu
zaproponowano poprawkę, nadającą nowelizacji nowy kształt. Propozycja zawiera w
zasadzie dwa artykuły (art. 3 – ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia):
1)

art. 1 przewidywałby, że w Konstytucji RP w art. 38 dotychczasową

treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu”
„Rzeczpospolita

Polska

chroni

życie

dzieci

poczętych

ustawodawstwo i wszechstronne wysiłki władz publicznych”,

poprzez
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2
2)

art. 2 przewidywałby, że „niniejsza ustawa nie narusza obowiązujących

w dniu jej wejścia w życie przepisów określających zakres karalności
czynów przeciwko życiu dziecka poczętego”.
Zdaniem Komisji Nadzwyczajnej, zaproponowana poprawka w powyższym
brzmieniu wymaga oceny skutków prawnych i konstrukcji normy konstytucyjnej. Ten
aspekt poniższe uwagi będą miały na względzie, choć nie sposób uniknąć też uwag
o szerszym zakresie. Z Uzasadnienia poprawki warto w szczególności zwrócić
uwagę na stanowisko jej autorów, zgodnie z którym istotne znaczenie tej zmiany
Konstytucji z punktu widzenia prawonokarnej ochrony życia poczętego polega na
tym, że:


w sposób wyraźny ustanawia ona konstytucyjny wymóg istnienia
skutecznego ustawodawstwa antyaborcyjnego, w tym także – co do
zasady – karalności „zabiegów” aborcji oraz podżegania i pomocnictwa,



ustanawia konstytucyjną zaporę dla jakiegokolwiek zawężenie zakresu
ochrony prawnokarnej życia poczętego w stosunku do tego, jaki jest
aktualnie określony,



wszechstronne wysiłki władz

publicznych,

o

których

mowa

w

projektowanym przepisie, obejmą (oprócz pomocy kobiecie ciężarnej
na gruncie art. 71 ust. 2 Konstytucji RP) przede wszystkim
zapobieganie i ściganie przestępczości aborcyjnej oraz edukację na
rzecz afirmacji życia poczętego.
Z tegoż Uzasadnienia poprawki wynika ogólny cel jej autorów, jakim jest
„wyraźne potwierdzenie w Konstytucji, że oczywista prawda, iż dziecko poczęte jest
istotą ludzką, ma konsekwencje dla polityki państwa, ustawodawstwa i codziennych
działań władz publicznych, które muszą być ukierunkowane na ochronę życia
dziecka poczętego, na stałe poprawianie efektywności tej ochrony”.
Odnosząc się najpierw do proponowanego w art. 1 poprawki dodania
nowego ust. 2 w art. 38 Konstytucji należy podkreślić co do meritum poprawka ta jest
w pełni dopuszczalna w tym sensie, że przedmiotowo nie wykracza poza zakres
wyznaczony

we

wniesionym

projekcie

ustawy

o

zmianie

Konstytucji

RP.

Rozszerzenie przedmiotowego zakresu projektu ustawy nastąpiłoby wtedy, gdyby
przyjęte do niego poprawki wykraczały poza granice treściowe projektu wniesionego
w ramach inicjatywy ustawodawczej. Decydujące znaczenie przedmiotu poprawki
zawiera się w tym, że byłaby ona – w świetle orzecznictwa Trybunału
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Konstytucyjnego – niedopuszczalna, gdyby wykraczała zasadniczo poza cel i
przedmiot regulacji proponowanej we wniesionym projekcie; poprawki nie mogą
działać „wszerz” (na zewnątrz) na niezwiązane z projektem nowe obszary
przedmiotowe. W przedmiotowej sprawie (ochrony życia od momentu poczęcia)
mamy do czynienia z tożsamością zakresu materii w projekcie ustawy i w zgłoszonej
poprawce.
Druga uwaga do proponowanego nowego ust. 2 w art. 38 Konstytucji ma
charakter redakcyjny. Przedłożone brzmienie jest o tyle niezręczne, że umożliwia
odniesienie przewidzianej w przepisie ochrony życia do dzieci „poczętych poprzez
ustawodawstwo...”, co z pewnością nie było zamiarem autorów poprawki. W tym
zakresie redakcja przepisu może być jednak łatwo skorygowana, z pozostawieniem
tego samego meritum intencji.
W kolejnej uwadze do tegoż przepisu należałoby wskazać, co zresztą
pośrednio trochę wynika i z Uzasadnienia poprawki, że miałby on mieć charakter tzw.
„normy programowej”. Jak się w zasadzie powszechnie przyjmuje w doktrynie
prawnokonstytucyjnej, tzw. normy programowe to takie, które nakazują realizację
pewnego celu lub dążenie do jego osiągnięcia. Wiążą się z nimi spory, różne
interpretacje i trudności. Cele (osiągnięcia) postrzegane są często jako kierunki,
tendencje, idee, których nie sposób zrealizować całkowicie, a jedynie w jakimś
„możliwie” najwyższym stopniu. Trudno często ustalić, jakie konkretnie nakazy
(zakazy) mieszczą się w spektrum normy programowej. Jej charakter normatywny
jedynie „pośrednio” określa dalsze, konkretniejsze przedsięwzięcia. W pewnym
zakresie – choć to kwestia i delikatna i złożona – nie można wykluczyć pełnienia
przez normę programową roli „kryterium” dla oceny konstytucyjności przepisów o
niższej mocy. Świadomość takiego charakteru proponowanej poprawki winna być
elementem dalszych prac ustawodawczych w związku z projektowaną zmianą art. 38
Konstytucji.
Kolejna uwaga – ogólna – odnosi się łącznie do wszystkich trzech
interesujących nas wymiarów „normatywnych” problematyki: po pierwsze –
obowiązującego brzmienia art. 38 Konstytucji, po drugie wniesionego przez grupę
posłów projektu ustawy o zmianie Konstytucji, po trzecie – przedmiotowej poprawki w
zakresie art. 1 (nadającego nowe brzmienie art. 38 Konstytucji poprzez dodanie ust.
2 o przytoczonym brzmieniu). Warto więc przede wszystkim zauważyć, że już
obowiązujące brzmienie art. 38 Konstytucji w pełni umożliwia taką jego interpretację,
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która zakłada ochronę życia człowieka od chwili poczęcia, nie wyłączając przecież
normatywnie stadium embrionalnego z pojęcia człowieczeństwa. Możliwości
interpretacyjne wykazał tu dobitnie Trybunał Konstytucyjny w swym orzeczeniu z dnia
28 maja 1997 r. (sygn. akt K 26/96). Także obowiązujące brzmienie art. 38
Konstytucji

nakłada

na

organy

państwowe

obowiązek

podjęcia

działań

„konkretyzujących” prawną ochronę życia, w tym działań ustawodawczych
parlamentu. Sama ogólna formuła konstytucyjna o prawnej ochronie życia nawet z
dodaniem słów, że „od momentu poczęcia” nie będzie oznaczać ochrony
„absolutnej”, wykluczającej wszelkie jej ograniczenia. Ustawowy zakres ochrony
życia podlegał będzie zawsze konfrontacji z konkurującymi ze sobą wartościami
konstytucyjnymi, których hierarchia odczytana będzie przez pryzmat realiów,
poglądów akceptowanych przez społeczeństwo w danym czasie. W tym sensie nowe
propozycje mogą niewiele zmienić. Innymi słowy, określony dziś ustawowo zakres
ochrony życia (art. 152 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, ze zmianą wynikającą z przywołanego orzeczenia trybunału
Konstytucyjnego) mógłby być dopuszczalny i po dokonanej nowelizacji przepisów
konstytucyjnych. Ocena „stopnia” ochrony jest odrębną kwestią, a dopuszczalności
różnic w zależności od fazy rozwoju życia człowieka nie zapobiegnie formuła
proponowana w nowelizacji i zakodowana w omawianej dotychczas części
zgłoszonej poprawki.
Kontekst stopnia ochrony prawnej życia człowieka, w tym dziecka
poczętego, zawarty jest we wspomnianej poprawce – do projektu ustawy o zmianie
Konstytucji – jako przywołany wcześniej art. 2. Przypomnijmy jego proponowane
brzmienie: „niniejsza ustawa nie narusza obowiązujących w dniu jej wejścia w życie
przepisów określających zakres karalności czynów przeciwko życiu dziecka
poczętego”. Zdaniem autorów poprawki, wyrażonym w jej Uzasadnieniu, przepis art.
2 miałby „praktycznie” oznaczać, że art. 38 Konstytucji (w nowym brzmieniu, z
proponowanym wcześniej ust. 2) „nie będzie stanowić podstawy do kwestionowania
zgodności z Konstytucją” stanu prawnego, wynikającego z wymienionych wcześniej
unormowań ustawowych, skorygowanych istotnie wspomnianym orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. Zdaniem autorów poprawki, obecny stan
ustawowy mógłby w przyszłości zostać „zmieniony przez ustawodawcę, ale tylko w
kierunku zgodnym z dyrektywą zawartą w art. 38 ust. 2 Konstytucji”.
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Jak się wydaje, konstrukcja z art. 2 proponowanej poprawki musi budzić
istotne zastrzeżenia natury prawnej. Proponowany przepis o mocy konstytucyjnej
(ustawa o zmianie Konstytucji) „daje pierwszeństwo” przepisom ustawodawstwa
zwykłego przed innym (art. 38 ust. 2) przepisem konstytucyjnym. Zabieg taki, jak się
wydaje – zupełnie niespotykany, przekreśla zasadę hierarchicznej budowy całego
systemu prawa. Przepisy ustawodawstwa zwykłego „uzyskują” – w jakimś
niezrozumiałym sensie – inną moc. Mocą proponowanego przepisu inny przepis
Konstytucji RP ma mieć „zakresowe” rozumienie (by użyć tu terminologii z obszaru
sądownictwa

konstytucyjnego),

ograniczone

merytorycznie

wskazanym

ustawodawstwem zwykłym. Gdyby przyjąć, że wspomniane przepisy ustaw zwykłych
mogą być w przyszłości zmienione, to godzilibyśmy się na stan, że w drodze zwykłej
procedury ustawodawczej „zmieniamy” – znów „zakresowo” – sposób rozumienia
przepisu konstytucyjnego, a przepis konstytucyjny nie stanowi kryterium kontroli w
zakresie konstytucyjności ustaw. Ustawa nie byłaby interpretowana w świetle
przepisu konstytucyjnego, lecz sens konstytucji ustalany byłby w oparciu o przepisy
ustawowe.
Gdyby przyjąć, że celem art. 2 z proponowanej poprawki jest „konstytucyjna
petryfikacja” obecnego stanu ustawodawstwa zwykłego, to jedynie właściwą do tego
drogą byłoby – technicznolegislacyjnie biorąc – takie znowelizowanie Konstytucji, by
dziś ustawowe treści stały się expressis verbis przepisami Konstytucji. Innymi słowy,
przepisy dziś ustawowe winny ulec konstytucjonalizacji, o ile – co do meritum
regulacji – taki miał być cel autorów poprawki. Osobnym wprawdzie zagadnieniem są
kwestie ogólności czy szczegółowości przepisów konstytucyjnych, jednak i tak chodzi
wtedy o akceptowane reguły sztuki legislacyjnej, nie zaś rozwiązania, o jakich mowa
w proponowanym art. 2 poprawki.
Jak się wydaje, „petryfikacja” obecnych treści ustawowych ma sens jedynie
wtedy, gdy rzeczywiście zakładamy potrzebę uchronienia ich przed ewentualnymi
zmianami okazjonalnymi. Wtedy też, jak wyżej wskazywaliśmy, właściwą drogą jest
wyraźna konstytucjonalizacja. Nie wydaje się jednak, by spójne z sensem
„petryfikacyjnymi” było przekonanie autorów, wyrażone w Uzasadnieniu, że
wskazane ustawodawstwo zwykłe mogłoby być zmienione przez ustawodawcę, pod
warunkiem zgodności z art. 38 ust. 2 Konstytucji. Cały wywód autorów poprawki
wskazuje na dopuszczalność kierunku „umacniającego” ochronę prawną życia
poczętego, a więc „ograniczanie” przywołanych treści ustawowych; nie jest to więc
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wyrażenie zamiaru petryfikacji obecnych rozwiązań ustawowych. Sens art. 2
poprawki zawiera się więc chyba w stwierdzeniu, że nowy ust. 2 w art. 38 Konstytucji
nie będzie stanowić podstawy do kwestionowania zgodności z Konstytucją
aktualnego

ustawodawstwa,

ale

ustawodawstwo

to

w

zwykłym

trybie

ustawodawczym będzie mogło być zmienione w kierunku rozwoju ochrony życia
poczętego.
Zaproponowany art. 2 poprawki zwraca uwagę także i tym, że choć stanowić
miałby przepis ustawy o zmianie Konstytucji, to nie stanowiłoby – formalnie biorąc –
integralnego elementu tekstu Konstytucji, co różniłoby go od treści art. 1 poprawki,
która (jako ust. 2 w art. 38) stawałaby się integralną częścią jej tekstu. Technika
„ustaw o zmianie...” jest techniką nowelizacyjną, która „inkorporuje” do treści ustawy
nowelizowanej treści ustawy nowelizującej. Jak wiemy, technika nowelizacyjna
oznacza pod względem formalnolegislacyjnym, że można ustawą nowelizującą
uchylić niektóre przepisy ustawy nowelizowanej, można niektóre przepisy zastąpić
przepisami o innej treści albo dodać nowe przepisy, za każdym razem czyniąc nowy
(w powyższym sensie) element integralnie inkorporowanym w pierwotną substancję
normatywną tak, że stałby się on „nierozpoznawalny” w ewentualnym tekście
jednolitym aktu normatywnego.
Taki też sens mają przepisy art. 235 Konstytucji, mówiące o zmianie
Konstytucji. Obecna Konstytucja nie zna – i co do tego istnieje wyraźna zgoda
doktryny prawa konstytucyjnego – ustaw o mocy konstytucyjnej, które mogłyby
egzystować „obok” tekstu samej Konstytucji, będących – w rozumieniu czasów
sprzed Konstytucji z 1997 r. – tzw. „ustawami konstytucyjnymi”. W poprzednim stanie
prawnym uznawano za dopuszczalne – obok „ustaw o zmianie Konstytucji” typu
nowelizacyjnego (inkorporującego) – także wspomniane „ustawy konstytucyjne”, w
których

„zmiana”

Konstytucji

wyrażała

się

przede

wszystkim

w

związku

funkcjonalnym obu aktów, a widomym znakiem ich autonomiczności było ich
obowiązywanie „obok” siebie, równolegle, bez stosowania techniki inkorporacyjnej.
Jak

stwierdziliśmy,

dziś

art.

235

Konstytucji

wyklucza

taką

praktykę.

Z

zaproponowanej formuły poprawki – w zakresie jej art. 2 – wynika zaś, że miałoby
właśnie dojść do „zmiany Konstytucji” przepisem, który miałby obowiązywać poza
tekstem Konstytucji.
Sporządził: Andrzej Szmyt – ekspert ds. legislacji
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OPINIA ZLECONA
Kraków, 13 lutego 2007 r.

OPINIA
w sprawie skutków prawnych wprowadzenia do Konstytucji RP zmiany w treści
art. 30 oraz art. 38 w brzmieniu:
„art. 30. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i
niezbywalna godność przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych.
(…)
Art. 38 „Rzeczpospolita zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia
od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”

1. Przedstawiona do opinii propozycja obejmuje dwa przepisy konstytucyjne
usytuowane w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Obie
zaproponowane zmiany w sposób jednoznaczny przesądzają, iż pod pojęciem
„człowieka” na gruncie Konstytucji RP należy rozumieć każdą istotę ludzką od chwili
poczęcia.
Niewątpliwie najbardziej naturalnym miejscem do wyjaśnienia ewentualnych
wątpliwości interpretacyjnych co do znaczenia terminu „człowiek” na gruncie regulacji
konstytucyjnych jest art. 30 Konstytucji RP, który odwołuje się do godności
człowieka,

jako

źródła

wszelkich

innych

praw

i

wolności

podmiotowych.

Wprowadzenie do tego przepisu zwrotu przesądzającego w sposób jednoznaczny,
że nienaruszalna i przyrodzona godność przysługuje człowiekowi od chwili poczęcia,
w sposób jasny wyznacza zakres znaczeniowy terminu „człowiek” w tym zwłaszcza
obszarze, który wzbudza jeszcze wątpliwości wśród niektórych komentatorów
regulacji konstytucyjnych, a także w orzecznictwie sądowym, zwłaszcza z zakresu
prawa cywilnego.
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Z uwagi na to, że art. 30 Konstytucji RP stanowi równocześnie fundament
pozostałych praw i wolności konstytucyjnych, przyjęte w nim określenie zakresu
znaczeniowego terminu „człowiek” w sposób bezpośredni będzie rzutować na
interpretację tego terminu w innych przepisach konstytucyjnych, w tym także w art.
38 Konstytucji RP. Nawet więc bez dokonywania zmian w treści tego ostatniego
przepisu, sama zmiana art. 30 oznaczać będzie, iż życie człowieka od chwili
poczęcia objęte jest ochroną konstytucyjną.
Proponowana modyfikacja treści art. 30 Konstytucji RP, ma także i ten walor,
że odnosić się będzie również do innych praw i wolności konstytucyjnych, z których
nasciturus potencjalnie może korzystać. Chodzi tutaj w szczególności o prawo do
ochrony zdrowia (art. 68), danych osobowych (np. kodu genetycznego)(art. 51), praw
majątkowych (art. 64), czy też o zakaz nieludzkiego traktowania (art. 39) i
poddawania eksperymentom naukowym (art. 40). Pierwotna propozycja nowelizacji
Konstytucji RP, ograniczająca się wyłącznie do treści art. 38, jedynie pośrednio
określała zakres znaczeniowy terminu „człowiek”, a tym samym moment, od którego
należy mówić o podmiotowości istoty ludzkiej. Uzasadnione mogło być bowiem
stanowisko, w myśl którego owo dookreślenie – „od chwili poczęcia” odnosi się
wyłącznie do konstytucyjnej ochrony życia w fazie prenatalnej, które w tym aspekcie
traktowane powinno być jak życie człowieka. Nie musiałoby to wszakże oznaczać w
sposób konieczny, iż także inne wspomniane wyżej regulacje konstytucyjne
posługujące się terminem „człowiek” lub „każdy” będą miały zastosowanie do
nasciturusa.
Konstytucyjne gwarancje ochrony życia człowieka są jedynie pochodną
uznania jego podmiotowości. Podkreślenie, iż gwarancje te przysługują również
nasciturusowi

byłby

ułomne

bez

jednoznacznego

rozstrzygnięcia

o

jego

podmiotowości konstytucyjnoprawnej. Jak już wspomniano, najwłaściwszym do tego
miejscem jest właśnie art. 30 Konstytucji RP.
Wskazanie w art. 30 na godność, jaką posiada człowiek już od chwili
poczęcia, pozwala na rekonstrukcję konstytucyjnej perspektywy właściwej dla prac
nad ewentualną ratyfikacją przez Polskę Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny z 4 kwietnia 1997,
którą Polska podpisała w 1999 roku oraz przygotowania stosownych aktów
implementacyjnych. Ocena działań podejmowanych w najwcześniejszej fazie rozwoju
organizmu ludzkiego, w obliczu zagrożeń jakie niosą ze sobą manipulacje
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genetyczne oraz niekontrolowane eksperymenty związane z pozyskiwaniem tkanek,
w tym w szczególności komórek macierzystych, wymaga ich odniesienia do
konstytucyjnych standardów związanych z ochroną godności człowieka. Sama
regulacja art. 38 Konstytucji RP, nawet bezpośrednio gwarantująca ochronę życia
nascitursa jest w tym zakresie niewystarczająca. Nie zawsze bowiem wspomniane
działania łączą się z zagrożeniem dla życia, mogą wszakże naruszać godność istoty
ludzkiej.
Wyraźne stwierdzenie w art. 30 Konstytucji RP, iż godność przysługuje
człowiekowi od chwili poczęcia, wzmacnia także konstytucyjną ochronę nasciturusa
w aspekcie praw socjalnych oraz prawa do ochrony zdrowia, których realizacją jest
obowiązek państwa zagwarantowania prenatalnej opieki zdrowotnej oraz godziwych
warunków egzystencji kobiety ciężarnej.
Należy podkreślić, iż podobnie jak w przypadku modyfikacji treści art. 38
Konstytucji RP w zakresie przewidzianym w pierwotnym wniosku Prezydium Sejmu,
także oceniana propozycja modyfikacji treści art. 30 Konstytucji RP nie łączy się w
sposób automatyczny z koniecznością dokonania natychmiastowych zmian w
ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w zakresie w jakim ustawa ta
określa przesłanki dopuszczalności zabiegu aborcji. Zachowują więc w tym zakresie
aktualność uwagi i wnioski wyrażone przeze mnie we wcześniejszej opinii
poświęconej ewentualnym konsekwencjom zmiany treści art. 38 Konstytucji RP.
Przesunięcie natomiast do art. 30 konstytucyjnej podstawy wskazującej na
podmiotowość

nasciturusa,

wyznacza

równocześnie

bezwzględną

granicę

dokonywanych przez ustawodawcę zwykłego rozstrzygnięć kolizyjnych w obszarze
konkretnych

praw

lub

wolności

konstytucyjnych.

Ustawodawca

bilansując

pozostające w kolizji określone prawa lub wolności o charakterze konstytucyjnym, w
tym także te, przysługujące człowiekowi w fazie prenatalnej, i nawet godząc się na
ograniczenie

niektórych z nich, nie może tego czynić z naruszeniem godności

człowieka. Jest to więc właściwsza perspektywa konstytucyjna dla oceny trafności
rozstrzygnięć kolizyjnych przyjętych w ustawodawstwie zwykłym. Dotyczy to także
regulacji dopuszczających przerwanie ciąży. Jednocześnie należy jednak podkreślić,
iż zmiana w treści art. 30 Konstytucji RP nie oznacza absolutyzacji ochrony życia
nasciturusa w stosunku do innych praw i wolności konstytucyjnych, ani też nie
przesądza o charakterze i intensywności środków ochronnych, jakimi ustawodawca
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powinien gwarantować prawa i wolności przysługujące człowiekowi w prenatalnej
fazie życia.
Na marginesie tych rozważań należy stwierdzić, iż wspomniana ocena
trafności przyjętych przez ustawodawcę zwykłego rozwiązań co do sytuacji
kolizyjnych

występujących

pomiędzy

określonymi

wartościami,

prawami

czy

wolnościami konstytucyjnymi powinna być przede wszystkim dokonywana w trybie
kontroli konstytucyjności ustaw przez Trybunałem Konstytucyjnym. Dopiero na
skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego można uzyskać w miarę precyzyjnie
określony standard konstytucyjny, który w przypadku konkretnych rozwiązań
ustawodawczych,

powinien

Określenie

standardu

tego

być

realizowany

wyznacza

także

przez

ustawodawcę

rzeczywistą

treść

zwykłego.

normatywną

poszczególnych regulacji konstytucyjnych. Odnosząc te generalne uwagi do
przedmiotu niniejszej opinii, można więc przyjąć, że dopiero po ewentualnym
zakwestionowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym obowiązujących uregulowań
ustawy o planowaniu rodziny, będzie można określić obowiązujący konstytucyjny
standard w zakresie ochrony poszczególnych praw i wolności człowieka w fazie
prenatalnej, w tym także prawa do życia w kontekście innych praw i wolności.
Wówczas dopiero zasadne jest rozważenie, czy w perspektywie przyjmowanych
przez ustawodawcę konstytucyjnego założeń aksjologicznych standard ten jest
wystarczający, czy też

wymaga podwyższenia poprzez zmianę odpowiednich

uregulowań konstytucyjnych.
2. Jeżeli chodzi o stronę redakcyjną przedstawionej propozycji zmiany art. 30,
to należy podkreślić, iż oczywiście można sobie wyobrazić różne sposoby wyrażenia
intencji wnioskodawców. W dotychczasowej debacie publicznej, jaka towarzyszy
pracom Komisji Nadzwyczajnej przedstawiano różne propozycje brzmienia

tego

przepisu, które najlepiej wyrażałyby ideę konstytucyjnoprawnej podmiotowości
człowieka od momentu poczęcia. Wydaje się, iż oceniana propozycja nie wzbudza
większych zastrzeżeń. Z uwagi na znaczenie, jakie posiada w ramach Konstytucji jej
art. 30, modyfikacja jego treści powinna być dokonywana w jak najmniejszym
stopniu, co właśnie charakteryzuje oceniany projekt. Można oczywiście rozważać,
czy nie lepszym sformułowaniem byłoby pozostawienie w art. 30 zwrotu „godność
człowieka” zamiast „godność przysługująca człowiekowi”. Ten pierwszy zwrot wszedł
już do literatury prawnokonstytucyjnej i posiada specyficzne znaczenie, jakkolwiek w
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obu wersjach redakcyjnych trudno doszukać się jakiejś różnicy znaczeniowej. W
szczególności nie można ze słowem „przysługująca” łączyć znaczenia, które
wskazywałoby na jego normatywny aspekt, sugerując, iż ową godność człowiek
nabywa z nadania konstytucji. Taką interpretację wyklucza stwierdzenie o
„przyrodzonym” charakterze godności. Określenie „przysługiwać” użyte jest więc w
znaczeniu „posiadać”, czy „przynależeć”. Godność człowieka jest jego przymiotem
naturalnym, przynależnym do istoty człowieczeństwa. Stanowi ona z jednej strony
źródło podmiotowości, z drugiej strony domaga się respektu i ochrony, także ze
strony władzy publicznej kształtującej treść systemu prawa.
Gdyby wszakże przyjąć, iż warto jest zachować w Konstytucji RP obecny
zwrot „godność człowieka”, należałoby zmienić nieco redakcję projektowanej
poprawki, która mogłaby wówczas przybrać brzmienie:
„Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i
niezbywalna godność człowieka, przysługująca mu od chwili poczęcia. Jest
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych.”
lub też, (wg zgłaszanych w debacie publicznej propozycji):
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, przysługująca od chwili
poczęcia, stanowi źródło praw i wolności człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych.”
3. Powstaje pytanie, czy art. 30 Konstytucji RP wskazujący na moment
początkowy podmiotowości człowieka, powinien także określać moment końcowy. W
debacie publicznej sugerowano potrzebę uzupełnienia zwrotu „od poczęcia”
określeniem „do naturalnej śmierci”. W przekonaniu zwolenników tego poglądu,
poprzestanie na samym momencie początkowym zawiera sugestię, iż w stosunku do
ostatniej fazy życia człowieka ustawodawca zwykły miałby większą dowolność w
określaniu momentu, do którego godność człowieka oraz jego prawa i wolności
podlegają ochronie konstytucyjnej. Taka dowolność stwarzałaby przestrzeń do
liberalizacji

regulacji

prawnych

dotyczących

eutanazji

oraz

czy

sposobu

postępowania z ludźmi w schyłkowym stadium życia – np. w związku z regulacjami
dotyczącymi transplantacji czy też resusytacji i zabiegów reanimacyjnych.
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Zastrzeżenia te nie wydają się być w pełni zasadne, bowiem wprowadzenie do
art. 30 Konstytucji RP zwrotu „od chwili poczęcia” nie prowadzi do transformacji tego
przepisu w projektującą definicję człowieka (co oczywiście wymagałoby określenia
także momentu końcowego). Zwrot ten ma jedynie usunąć obecnie istniejące
wątpliwości, które związane są z podmiotowością człowieka w aspekcie początku
życia. Nikt nie wysuwał tych wątpliwości w odniesieniu do momentu końcowego jakim
jest śmierć człowieka, przy czym nie ma znaczenia, czy wystąpiła ona z przyczyn
naturalnych czy też nie. Nie ma więc powodu wątpliwości tych w przepisie
konstytucyjnym rozstrzygać. Zresztą proponowany zwrot „naturalna śmierć”, w
odróżnieniu do określenia „poczęcie”, sam budzi wątpliwości z punktu widzenia jego
precyzji. Śmierć jest bowiem procesem, dzielącym się na poszczególne fazy, zaś
powszechnie obecnie przyjmowane kryterium śmierci mózgowej, jako momentu
zakończenia egzystencji człowieka jako podmiotu praw i wolności, jest tylko jedną z
owych faz. Odwołanie się więc do „śmierci” nie rozstrzyga więc sporów jakie toczą
się wokół definicji śmierci mózgowej.
Nie bez racji także wskazywano, że również po śmierci człowiek korzysta z
ochrony dobrego imienia i pamięci, które są konsekwencją ochrony jego godności.
Także przysługująca każdemu człowiekowi godność stanowi źródło regulacji
dotyczących sposobu postępowania ze zwłokami ludzkimi czy miejscem ich
pochówku. W perspektywie godności człowieka podlegają ochronie także dane
osobowe zbierane na jego temat przez organy władzy publicznej. W tym sensie więc
śmierć biologiczna nie jest końcem „społecznej” egzystencji jednostki ludzkiej.
Wprowadzenie cezury śmierci, jako momentu kończącego konstytucyjną ochronę
godności człowieka byłoby rozwiązaniem absolutnie wadliwym, bo pozbawiającym
podstawy konstytucyjnej wspomnianych regulacji ustawowych.
Krytycznie należy także ocenić wprowadzenie dodatkowego określenia śmierci
w postaci jej „naturalnego” charakteru. Jeżeli dobrze rozumieć intencje osób
formułujących taki postulat, w istocie chodzi im o podkreślenie nienaruszalności
życia, a wiec o zakaz powodowania lub przyspieszania (eutanazja) śmierci
człowieka. Zmiany, które proponuje się wprowadzić do treści art. 30 Konstytucji mają
wszakże pełnić odmienną rolę – wskazują bowiem jedynie, od jakiego momentu
przysługuje człowiekowi podmiotowość prawna. W tym sensie określenie „naturalna
śmierć” nie nadaje się do wspomnianego celu, bowiem człowiek zachowuje swoją
godność także do chwili śmierci „nienaturalnej”. Odwołanie się do „naturalnej

7

389

śmierci”, wyrażające w istocie zakaz powodowania śmierci, powinno nastąpić w
regulacjach konstytucyjnych przewidujących gwarancje ochrony życia człowieka, a
wiec w art. 38 Konstytucji RP.
4. Oceniając drugą część projektu polegającą na modyfikacji treści art. 38
Konstytucji RP, należy podkreślić, iż w świetle zmian zaproponowanych w treści art.
30 Konstytucji RP wydaje się on być zbędny. Rozstrzygniecie w tym ostatnim
przepisie, iż podmiotowość człowieka rozpoczyna się z chwilą poczęcia, przesądza
także, iż od tego momentu

przysługuje mu konstytucyjna ochrona jego praw i

wolności, w tym konstytucyjne gwarancje ochrony życia, o których mowa w art. 38.
Wyraźne podkreślenie w tym przepisie – tak jak sugerują to projektodawcy – że
Rzeczpospolita zobowiązana jest do prawnej ochrony życia człowieka „od momentu
poczęcia do naturalnej śmierci”, może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w
przypadku innych praw i wolności o charakterze konstytucyjnym potencjalnie
przysługujących człowiekowi w fazie prenatalnej, w których nie wprowadzono by
takiego zwrotu. Uzasadniony byłby wówczas pogląd, iż owo pominięcie ma charakter
świadomej decyzji ustawodawcy konstytucyjnego, który w tym zakresie nie chciał
wprowadzać gwarancji konstytucyjnych dla nasciturusa. Wydaje się wszakże, iż taka
wykładnia sprzeczna byłby z intencjami projektodawców.
Wprowadzenie natomiast do art. 38 Konstytucji RP zwrotu „do naturalnej
śmierci” nie jest obciążone tymi zastrzeżeniami, o których była powyżej mowa w
odniesieniu do treści art. 30 Konstytucji RP. Jego pojawienie się w art. 38 oznaczać
natomiast będzie rozstrzygnięcie wątpliwości co do możliwości ponownego
wprowadzenia do polskiego porządku prawego kary śmierci. W tym sensie zmiana ta
będzie miała istotne konsekwencje normatywne.
Należy także wskazać na usterkę legislacyjną w ocenianej propozycji: w
propozycji zmiany treści art. 30 Konstytucji posłużono się zwrotem „od chwili”
natomiast w propozycji zmiany treści art. 38 - „od momentu”. Zróżnicowanie to nie
ma uzasadnienia merytorycznego.
Sporządził:
-za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmudr hab. Włodzimierz Wróbel
Katedra Prawa Karnego UJ
Za zgodność:
M.Guzowska
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Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r.

Opinia prawna na temat
dopuszczalnego zakresu poprawek, które mogą być zgłaszane w trakcie
rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 993)
I. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk
sejmowy 993) przewiduje uzupełnienie art. 38 o wyrażenie „od momentu poczęcia”
(zamykające

dotychczasową

treść

tego

przepisu).

Przedłożona

przez

wnioskodawców propozycja legislacyjna („Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia”) zgodnie z intencją
wyrażoną w uzasadnieniu projektu służyć ma zapewnieniu ochrony prawnej
każdemu człowiekowi od momentu poczęcia. W czasie prac Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, następujących po przeprowadzeniu pierwszego czytania na posiedzeniu
Sejmu, zgłoszona została poprawka postulująca zmianę brzmienia art. 30 ustawy
zasadniczej:
„Źródłem wolności i praw człowieka jest przyrodzona i niezbywalna godność
przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”
Przedmiotem opinii jest zagadnienie dopuszczalnego zakresu poprawek, które
mogą być zgłaszane w trakcie rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy o zmianie
Konstytucji RP. W szczególności chodzi o ocenę czy w trakcie toczących się prac
legislacyjnych poświęconych projektowi ustawy postulującemu nowelizację art. 38
Konstytucji RP można zgłosić poprawkę zmierzającą do modyfikacji art. 30?
II. Problematyka dopuszczalnego zakresu poprawek do projektu ustawy
składanych w trakcie prac legislacyjnych wielokrotnie była przedmiotem refleksji
Trybunału Konstytucyjnego (por. m. in. wyrok z dnia 21 października 1998 r., K.
24/98, wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., K. 25/98, wyrok z dnia 24 czerwca 1998 r., K.
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3/98, wyrok z dnia 24 marca 2004 r., akt K 37/03, wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r., K
45/05).
W świetle ustaleń Trybunału Konstytucyjnego wnoszenie poprawek oznacza
prawo składania wniosków, polegających na propozycji wykreślenia, dopisania lub
zastąpienia innymi określonych wyrazów lub określonej części projektu ustawy (tak
np. wyrok z 24 marca 2004 r., K. 37/03). Definiując konstytucyjne pojęcie „poprawki”,
Trybunał odwołał się do dwóch znaczeń tego słowa („doprowadzenie do
poprawności, usunięcie usterki, błędu, korekty” oraz „uzupełnienie, wprowadzenie
uzasadnionej zmiany, modyfikacji”), które zakładają związek poprawki z pewnym
„elementem bazowym”, czyli z projektem ustawy. W ocenie Trybunału „poprawki,
polegające na uzupełnieniu tekstu ustawy o nowe elementy, z samej swej istoty
powinny pozostawać w związku ze złożonym przez wnioskodawcę projektem, przy
czym związek ten ma wymiar nie tylko formalny, ale i merytoryczny (konkretne
poprawki muszą pozostawać w odpowiednim powiązaniu z treścią projektu – muszą
zmierzać do modyfikacji jego treści, a nie do stworzenia nowego projektu” (K 37/03).
W

licznych

orzeczeniach

Trybunał

Konstytucyjny

podkreślał różnice

pomiędzy instytucją poprawki i inicjatywy ustawodawczej jakie rysują się na tle
analizy art. 118 i art. 119 ust. Konstytucji (m. in. wyrok z dnia 21 października 1998
r., K. 24/98, wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., K. 25/98, wyrok z dnia 24 czerwca 1998
r., K. 3/98). Zdaniem Trybunału przepisy te dokonują rozróżnienia tych procedur w
oparciu

o

dwa

podstawowe

kryteria:

podmiotów

uprawnionych

do

ich

wykorzystywania oraz etapu procedury sejmowej, na którym są one wykorzystywane.
Istnienie tych procedur nie powinno więc prowadzić do zacierania granic między
nimi, w przeciwnym razie treści, których poseł z braku wystarczającego poparcia
ilościowego nie mógł przedstawić Sejmowi w formie inicjatywy ustawodawczej,
mogłyby być bez żadnych ograniczeń przedstawiane w formie poprawek.
Równie

istotne

znaczenie

Trybunał

przypisuje

kryterium

stadium

postępowania parlamentarnego wskazując, iż Konstytucja z 1997 r. wprowadziła
wymóg rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm w trzech czytaniach (art. 119 ust.
1). Zasada trzech czytań jest źródłem konstytucyjnego nakazu, by podstawowe
treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie, przebyły pełną drogę procedury
sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowanych
rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. W ocenie Trybunału „nakazowi temu
sprzeciwia

się

takie

stosowanie

procedury

poprawek,

które

pozwala

na
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wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury
sejmowej. Dotyczyć to może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim
czytaniu i nie będących przedtem przedmiotem rozważań w komisjach” (zob. K.
3/98).
Zasada trzech czytań nie oznacza jednak, że „każdy przepis uchwalonej
ustawy

musi

być

przedmiotem

analizy

na

każdym

etapie

postępowania

legislacyjnego” (por. wyrok z 12 grudnia 2002 r., K. 9/02). Zasada rozpatrywania
projektu w trzech czytaniach nie powinna być rozumiana w sposób czysto formalny
(jako wymaganie trzykrotnego rozpatrywania tak samo oznaczonego projektu
ustawy), bo jej celem jest możliwie najdokładniejsze i najwnikliwsze rozpatrzenie
projektu, a przez to wyeliminowanie ryzyka niedopracowania lub przypadkowości
przyjmowanych rozwiązań. Zasada trzech czytań oznacza więc konieczność
trzykrotnego rozpatrywania przez Sejm tego samego projektu ustawy w sensie
merytorycznym, nie zaś tylko technicznym, i wynika z niej dopuszczalny zakres
(głębokość) poprawek, które mogą nawet całkowicie zmieniać kierunki rozwiązań
proponowane przez inicjatora procesu legislacyjnego, muszą jednak mieścić się w
zakresie projektu poddanego pierwszemu czytaniu (K. 37/03).
Zdaniem Trybunału dopuszczalność i zakres poprawek zależy od etapu prac
parlamentarnych, na którym zostają one wnoszone. Im wcześniejsza faza prac
ustawodawczych,

tym

większa

możliwość

zmiany

przedłożenia.

postępowaniu

sejmowym

szczególnie

„W

brzmienia
szeroka

pierwotnego
możliwość

modyfikowania projektu ustawy występuje na etapie prac komisji, pomiędzy
pierwszym a drugim czytaniem projektu. Nie ma przeszkód, by w sprawozdaniu
komisji zaproponowana została nowa wersja projektu, odległa od treści zawartych w
inicjatywie ustawodawczej. Etap dokonywania tych modyfikacji jest na tyle wczesny,
że nie brakuje czasu na refleksję, konsultację i poznanie reakcji opinii publicznej
(ochronę praw inicjatora procesu legislacyjnego gwarantuje art. 119 ust. 4
Konstytucji, pozwalający wnioskodawcy na wycofanie projektu do czasu zakończenia
drugiego czytania). Bardziej ograniczone jest prawo wnoszenia poprawek w drugim
czytaniu i w dalszych etapach postępowania sejmowego (czego wyrazem jest art.
119 ust. 3 Konstytucji, pozwalający Marszałkowi Sejmu odmówić poddania pod
głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji” (K. 25/98).
Trybunał Konstytucyjny zwrócił również uwagę na różnicę pomiędzy
„głębokością” poprawki (dotyczącą materii zawartej w projekcie ustawy) a jej
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„szerokością” (określaną granicami przedmiotowymi regulowanej materii) i stwierdził,
że określenie dopuszczalnej granicy „głębokości” i „szerokości” poprawki winno być
każdorazowo rozpatrywane na tle materii, której ona dotyczy (K 11/02). W ocenie
Trybunału „poprawka zgłoszona w toku prac podkomisji (powołanej przez komisję,
rozpatrującą projekt nowelizacji, skierowany do niej po pierwszym czytaniu) i zawarta
w jej sprawozdaniu, która była następnie przedmiotem obrad komisji i ostatecznie
zamieszczona została w sprawozdaniu komisji, nie jest poprawką wprowadzoną
<<na ostatnich etapach procedury sejmowej>>”(K. 24/98).
III. Zagadnienie dopuszczalnego zakresu poprawek do projektu ustawy o
zmianie Konstytucji wiąże się z problematyką kontroli konstytucyjności takiej ustawy.
Kryteria

pozwalające

na

wyznaczenie

„dopuszczalnego

zakresu

poprawek”

wyprowadzone zostały przez Trybunał Konstytucyjny z tych przepisów ustawy
zasadniczej, które normują ogólny tryb uchwalania ustaw. Ustawa o zmianie
Konstytucji dochodzi do skutku w trybie wyznaczanym zasadami określonymi w art.
235 Konstytucji. Zasady te mają charakter unormowań szczególnych, zaś w
pozostałych kwestiach proceduralnych stosuje się ogólne przepisy konstytucyjne i
regulaminowe odnoszące się do procedury ustawodawczej, jeśli pozostają one w
zgodzie z regulacjami z art. 235 (por. W. Sokolewicz, uwaga 20 i 21 do art. 235 [w:]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. II,
Warszawa 2001). Zważywszy, iż przepis ten nie modyfikuje zasady trzech czytań, jak
również

reguł

zgłaszania

poprawek

w

sejmowej

fazie

postępowania

ustawodawczego, należy przyjąć, że ustalenia Trybunału odnoszące się do
dopuszczalnego zakresu poprawek znajdują zastosowanie do projektów ustaw o
zmianie Konstytucji. Zasady zgłaszania poprawek dekodowane przez Trybunał
Konstytucyjny z tekstu ustawy zasadniczej są zatem elementem prawidłowego toku
dochodzenia do skutku ustaw o zmianie Konstytucji.
Warto zauważyć, iż problematyka zakresu poprawek nabiera szczególnego
znaczenia na gruncie procedury zmiany ustawy zasadniczej z uwagi na dyspozycje
art. 235 ust. 5 i 6, które uzależniają określone rozstrzygnięcia od tego czy
rozpatrywany przez Sejm projekt ustawy zmienia przepisy rozdziałów I, II lub XII
Konstytucji. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy tych rozdziałów
może nastąpić nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu tego
projektu (art. 235 ust. 5). Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji modyfikuje przepisy

394

5

tych rozdziałów podmioty uprawnione do inicjatywy ustawodawczej w zakresie noweli
ustawy zasadniczej mogą zażądać w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy
przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego (art. 235 ust. 6).
Szczególne znaczenie omawianego zagadnienia ujawnia przypadek, w którym
projekt rozpatrywany przez Sejm nie stanowi - w swoim pierwotnym brzmieniu nowelizacji przepisów należących do wymienionych części Konstytucji i dopiero na
skutek zgłoszonych poprawek uzyskuje taki charakter. W takiej sytuacji prawidłowe
odczytanie kryteriów wyznaczających dopuszczalny zakres poprawek warunkować
może poprawność rozstrzygnięć proceduralnych, o których mowa w art. 235 ust. 5 i
6.
W doktrynie prawa konstytucyjnego prezentowany jest pogląd, iż kognicja
Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kontroli zgodności ustawy o zmianie
konstytucji z konstytucją ma charakter zawężony. Przedmiotem kontroli Trybunału
nie może być bowiem zagadnienie zgodności materialnej przepisów ustawy
nowelizującej konstytucję z ustawą zasadniczą. Wskazuje się jednak, że Trybunał
rozpatrując stosowny wniosek może przeprowadzić kontrolę kompetencyjną
ustalającą, czy organy uczestniczące w uchwaleniu ustawy o zmianie Konstytucji
działały w granicach swojej kompetencji oraz kontrolę proceduralną badającą
dochowanie trybu uchwalenia ustawy o zmianie konstytucji nakazanego prawem
(zob. W. Sokolewicz, uwaga 39 do art. 235, op. cit.; P. Radziewicz, W sprawie
skutków prawnych zgłoszenia w toku drugiego czytania poprawek do projektu ustawy
o zmianie Konstytucji RP, wykraczających poza zakres przedmiotowy tego projektu,
Przegląd

Sejmowy

6(77)

2006,

s.

140,

A.

Szmyt,

W

sprawie

zakresu

przedmiotowego poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o
zmianie Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy 6(77) 2006, s. 142-143). Konstytucyjny
nakaz respektowania przez Sejm wymogów określających zakres dopuszczalnych
poprawek do projektu ustawy o zmianie Konstytucji nie ma zatem charakteru lex
imperfecta. Uchybienia w tym zakresie mogą prowadzić do uznania ustawy za
niezgodną z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny.
IV. Zrelacjonowane ustalenia Trybunału Konstytucyjnego określające zasady
składnia poprawek do projektu ustawy stanowią właściwą płaszczyznę dla oceny
dopuszczalności zgłoszenia poprawki zmierzającej do modyfikacji brzmienia art. 30
w procedurze rozpatrywania projektu zawartego w druku nr 993.
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Zakres normatywny proponowanej przez wnioskodawców zmiany tekstu
ustawy zasadniczej wyznaczany jest przez postulat „zapewnienia ochrony prawnej
człowiekowi od momentu poczęcia” (druk 993, uzasadnienie, s. 1). W ocenie autorów
projektu „w obecnie obowiązujących ustawach dotyczących życia ludzkiego w
początkowej fazie rozwoju wyraźny jest brak norm prawnych jasno i bezpośrednio
chroniących życie dziecka poczętego” (uzasadnienie, s. 2). Tak zakreślonemu celowi
legislacyjnemu służyć ma zaproponowana w projekcie nowelizacja art. 38
Konstytucji.
Jakkolwiek

orzecznictwo

Trybunału

Konstytucyjnego,

zarówno

przedkonstytucyjne (orzeczenie z 28 maja 1997 r. K 26/96) jak i formułowane na
gruncie ustawy zasadniczej z 1997 r. (wyrok z 7 stycznia 2004 r., K 14/03) wskazuje,
iż w ocenie Trybunału życie ludzkie w fazie prenatalnej stanowi „wartość
konstytucyjną”, a Konstytucja RP chroni życie każdego człowieka także przed
urodzeniem, to jednak niektórzy przedstawiciele doktryny prawa wskazują, że
obecne brzmienie przepisów konstytucyjnych nie przesądza, że określenie „każdy
człowiek” obejmuje również „embrion”. W opinii przedłożonej Komisji Nadzwyczajnej
prof. E. Zielińska wskazuje, że proponowana zmiana treści art. 38 „oznacza (…)
fundamentalną zmianę statusu embriona i płodu w systemie polskiego prawa (…)”.
Zmiana ta „oznacza nie (…) tylko zagwarantowanie explicite ochrony prawnej życia
ludzkiego od momentu poczęcia, ale również przesądza o „osobowym” charakterze
tej ochrony (…)” (E. Zielińska, Opinia o projekcie zmiany (art. 38) Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 993)). Dr L. Bosek w opinii sporządzonej
na zlecenie Komisji wskazuje, że w obecnym stanie prawnym brzmienie art. 30 i 38
„nie przesądza, że godność lub życie istoty ludzkiej w okresie prenatalnym podlega
ochronie konstytucyjnej, nie przesądza bowiem czy określenie <<każdy człowiek>>
obejmuje embrion”. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dekodujące z norm
ustawy zasadniczej gwarancje ochrony istoty ludzkiej w okresie prenatalnym
prowadzi - zdaniem cytowanego autora - do wniosku, że „projektowana nowelizacja
(…)

wydaje

się

być

naturalnym

sprecyzowaniem

obowiązujących

norm

konstytucyjnych. Zmiana ta potwierdzi i ugruntuje istniejący stan prawny, co będzie
sprzyjać pewności prawa (art. 2 Konstytucji)” (L. Bosek, Opinia „Jakie zmiany w
polskim ustawodawstwie zwykłym są niezbędne dla zapewnienia ochrony godności i
podstawowych praw istoty ludzkiej w okresie prenatalnym w sferze zastosowań
biologii i medycyny, wyznaczane przez standardy międzynarodowe?”).
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Eksperci zajmujący się problematyką ochrony życia na gruncie Konstytucji RP
wskazują, że realizacja celu legislacyjnego zakładanego przez wnioskodawców
wymaga

jednoznacznego

określenia

zakresu

przysługującej

człowiekowi

podmiotowości prawnej. Doprecyzowanie tego zakresu w odniesieniu do istoty
ludzkiej w okresie prenatalnym poprzedza w porządku logicznym wszelkie regulacje
konkretyzujące zakres poszczególnych praw i wolności. Dookreślenie zakresu
podmiotowości prawnej nasciturusa przesądzi o tym czyje „człowieczeństwo” jest
uznawane na gruncie prawa pozytywnego. (por. M. Żelichowski, Prawna ochrona
życia trwa od poczęcia, Rzeczpospolita z 21.12. 2006). Wskazuje się, że „istotą
inicjatywy

ustawodawczej

(…)

nie

jest

(…)

„wycinkowe”

zagwarantowanie

nasciturosowi prawa do życia, lecz ogólne konstytucyjne rozstrzygnięcie, iż
człowiekiem w rozumieniu polskiego porządku konstytucyjnego jest istota ludzka od
momentu poczęcia. (…) Jednoznaczne rozstrzygnięcie konstytucyjne w przedmiocie
statusu podmiotowego (człowieczego) istoty ludzkiej w okresie prenatalnym,
przesądzi, iż gwarancje konstytucyjne chroniące integralność człowieka przez
ingerencjami genetycznymi i biotechnologicznymi będą znajdować zastosowanie
także do nasciturusa” (L. Bosek, op. cit.). W ocenie cytowanych autorów właściwym
„miejscem” dla takiej regulacji jest art. 30 Konstytucji otwierający Zasady Ogólne
rozdziału II Konstytucji.
Mając na uwadze ustalenia Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do
zasad zgłaszania poprawek trudno uznać, by propozycja nowelizacji art. 30
wychodząca naprzeciw postulatom doktryny wykraczała poza zakres normatywny
projektu. W świetle cytowanych wyżej poglądów przedłożona Komisji Nadzwyczajnej
poprawka nie zawiera żadnych nowości normatywnych względem deklarowanego
przez wnioskodawców celu.
Zasada trzech czytań będąca jednym ze źródeł ograniczenia swobody
składania poprawek – w ocenie Trybunału Konstytucyjnego - oznacza konieczność
trzykrotnego rozpatrywania przez Sejm tego samego projektu ustawy w sensie
merytorycznym, nie zaś tylko technicznym, i pozwala na nawet całkowitą zmianę
kierunków rozwiązań proponowane przez inicjatora procesu legislacyjnego, jeśli
proponowana modyfikacja mieścić się w zakresie projektu poddanego pierwszemu
czytaniu (K. 37/03). Dla oceny zaproponowanej poprawki nie bez znaczenia jest faza
postępowania ustawodawczego, w której została ona zgłoszona. W omawianym
przypadku zgłoszenie poprawki nastąpiło w trakcie prac Komisji Nadzwyczajnej po
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pierwszym

czytaniu.

W

ocenie

Trybunału

szczególnie

szeroka

możliwość

modyfikowania projektu ustawy występuje na etapie prac komisji, pomiędzy
pierwszym a drugim czytaniem projektu. W tej fazie postępowania nie ma przeszkód
wykluczających możliwość takiej modyfikacji, która prowadziłaby do zaproponowania
w sprawozdaniu komisji nowej wersji projektu, odległej od treści zawartych w
inicjatywie ustawodawczej (K. 25/98).
Konkluzją opinii jest pogląd, iż przedłożona Komisji Nadzwyczajnej propozycja
zmiany brzmienia art. 30 nie wykracza poza dopuszczalny zakres modyfikacji
projektu zawartego w druku nr 993.
Sporządził: Wojciech Odrowąż-Sypniewski – ekspert ds. legislacji
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OPINIA ZLECONA
23.02.2007 r.

OPINIA
w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych projektu zmiany
art. 30 i 38 Konstytucji RP

Propozycja każdej zmiany normatywnej, szczególnie aktu o takim znaczeniu
jakim jest konstytucja, wymaga jasno zakreślonego celu w stosunku do stanu
obowiązującego przed zmianą i uświadomienia sobie wszystkich konsekwencji
przeprowadzonej zmiany. Niewątpliwym celem proponowanej nowelizacji art. 30 i 38
Konstytucji RP jest wzmocnienie gwarancji ochrony życia człowieka, w tym przede
wszystkim dziecka od chwili poczęcia. Zachodzi potrzeba udzielenia odpowiedzi na
pytania, czy proponowana zmiana służy osiągnięciu zamierzonego celu, czy bez tej
zmiany reguły i zasady konstytucyjne nie wprowadzają wystarczających gwarancji i
czy dla poprawy prawnych gwarancji ochrony życia dziecka poczętego zmiana tych
przepisów konstytucyjnych jest drogą właściwą dla realizacji założonego celu.
Przed próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania wydaje mi się celowe
przedstawienie obowiązującego stanu prawnego odnoszącego się do gwarancji
ochrony życia dziecka poczętego, a przede wszystkim jego statusu w świetle
Konstytucji RP i pozostałego porządku prawnego.
Konstytucja

nie

używa

terminu

“dziecko

poczęte”.

Reguły

i

zasady

konstytucyjne gwarantujące wolności i prawa posługują się pojęciem “człowiek”. W
żadnym przepisie konstytucyjnym nie występują elementy definicyjne tego pojęcia.
Uważam, że Konstytucja RP słusznie zaniechała wprowadzania jakichkolwiek
elementów definicyjnych odnoszących się do desygnatu pojęcia “człowiek”. Nie do
prawa stanowionego, w tym także do konstytucji, należy definicja człowieczeństwa i
określenie od kiedy mamy do czynienia z człowiekiem. Porządek prawny, w tym
porządek konstytucyjny, ma jedynie zagwarantować każdemu człowiekowi ochronę
jego wynikających z faktu człowieczeństwa i związanej z tym godności wolności i
praw.
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Trafnie ujął to Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyroku z 7 stycznia 2004 r., K 14/03,
OTK ZU 1’2004 poz. 1 wyróżniając prawa fundamentalne, których przyznanie nie jest
zależne od woli ustawodawcy. Ustawodawca ma jedynie ochronę tych praw
gwarantować. Do tego rodzaju praw należy niewątpliwie prawo do życia. Prawo do
życia łączy Trybunał Konstytucyjny z art. 30 Konstytucji. Nie ma bowiem sensu
twierdzenie o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka w sytuacji, gdyby temu
człowiekowi nie było gwarantowane prawo do życia. Ta teza leżała też u podstaw
orzeczenia z 28 maja 1997 r. K 26/96, OTK ZU 2/1997 poz. 19.
Art. 30 Konstytucji stanowiący, że “przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”,
odnosi się do człowieka jako gatunku i do każdego człowieka jako niepowtarzalnej
indywidualności. Przepis ten odnosi się do człowieka w każdej fazie jego życia, a
więc od poczęcia do śmierci. Życie człowieka, jako przedstawiciela gatunku, ale
przede wszystkim jako odrębnej istoty posiadającej zdeterminowane cechy
jednostkowe, jest procesem i ten proces niewątpliwie rozpoczyna się z chwilą
poczęcia. Z tą chwilą możemy mówić o człowieku z jego przyrodzoną i niezbywalną
godnością i z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, także dla
obowiązków władz publicznych, w tym ustawodawczych. Wszystkie pozostałe
przepisy konstytucyjne zawarte w rozdz. II, w tym naturalnie także art. 38, są
konsekwencją obowiązku władz publicznych wprowadzenia gwarancji dla ochrony
wolności i praw wynikających z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Są
one oczywiście uzależnione od zdolności człowieka do bycia podmiotem określonych
wolności i praw. Prawo do ochrony życia i prawo do ochrony zdrowia, ale także np.
wolność od bycia przedmiotem eksperymentów naukowych nie służących zdrowiu
danego człowieka, nie może być wyłączane lub ograniczane w żadnej fazie życia
człowieka.
Nie oznacza to obowiązku absolutnej ochrony życia. Życie człowieka, jak
każde dobro, może się znaleźć w sytuacji konfliktowej z innym dobrem (np. życiem
drugiego człowieka ) wtedy prawodawca, mając na uwadze akceptowany system
aksjologiczny powinien uregulować sposób rozwiązania konfliktu dóbr, także o
najwyższej wartości. Jedynym dobrem, które ma wartość absolutną i nie może być w
żadnych okolicznościach poświęcone jest godność człowieka.
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Uważam więc, że w art. 30 i art. 38 Konstytucji RP pojęcie “człowiek” użyte
zostało w znaczeniu obejmującym każdą istotę posiadającą genom ludzki. Oznacza
to także, że Konstytucja obejmuje art. 30 i 38 także ochronę godności człowieka i
ochronę życia człowieka niezależnie od tego, czy rozpoczęcie jego życia nastąpiło w
drodze naturalnego poczęcia, czy też sztucznego zapłodnienia poza organizmem
matki.
Powstaje pytanie, czy ustawodawstwo zwykłe w sposób adekwatny do
konstytucyjnych reguł i zasad reguluje ochronę życia człowieka.
Na wstępie trzeba stwierdzić, że z przyrodzonej i niezbywalnej godności
człowieka jako jego właściwości nieuzależnionej od fazy życia człowieka nie wynika
tożsamość wolności i praw w każdej z tych faz, jak też nie wynika obowiązek dla
ustawodawcy zabezpieczenia ochrony tych praw w każdej fazie z tą samą
intensywnością. Szczególnie odnieść to należy do ochrony życia w oprawie karnym.
Ta dziedzina prawa różnicuje intensywność ochrony (wysokość grożących sankcji
karnych za atak na chronione dobro prawne) od bardzo różnych czynników.
Niebagatelną rolę odgrywa też przygotowanie opinii publicznej na wprowadzenie
sankcji o określonej surowości. Dlatego nie powinna zaskakiwać duża różnorodność
typów przestępstw związanych np. z atakami na życie lub zdrowie. Ważnym
elementem wpływającym na intensywność ochrony, a nawet zrezygnowanie z
ochrony karnoprawnej, jest wspomniany już wyżej konflikt dóbr i zaatakowanie
jednego z pozostających w konflikcie dóbr chronionych prawem.
Pozostając przy prawie karnym należy w świetle przepisów konstytucyjnych,
a w szczególności art. 30 i 38

zbadać adekwatność ochrony życia w Kodeksie

karnym. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu zawarte zostały w rozdz. XIX
Kodeksu, co nie oznacza, że także poza tym rozdziałem nie mogą się znaleźć typy
przestępstw związanych z atakiem na życie lub zdrowie człowieka. W rozdziale XIX
przedmiot ataku określany jest różnymi pojęciami. W art. art. 148 § 1, 2, 4, 150 § 1,
151, 155, 156, 158, 159, 160, 162 przedmiot ten określony został jako “ człowiek”. W
art. art. 148 § 3, 161 § 1 i 2 użyto na określenie przedmiotu oddziaływania pojęcia
“osoba”. W art. 149 przedmiotem ataku jest dziecko w okresie porodu, a w art. 154 §
1 i 2 jest kobieta ciężarna. Jest charakterystyczne, że w art. 152 § 1 i 2 mowa jest o
przerwaniu ciąży bez nazwania przedmiotu ataku (dziecka poczętego). To pojęcie
jednak wynika logicznie z kontekstu z art. 152 § 3, w którym jest mowa o dziecku
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poczętym, które osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem
matki. Tak samo postąpił ustawodawca w art. 153.
Z powyżej podanych określeń nie budzi wątpliwości relacja pomiędzy
pojęciem człowieka i pojęciami “dziecko” w znaczeniu art. 149 oraz “kobieta
ciężarna” w znaczeniu art. 154. Jest oczywiste, że zachodzi w tym wypadku
stosunek zawierania. Jeżeli nie są spełnione warunki przewidziane w art. 149, to
sprawca zabójstwa dziecka w okresie porodu odpowiada z art. 148 za zabicie
człowieka.

Także

umyślne

pozbawienie

życia

kobiety

ciężarnej

powoduje

odpowiedzialność za zabicie człowieka.
Inaczej przedstawia się problem z pojęciem “osoby”. W art. 148 § 2
przewidziana jest surowsza kara ( 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie) za
zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby). Powstaje problem, czy zabicie
kobiety w ciąży stanowi realizację tego typu czynu zabronionego, czy też będzie to
typ podstawowy z art. 148 § 1. Czy dziecko w fazie prenatalnej może być nazwane
“osobą”?. Przyjmuje się, że w art. 148 § 3 przedmiotem ataku ma być ten sam
“obiekt”, co w wypadku art. 148 § 1, czyli zabicie kobiety ciężarnej pociągać będzie
za sobą odpowiedzialność z art. 148 § 1 lub 2 ale za zabicie “jednego” człowieka.
Tak samo problem z “osobą” powstaje na gruncie art. 161 § 1 i 2. Czy
zarażenie wirusem HIV lub chorobą, o której jest mowa w art. 161 § 2 dziecka w
fazie prenatalnej stanowi realizację znamion tych typów ?
Szczególny problem powstaje przy określeniu relacji pojęć “człowiek” –
“dziecko poczęte”. Nie chodzi tu tylko o kontekst art. 148 i art. 152 lub 153 ale np.
czy dziecko poczęte znajduje się pod ochroną art. 160 mówiącego o narażeniu
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu. Ostatnio na to pytanie udzielił odpowiedzi Sąd Najwyższy stwierdzając
w uchwale z 26 października 2006 r., I KZP 18/06, OSNKW 2006 z. 11, poz. 97, że
“przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 160 k.k. jest życie i zdrowie człowieka od
rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów macicy, dających postęp porodu), a w
wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę - od podjęcia
czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu.” Tym samym zdaniem
Sądu Najwyższego ochrona z art.. 160 nie obejmuje dziecka w fazie prenatalnej do
czasu rozpoczęcia porodu. Odnosi się to do wszystkich tych typów czynów
zabronionych, w których znamieniem przedmiotu czynności wykonawczej jest
“człowiek”.
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Na gruncie Kodeksu karnego pomiędzy pojęciem “człowiek”, a pojęciem
“dziecko poczęte” zachodzi więc stosunek wykluczania. Tam gdzie ustawa używa
pojęcia “człowiek” to nie ma na myśli dziecka poczętego, tam gdzie używa pojęcia
“dziecko poczęte” to nie ma na myśli człowieka w znaczeniu przepisów Kodeksu
karnego.
Należy także podnieść, że Kodeks karny jako “dziecko poczęte” rozumie
jedynie dziecko w fazie prenatalnej w łonie matki. Całkowicie poza ochroną
karnoprawną są dzieci poczęte in vitro i pozostające poza organizmem kobiety. .
Przedstawione wyżej problemy na gruncie Kodeksu karnego pokazują z jak
niezwykle trudną materią mamy do czynienia i jak konieczne jest wypracowanie
jednoznaczne podstawy aksjologicznej dla regulacji karnoprawnej. Tej podstawy
niewątpliwie przy opracowaniu przepisów rozdziału XIX Kodeksu karnego zabrakło.
Jeszcze raz należy podkreślić, że problem nie leży w używaniu różnych pojęć dla
różnych typów czynów zabronionych atakujących życie lub zdrowie. Problem leży w
relacjach pomiędzy tymi pojęciami. Pojęcie “człowiek” musi mieć znaczenie
nadrzędne nad innymi określeniami znamion charakteryzujących przedmiot ataku
tych przestępstw. Tylko pod tym warunkiem przepisy Kodeksu karnego mogą być
uznane za zgodne z art. 30 i 38 Konstytucji RP. Oznaczać to będzie, że jeżeli dane
zachowanie nie wyczerpuje wszystkich znamion umyślnego typu zmodyfikowanego
przeciwko życiu, to wchodzić będzie w grę odpowiedzialność za typ zasadniczy, czyli
art. 148 § 1. Tak samo art. 155 powinien mieć zastosowanie w wypadku czynów
zabronionych charakteryzujących się nieumyślnym spowodowaniem śmierci także do
tych wypadków, w których z jakiegoś powodu nie zostały zrealizowane znamiona
typu uprzywilejowanego. Tylko tak skonstruowane zależności pomiędzy typami
przestępstw przeciwko życiu (analogicznie przeciwko zdrowiu) zapewnią całościową,
pozbawioną luk karnoprawną ochronę życia i zdrowia. To założenie wymaga też
bardzo konsekwentnego określenia zagrożeń za popełnione przestępstwa. Dzisiaj
obowiązujący system nie spełnia tego zadania.
Uznanie, że w rozdziale XIX Kodeksu karnego pojęcie “człowiek” wyklucza
się z pojęciem “dziecko poczęte” jest wnioskiem wskazującym na sprzeczność tych
rozwiązań z art. 30 i 38 Konstytucji RP.
Drugim aktem prawnym wymagającym analizy, z punktu widzenia zgodności
z art. 30 i 38 Konstytucji RP, jest ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
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ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr
17, poz. 78 ze zm. ).
Na wstępie chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, a to także z powodu
niezgodnej ze stanem faktycznym informacji zawartej w jednej z opinii sporządzonej
dla Komisji, że Trybunał Konstytucyjny orzekając w powołanym już orzeczeniu z 28
maja

1997

r. nie

potwierdził zgodności

z

Konstytucją przewidzianych

w

obowiązującej ustawie przesłanek dopuszczających przerwanie ciąży. Trybunał
Konstytucyjny

uznał

niezgodność

z

obowiązującymi

wówczas

przepisami

konstytucyjnymi tzw. przesłanki społecznej. W pozostałym zakresie dotyczącym
przesłanek Trybunał Konstytucyjny nie mógł się wypowiedzieć, gdyż wniosek
dotyczył tylko zbadania zgodności z konstytucją przesłanki społecznej.
Obowiązująca ustawa przewiduje w art. 4a cztery przesłanki dopuszczające
przerwanie ciąży:
-

jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety ciężarnej,

-

jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia kobiety ciężarnej,

-

jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

-

jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest wynikiem czynu
zabronionego.

Jak była już o tym mowa, życie nie jest wartością absolutną. Może być
poświęcone na rzecz ratowania przynajmniej tak samo wartościowego dobra. Przy
czym należy pamiętać, że najczęściej chodzi o kolizję pewnych zespołów wzajemnie
kolidujących dóbr.
Wychodząc z takiego punktu widzenia nie budzi wątpliwości pierwsza z
wymienionych przesłanek. W stosunku do przesłanki drugiej powstaje wątpliwość w
związku

z

niedookreśleniem

zagrożenia

dla

zdrowia

kobiety.

Dzisiejsze

sformułowanie tej przesłanki nie stanowi adekwatnego zabezpieczenia dla życia
dziecka poczętego. Pozostałe przesłanki, z punktu widzenia ochrony życia dziecka
poczętego budzą zasadnicze wątpliwości. Pierwsza z nich sprawia wrażenie
dopuszczenia do eugenicznej selekcji rodzących się dzieci i z tego względu rodzi
także wątpliwości co do zgodności z takimi standardami ochrony, jakie zawarte
zostały w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przesłanka ostatnia jest z
ludzkiego punktu widzenia najtrudniejsza.
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Wszystkie te przesłanki, z wyjątkiem pierwszej, wymagają szerokiej dyskusji,
w której również uwzględniony być musi stan społecznej edukacji w zakresie ochrony
życia. I przygotowanie aparatu państwowego do egzekucji przestrzegania prawa.
Nie mam jednak żadnej wątpliwości, że art. 30 i 38 Konstytucji RP stanowią
w pełni zdatny i swą treścią kompletny wzorzec, który mógłby służyć do oceny
konstytucyjności przepisów omawianej ustawy. Póki instrument ten nie zostanie, przy
wykorzystaniu właściwych procedur, użyty, należy – w myśl zasady domniemania
zgodności aktu normatywnego z konstytucją – uważać obowiązujące przepisy,
pomimo przedstawionych wątpliwości , za zgodne z wzorcami konstytucyjnymi.
Kolejnym aktem prawnym, który ma związek z art. 30 i 38 Konstytucji RP, w
związku z ochroną godności i prawa do życia dziecka poczętego, jest ustawa z 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 226, poz. 1943). W ustawie tej regulowane są m.in. zasady i warunki
przeprowadzania

eksperymentu

medycznego.

Artykuł

26

odnosi

się

do

eksperymentów medycznych prowadzonych w stosunku do dzieci poczętych. Przepis
ten ma następującą treść:
“Art. 26. 1. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga
szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.
2. Kobiety

ciężarne

i

karmiące

mogą

uczestniczyć

wyłącznie

w

eksperymentach badawczych pozbawionych ryzyka lub związanych z niewielkim
ryzykiem.
3. Dzieci poczęte, osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze służby zasadniczej
oraz osoby pozbawione wolności nie mogą uczestniczyć w eksperymentach
badawczych.”
Na pierwszy rzut oka widać sprzeczność pomiędzy ustępami 2 i 3. Trudno
bowiem uznać za możliwe poddanie eksperymentowi medycznemu kobietę w ciąży
bez jednoczesnego oddziaływania na dziecko poczęte. Wynika to także z braku
jednoznacznego fundamentu aksjologicznego, na którym budowane są przepisy
omawianej ustawy w zakresie eksperymentów medycznych.
Zasadniczy problem odnoszący się do zagadnień regulowanych art. 30 i 38
Konstytucji RP dotyczy braku ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Godności istoty ludzkiej wobec zastosowania Biologii i Medycyny podpisanej w
Oviedo 4 kwietnia 1997 r. Zgadzam się w pełni z tezami dotyczącymi tej Konwencji
przedstawionymi w opinii p. dr Leszka Boska. Nie będę więc powtarzał zagadnień,
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Konwencji regulowane. Problem polega nie tylko na tym, że nie

ratyfikowaliśmy Konwencji, ale przede wszystkim na tym, że jej materia odnosząca
się do ochrony embrionu ludzkiego, komórek macierzystych, zagadnień sztucznej
prokreacji, klonowania nie została w ogóle w Polsce uregulowana i stanowi białą
plamę w systemie prawnym Rzeczypospolitej.
Uważam, że jest najwyższy czas aby przystąpić do prac nad ratyfikacją
Konwencji i przede wszystkim, aby przygotować odpowiednie akty prawne, które w
prawie krajowym regulować będą, zgodnie z Konwencją, tę tak istotną materię.
Przedstawiony wyżej stan prawny związany z polem regulacji art. 30 i 38
Konstytucji RP pokazuje, że ciężar problemu ochrony godności człowieka i ochrony
życia w szczególności dziecka w fazie prenatalnej nie spoczywa na przepisach
konstytucyjnych tylko na ustawodawstwie zwykłym, które jest niekompletne,
zawierające

sprzeczności

i

pozbawione

wyraźnie

określonych

założeń

aksjologicznych, które szczególnie w związku z tą materią poddawaną regulacji
muszą być jednoznaczne.
Jestem zdania, że zarówno art. 30, jak i art. 38 Konstytucji w dzisiejszym
brzmieniu stanowią właściwy i w pełni wystarczający wzorzec konstytucyjny dla
ochrony godności i życia każdego człowieka. Nie dostrzegam więc potrzeby
nowelizacji tych przepisów.
Przedstawione mi do oceny propozycje nie zawierają – moim zdaniem –
żadnej nowej treści normatywnej. Jednakże mogą oddziaływać na interpretację
innych przepisów konstytucyjnych. Może powstać wątpliwość, czy doprecyzowanie
przyjęte w art. 38 dotyczy innych wyrażonych w Konstytucji gwarancji wolności i
praw.
Jestem zdania, że propozycja nowelizacji art. 30 poprzez określenie, iż
przyrodzona i niezbywalna godność “przysługuje człowiekowi od chwili poczęcia”,
może wskazywać na zewnętrzne pochodzenie tej właściwości człowieka. Godność
jest związana z samym człowieczeństwem, tkwi w nim i nie jest mu przyznawana, na
zasadzie prawa. Uważam dlatego obowiązującą redakcję art. 30 za lepszą.
Proponowana redakcja art. 38 zawiera dla mnie typowe superfluum.
Zapewnienie ochrony życia każdemu człowiekowi oznacza właśnie ochronę życia od
poczęcia o śmierci.
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W wypadku odrzucenia tych uwag proponowałbym zrezygnowanie w art. 38
ze słowa “naturalnej”.
Uznając, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie art. 30 i 38 w
dotychczasowym brzmieniu, widzę mniejsze zło w nowelizacji samego art. 30
Konstytucji RP. Proponuję jednak nieco inne brzmienie znowelizowanego przepisu.
“Przyrodzona i niezbywalna godność, będąca właściwością człowieka od chwili
poczęcia, stanowi źródło jego wolności i praw jako człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.
Problem ochrony godności człowieka i ochrony jego życia szczególnie w
fazie prenatalnej, wymaga w Polsce pogłębionej i wieloaspektowej refleksji
prowadzącej do kompleksowego uregulowania prawnego tej materii.

Sporządził:
-za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
prof. dr hab. Andrzej Zoll
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Uniwersytet Jagielloński
Za zgodność:
M.Guzowska
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Lublin, 9 marca 2007 r.

Ekspertyza w przedmiocie poselskich poprawek do projektu nowelizacji
art.38 oraz projektu nowego art.236a Konstytucji RP

I. Przedmiot ekspertyzy
Zlecona mi w dniu 30 marca 2007 r. ekspertyza obejmuje dokonanie
oceny poprawności konstrukcji normy konstytucyjnej w wersji dwu poprawek,
zgłoszonych

w

drugim

czytaniu

przez

Klub

Parlamentarny

„Prawo

i Sprawiedliwość” do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 993 i 1472), tj. odniesienie się do
następujących zagadnień szczegółowych:
1) znaczenia braku doprecyzowania „życie człowieka” w art. 38 ust. 2
Konstytucji,
2) możliwości ustalenia standardu minimalnego - w sensie przepisów prawa
materialnego i proceduralnego - w zakresie ochrony prawnej życia
człowieka w fazie prenatalnej, o której mowa w art. 38 ust. 3 Konstytucji,
3) możliwości pełnienia przez ust. 3 deklarowanej przez projektodawców
funkcji gwarancyjnej,
4) skutków dla kognicji Trybunału Konstytucyjnego brzmienia normy
proponowanej w art. 38 ust. 3 Konstytucji,
5) relacji proponowanej normy art. 38 ust. 3 Konstytucji do normy wyrażonej
w art. 31 ust. 3 Konstytucji,
6) relacji art. 38 ust. 4 do art. 71 Konstytucji i oceny, czy w strukturze
Konstytucji

w

tym miejscu może znaleźć

się taka wypowiedź

o charakterze postulatywnym, a jeśli tak, to jakie jest jej znaczenie,
7) odniesienie się do powyższych zagadnień w sytuacji poprawki
oznaczonej numerem 2, czyli wprowadzenia art.236a Konstytucji [a nie
art. 241a – jak omyłkowo ujmuje zlecenie].

1

Zlecenie

zawiera

załącznik

w

postaci

tekstu

dwu
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poprawek,

stanowiących przedmiot ekspertyzy.
Poprawka pierwsza zmierza do tego, by nowelizacja Konstytucji
dotyczyła art. 38, którego dotychczasowa treść stanowiłaby ust.1, z dodaniem
trzech nowych ustępów.

W rezultacie, cały art.38 otrzymałby brzmienie

następujące:
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia.
2. Życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej
w Konstytucji.
3. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego
mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
4. Władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę życia
poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.

Druga poprawka polega na tym, iż nowelizacja Konstytucji nie
dotyczyłaby w ogóle art. 38 (czyli pozostałby on w dotychczas obowiązującej
postaci), natomiast w wyniku nowelizacji dodany zostałby nowy art. 236a
w brzmieniu:
1. Życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej
w Konstytucji.
2. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego
mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
3. Władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę życia
poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.

II. Analiza treści i ocena prawna konstrukcji normy konstytucyjnej

II.1. Uwagi nt. systematyki noweli konstytucji
Należy przyjąć, że proponowane dwa warianty poprawek poselskich,
choć

zostały

zgłoszone

w

tym

samym

stadium

postępowania
2
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ustawodawczego w Sejmie, sformułowane są na zasadzie alternatywy

rozłącznej. Oznacza to, że racjonalnie ujmując, przyjęciu podlegać może tylko
jedna z nich, a fakt ten wyklucza potrzebę rozważania czy decydowania
o drugiej. Uważam przy tym, iż o kolejności rozważania obu wariantów nie
może decydować aprioryczne uznanie któregoś z nich za „dalej idący”, bez
bliższej analizy tak treści, jak kontekstu.
Choć obie propozycje mają w istocie analogiczną treść normatywną
i można by je uznać za merytorycznie tożsame, to jednak z racji zasadniczej
odmienności ich usystematyzowania – nie mają one identycznej wartości
normatywnej.
Pierwsza

propozycja,

lokująca

nowe

rozwiązanie

ochrony

życia

w obrębie dotychczasowego unormowania art.38, jest oczywista w stopniu,
który nawet nie domaga się bliższych uzasadnień.
Dość powiedzieć, że tzw. systematyka ogólna konstytucji, czyli podział jej
treści

na

podstawowe

części

(w

naszym

przypadku

na

rozdziały

i podrozdziały) jest rezultatem przyjęcia przez autorytet ustrojodawczy
określonych poglądów filozoficzno-prawnych i preferencji, prowadzących do
eksponowania pewnych rozstrzygnięć konstytucyjnych, co wprawdzie nie
nadaje im „wyższej” mocy prawnej, ale może mieć ważkie znaczenie w procesie
ich wykładni.
Natomiast tzw. systematyka szczegółowa konstytucji, wyodrębnienie
i kolejność przepisów prawnych, jako podstawowych jednostek redakcyjnych
tekstu normatywnego, podporządkowana jest wymogom poprawności techniki
legislacyjnej (analogicznie jak w innych aktach prawnych). Decydujące
znaczenie mają tu kryteria logiczne, przy czym typowe jest przechodzenie od
regulacji

ogólniejszej

do

szczegółowej.

Przykładowo,

konstytucyjne

unormowanie konkretnej kategorii uprawnień jednostki, wolności lub prawa,
oprócz jej wyrażenia i rozwinięcia, z podaniem ewentualnych wyjątków czy
ograniczeń, powinno być poprzedzone sformułowaniem zasad ogólnych
statusu prawnego jednostki oraz uzupełnione określeniem środków ochrony
prawnej.
W praktyce, systematyka konstytucyjna nie zawsze jest konsekwentna
i zrozumiała, co jest wynikiem nie tylko złożoności materii konstytucyjnej, ale
niekiedy

także

negatywnym

skutkiem

sporów

konstytucyjnych,

albo

stosunkowo doraźnych ingerencji w jej treść. W ramach prac legislacyjnych
3
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należy jednak zdecydowanie dążyć do zachowania konsekwencji nie tylko co
do meritum, ale i w zakresie systematyki.
W

świetle

powyższych

ustaleń,

druga

poprawka,

polegająca

na

pomieszczeniu unormowania ochrony życia poczętego w ostatnim, XIII rozdziale
Konstytucji „przepisy przejściowe i końcowe” – w moim przekonaniu zasługuje
na dezaprobatę z co najmniej trzech powodów:
Po pierwsze, pomieszczenie bliższego unormowania ochrony życia
poczętego nie w ramach zasad ogólnych statusu jednostki (por. art.30-37) i nie
w kontekście prawnej ochrony życia jako podstawowego prawa osobistego
człowieka (art.38), ale dopiero w ostatnim rozdziale – byłoby jawnym,
niezawoalowanym deprecjonowaniem podmiotu i przedmiotu tej regulacji. Nie
znajduję żadnych aksjologicznych podstaw dla takiej metodologii legislacyjnej,
wedle której regulacja ochrony życia miałby być zaliczona do zagadnień
„przejściowych i końcowych”.
Po drugie, XIII rozdział obowiązującej konstytucji formułował przede
wszystkim kalendarium unormowania i wprowadzania w życie niektórych
nowych (wówczas) instytucji prawnych czy ich elementów. Nie sposób
natomiast uznać, by konstytucyjne unormowanie ochrony życia poczętego
stanowiło jakąś nową instytucję prawną, wymagającą takiego potraktowania, jak
np. nowe określenie składów i kadencji organów władzy, nowe skutki prawne
orzeczeń TK, czy nowe reguły niepołączalności funkcji etc.
Po trzecie, ostatni rozdział konstytucji nie zawiera generalnego
unormowania relacji nowej ustawy zasadniczej do uprzednio powstałego
i

obowiązującego

systemu

prawnego,

zwłaszcza

z

okresu

państwa

komunistycznego, a jedynie częściowe rozstrzygnięcia dotyczące zastanego
systemu prawnego (np. usankcjonowanie uprzednio ratyfikowanych umów
międzynarodowych,

„zalegalizowanie”

starego

prawa

lokalnego,

czy

zobowiązanie rządu do uporządkowania stanu obowiązującej legislacji).
Chociaż projektowane poprawka zawiera pewne odniesienia do ochrony życia
na

gruncie

pozakonstytucyjnym

(mianowicie

do

ustaw,

umów

międzynarodowych i innych przepisów prawa) – to jednak nie stanowi ono
żadnego argumentu na rzecz trafności takiej właśnie systematyki.
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II.2. Uwagi szczegółowe
Zawarta
przedstawiona

poniżej
z

bliższa

zachowaniem

analiza

i

ocena

kolejności

treści

zagadnień

poprawek

jest

sformułowanych

w zleceniu ekspertyzy, tak więc sześć pierwszych punktów dotyczy poprawki nr
1, ostatni zaś odnosi się do poprawki nr 2.
Ad 1)
Faktem jest brak doprecyzowania pojęcia „życie” w art. 38 ust. 2
Konstytucji, czyli oczywistego – jak by się wydawało - wskazania, iż chodzi
tu o życie człowieka. Zarówno ten ustęp nowelizowanego art.38, jak
i pozostałe dwa konsekwentnie unikają wyraźnego użycia określeń
w rodzaju: „życie człowieka od chwili poczęcia”, czy „życie człowieka
poczętego”, a w to miejsce posługują się dwoma innymi wyrażeniami: „życie
od chwili poczęcia” [ust.2] oraz „ochrona życia poczętego” [w różnych
przypadkach - ust.3 i 4].
Zakładając, iż sytuacja ta nie jest wyłącznie efektem lapsusu, czyli
prostego niedopatrzenia legislacyjnego, ale Wnioskodawcy kierują się jakąś
konkretną motywacją, należy rozważyć, czy fakt ten posiada znaczenie
prawne, a zatem, czy pociągałby jakieś konkretne skutki prawne.
Z jednej strony, wykładnia systemowa i funkcjonalna nakazuje przyjąć, iż
skoro w ust.1 art.38 mowa jest nie o jakimś życiu in abstracto, ale właśnie
o życiu człowieka, to w dalszych ustępach tego samego przepisu chodzić
może również wyłącznie o życie człowieka. Z drugiej jednakże strony,
stosując (paradoksalnie!) domniemanie racjonalności prawodawcy, otwiera
się tu możliwość dyferencjacji (różnicowania) podmiotowości prawnej
i ochrony prawnej życia istoty ludzkiej w zależności od fazy (stadium) jej
życia. Mianowicie, jeśli kryterium dystynkcji stanowiłby fakt urodzenia, to
określenie „człowiek” miałoby przysługiwać dopiero od tej chwili (urodzenia),
z konsekwencjami dotyczącymi w szczególności rodzaju i intensywności
prawnej oraz faktycznej ochrony życia. Stąd wniosek, iż konstytucja
dopuszczałby inny, niedookreślony reżim, czy standard ochrony prawnej
człowieka urodzonego, niż nieurodzonego, określanego pozakonstytucyjnym
mianem np. embrionu, płodu, czy nasciturusa.
Zarówno

taką

konstrukcję

prawną

omawianego

przepisu,

jak

i wyprowadzany z niej (powyżej przytoczony) wniosek uważam za
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nieprawidłowe, gdyż prowadzić one mogą w efekcie do odmowy ochrony
życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju, także w fazie prenatalnej.
Warto zatem przypomnieć, iż polski Trybunał Konstytucyjny w znanym

orzeczeniu z 28 maja 1997 r. w tzw. sprawie aborcyjnej (sygn. K.26/96, OTK
ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 19) orzekł o niekonstytucyjności przepisów ustawy z
dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 139, poz. 646) m.in. w zakresie,
w jakim uzależniała ona ochronę życia w fazie prenatalnej od decyzji
ustawodawcy zwykłego, z naruszeniem konstytucyjnych gwarancji ochrony
życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju (podkr.moje – D.D.).
W uzasadnieniu tamtego orzeczenia Trybunał trafnie wskazał, że
wartość konstytucyjnie chronionego życia człowieka, nie może być
różnicowana - jest taka sama w odniesieniu do życia rozwijającego się
w

fazie

prenatalnej.

i

uzasadnionych

Brak

kryteriów

jest

bowiem

dostatecznie

pozwalających

na

precyzyjnych

dokonanie

takiego

zróżnicowania. Zarazem jednak intensywność tej ochrony w każdej fazie
życia i w każdych okolicznościach nie jest prostą konsekwencją wartości
chronionego dobra, zależy od szeregu czynników różnorodnej natury, które
musi brać pod uwagę ustawodawca zwykły decydując się na wybór rodzaju
ochrony prawnej i jej intensywności. Trybunał podkreślił jednak, że ochrona
ta powinna być zawsze dostateczna z punktu widzenia chronionego dobra.
Ad 2)
Możliwości

ustalenia

minimalnego

materialnego

i

proceduralnego

standardu ochrony prawnej życia człowieka w fazie prenatalnej, na gruncie
zawartego w poprawce brzmienia art. 38 ust. 3 Konstytucji – są poważnie
utrudnione. Przede wszystkim, sam ten przepis jest dość zawiły i nie
zawiera ewidentnego rozstrzygnięcia.
Posługuje

się

on

odniesieniem

normatywnych

i

uregulowanie

pozakonstytucyjnych

i

temporalnych

międzynarodowego

(a

być

do

dwu

(czasowych):
aktów

może

po

różnych
pierwsze,

prawa

także

płaszczyzn
zestawia

wewnętrznego

ponad-państwowego,

wspólnotowego) z (domyślnie) konstytucją, po drugie zaś, zakazując
„ustanowienia” mniejszej ochrony życia poczętego wskazuje na przyszłe
6
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stany prawne, relacjonowane do stanu aktualnego, tj. istniejącego w dniu
wejścia w życie danego przepisu nowelizującego konstytucję. Nota bene,

niejasność ta jest jeszcze bardziej złożona, gdyż odwołanie się do stanu
prawnego w dniu wejścia w życie nowelizacji Konstytucji może być
rozumiane dwojako: jako wskazanie na nowy, konstytucyjny stan prawny,
albo przeciwnie: jako wskazanie na stan uprzednio istniejący. Tę ostatnią
niejasność usuwałby prosty zabieg, polegający na odwołaniu się do stanu
obowiązującego od dnia wejścia w życie nowelizacji Konstytucji.
Powracając do sedna problemu, analizowany przepis usiłuje wyrazić, co
prawda zawile, jednak zarazem dość oczywistą regułę najwyższej mocy
prawnej, pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania konstytucji, czyli
regułę wyrażoną w art.8 ust. 1 i 2 obowiązującej Konstytucji RP. Z tego
punktu widzenia, przepis ten nie wydaje się konieczny. Co więcej, odwołanie
się do zwrotu o zakazie „mniejszej” ochrony prawnej jest mało konkretne
w sytuacji, gdy trudno dookreślić konstytucyjny standard tejże ochrony.
Dlatego

też

nie

może

satysfakcjonować

samo

założenie,

że

konstytucyjny poziom ochrony jest minimalny, a w systemie prawnym
dopuszczalny jest jedynie równy lub większy poziom tej ochrony.
Inaczej rzecz przedstawiałaby się sytuacji, w której odpowiedni przepis
konstytucyjny (np. art. 38 ust.1) zawierałby sformułowanie postulowane
w pierwotnej wersji nowelizacji: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej
śmierci.

W

takiej

wersji

konstytucyjnej

normy,

ustalenie

aspektu

materialnego, czyli treści prawa człowieka do życia jako takiego oraz do
prawnej

ochrony

życia,

posiadałby

jasno

zdefiniowane

kwestie

podmiotowości prawnej człowieka z brakiem granic temporalnych tej
ochrony.
Natomiast dopuszczalne ograniczenia, ich przesłanki i tryb ewentualnego
wprowadzenia

w

ustawodawstwie

zwykłym,

czyli

także

aspekty

proceduralne prawnej ochrony życia człowieka, rekonstruowane byłyby
zwłaszcza przy uwzględnieniu klauzul generalnych z art.30, art. 31 ust.3
i art.32 Konstytucji RP.
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Ad 3)

Analizę funkcji gwarancyjnej przepisów opiniowanego projektu wypada
poprzedzić stwierdzeniem, że na przyjęty w konstytucji system ochrony
wolności i praw jednostki składają się co najmniej trzy mechanizmy ich
ochrony:
− po pierwsze, podstawowe zasady ustrojowe, takie zwłaszcza, jak
państwa prawa i legalizmu działania organów władzy publicznej,
zasady dotyczące systemu źródeł prawa, np. bezpośredniego
stosowania

konstytucji,

oraz

modelu

sądowego

wymiaru

sprawiedliwości, niezależność sądów i niezawisłość sędziów,
− po drugie konstytucyjne reguły dozwolonego limitowania korzystania
z uprawnień oraz mechanizmy ochronne przewidziane w obrębie
poszczególnych wolności i praw jednostki, np. wskazanie wartości
kolizyjnych i zakresu dopuszczalnych ograniczeń, jak i,
− po trzecie, środki przewidziane przez konstytucję jako instytucjonalne
gwarancje

praworządności,

np.

prawo

do

sądu,

prawo

do

wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez władzę publiczną, skarga
inicjująca postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjny, czy pomoc
ombudsmana.
Ochrona uprawnień jednostki jest więc realizowana zarówno w formie
prewencyjnej, poprzez tworzenie czynników zapobiegających dokonaniu
naruszeń, jak i w formie represyjnej, polegającej na ustanowieniu
efektywnych środków prawnych dla weryfikacji legalizmu rozstrzygnięć,
dotyczących sfery uprawnień podmiotowych.
Ocena możliwości pełnienia przez przepis ust. 3 art.38 deklarowanej
przez projektodawców funkcji gwarancyjnej – jest pochodną oceny
zawartości i poprawności normatywnej zarówno tego, jak i poprzedzającego
przepisu ust.2, a także ostatniego ust.4.
Zauważyć zatem trzeba, iż analizowane wyżej (w pkt 1) unormowanie
ust.2

art.38

posiada

nie

tylko

mankament

polegający

na

braku

sprecyzowania pojęcia „życie”, problematyczna jest cała treść tego przepisu.
Mianowicie, sformułowanie życie od chwili poczęcia podlega ochronie
prawnej przewidzianej w Konstytucji implikuje konieczność ustalenia
w pierwszym rzędzie, które to konkretnie przepisy konstytucji odnoszą się
do wskazanej ochrony i jaka jest ta ochrona.
8
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Okazuje się, iż wprost tą materią zajmują się właśnie postanowienia
projektowanego art.38, przy czym mają one stosunkowo blankietową postać
i bynajmniej nie posiadają waloru zupełności. Podkreślmy:

- ust.2 jest tylko ogólnym wskazaniem, iż konstytucja przewiduje ochronę
prawną życia od chwili poczęcia,
- ust.3 wskazuje, że ochrona życia poczętego nie ma charakteru monopolu
konstytucyjnego, przeciwnie: może ona wynikać także z innych aktów
normatywnych, byleby jej poziom (czyli efektywność?) nie był mniejszy, niż
konstytucyjny,
- ust.4 dopełnia ten – wciąż niesprecyzowany - standard konstytucyjnej
ochrony życia poczętego normą programową, wskazującą ogólnie na
obowiązek władz publicznych w zakresie podejmowania działań mających
na celu tę ochronę (bliżej – pkt ad 6 ekspertyzy).
Podsumowując ten fragment ekspertyzy: z poczynionych wyżej ustaleń
dotyczących braku dostatecznej ścisłości i poprawności legislacyjnej
przepisów ust.2 i 3 art.38 należy wyprowadzić wniosek, iż pełnienie przez
ust.3 funkcji gwarancji w sferze ochrony życia może okazać się iluzoryczne.
Ad 4)
Projektowane brzmienie art. 38 ust. 3 Konstytucji – nie pociągałoby
żadnych nowych skutków dla kognicji Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy:
nie prowadzi do poszerzenia czy ograniczenia jego dotychczasowych
kompetencji orzeczniczych, ustalonych w przepisach art.173-174 i art.188197 Konstytucji RP (a także pośrednio lub bezpośrednio normowanych
w art.art. 10 ust.2, 79 ust.1, 122 ust.3-5, 131 ust.1, 133 ust.2, 144 ust.3 pkt 9
i 21, 224 ust.2, 239 ust.1-3, 241 ust.5).
Zarówno dzisiaj, na gruncie obowiązującego unormowania konstytucyjnej
ochrony życia, jak i w przyszłości, w wypadku nowelizacji odnośnych
przepisów Konstytucji, wszystkie akty prawa wewnętrznego stanowione na
szczeblu centralnym oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe, mogą
podlegać ocenie z punktu widzenia zgodności Konstytucją.
Dodajmy, iż obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, wydana
z upoważnienia Konstytucji, formułuje trzy kryteria kontroli konstytucyjności
i legalności aktu normatywnego (bądź umowy międzynarodowej), w tym
9
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jedno kryterium materialne i dwa formalne. Stanowią je: treść aktu,
kompetencja organu do wydania aktu oraz dochowanie trybu wymaganego
przepisami prawa do wydania aktu lub do zawarcia i ratyfikacji umowy

(art.42 ustawy o TK). Tak więc kontroli Trybunału podlega całe zdarzenie
prawotwórcze, nie tylko jego efekt, ale też podstawy kompetencyjne
i realizacja procedury stanowienia prawa. Kwalifikację niekonstytucyjności,
czy nielegalności, poszczególny akt normatywny może uzyskać już choćby
ze względu na negatywną ocenę w jednym tylko z tych aspektów, przy
czym, stosownie do żądania inicjatora postępowania (gdyż TK jest związany
granicami wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej – por art.66),
ocena zawarta w orzeczeniu Trybunału, odnosić się może do całego aktu,
jak i do jego poszczególnych przepisów (art.69).
Zarysowany powyżej model Trybunału Konstytucyjnego nie doznałby
zmian w konsekwencji analizowanego art.38 ust.3 w żadnym ze
wskazanych aspektów, tj. zarówno co do przedmiotu kontroli, jak i jej
kryteriów, a także w pozostałym istotnym zakresie, m.in. dotyczącym trybu
inicjowania postępowania przed TK i skutków prawnych jego orzeczeń.
Ad 5)
Jak już wyżej wspomniano, art. 31 ust. 3 Konstytucji, stanowiący klauzulę
generalną normującą ograniczenia zakresu korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw odnosi się do wszystkich kategorii wolności i praw jednostki.
A zatem, może mieć zastosowanie również do problematyki prawa do życia
i prawnej ochrony życia. Jakkolwiek bowiem życie człowieka jest wartością
najcenniejszą egzystencji, podstawą i przesłanką przysługiwania oraz
korzystania z wszelkich innych praw czy wolności – nie jest to wartość
absolutna, a jej ochrona rzeczywiście bezwyjątkowa.
Uwaga ta dotyczy także problemu relacji proponowanej normy art. 38
ust. 3 Konstytucji do normy wyrażonej w przepisie art.31 ust.3. Oznacza to,
iż każda postać ingerencji w sferę wolności i praw jednostki, wynikająca
z innych niż konstytucja podstaw prawnych, musi odpowiadać wymogom
przewidzianym w art.31 ust.3 Konstytucji.
Używając języka z tekstu analizowanej poprawki, konstytucyjna ochrona
życia poczętego wyklucza dopuszczalność takich ingerencji w tę sferę,
podejmowanych na podstawie prawa polskiego i międzynarodowego, które
10
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treściowych,

wynikających art.31 ust.3 Konstytucji RP.
Jednocześnie, zawarte w art.38 ust.3 wykluczenie „mniejszej” ochrony
życia poczętego nie oznacza zakazu stosowania w tej mierze ograniczeń
wynikających z samej konstytucji.
Ad 6)
Zawarte w analizowanej poprawce unormowanie art. 38 ust. 4 polega nie
tyle na konstatacji stanu faktycznego, czyli rzeczywiście i aktualnie
realizowanych (choć bliżej nie definiowanych) działań władz publicznych
w zakresie ochrony życia poczętego, co na wskazaniu obowiązku
podejmowania przez nie wszelkich działań mających na celu tę ochronę.
Przepis egzemplifikuje te działania, wskazując „w szczególności” jedną,
bardzo ogólnikowo ujętą ich postać: pomoc kobiecie ciężarnej.
Wypada zauważyć, że niezależnie od pewnych mankamentów tego
przepisu,

zawiera

on,

jak

można

wnosić,

trafne

dostrzeżenie

publicznoprawnego wymiaru oraz pozytywnego aspektu ochrony życia
poczętego. Mam na myśli fakt, iż sprawa życia poczętego nie jest i nie może
być traktowana jako należąca wyłącznie do sfery życia prywatnego kobiety,
z drugiej zaś strony, uznając taki wymiar i doniosłość problemu – konieczne
jest aktywne zaangażowanie władz publicznych w ochronę życia. Projekt nie
odwołuje się już do jakichś enigmatycznych „wszechstronnych wysiłków”
władz publicznych na rzecz ochrony życia (jak w jednej z wersji nowelizacji
art.38), ale akcentuje jeden konkretny jej aspekt, tj. pomoc kobiecie
ciężarnej.
W tym podejściu na aprobatę zasługują zwłaszcza dwa momenty:
słuszne założenie, iż to w najbliższym otoczeniu dziecka poczętego, ze
strony matki i rodziny należy upatrywać nie tylko zagrożeń dla jego życia,
ale też najistotniejszych czynników jego ochrony, po wtóre zaś, iż
zasadniczą rolę odgrywać mogą czynniki pozytywnej ochrony życia, nie
poprzestające na może najtańszych, ale i nader nieskutecznych narzędziach
prawa karnego.
Oczywiście, oprócz pozytywów, analizowany przepis art.38 ust.4 ma też
cechy, rodzące wątpliwości co do jego zawartości i funkcji. Przede
wszystkim, przepis należy kwalifikować jako normę programową a zarazem
11
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tzw. prawo bezroszczeniowe, czyli takie, w oparciu o które nie można

domagać się bezpośredniej ochrony prawnej. Techniką taką obowiązująca
konstytucja posługuje się obecnie stosunkowo często, jednak – co
charakterystyczne - nie w obrębie praw osobistych czy politycznych,
a wyłącznie w sferze wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i
kulturalnych (por. art.65 ust.5, art.68 ust.3-5, art.69, art.70 ust.4, art. 71 ust.1
i 2, art.72ust.1-2 i in.).
Odnosząc się natomiast do strony merytorycznej tego przepisu
konieczne jest podkreślenie faktu, iż beneficjentem ochrony życia poczętego
jest człowiek – dziecko poczęte, a nie jego matka, zaś wieloaspektowa
pomoc w ramach tejże ochrony (medyczna, socjalna, materialna i prawna)
dotyczyć powinna i dziecka i matki tak w okresie ciąży, jak i po urodzeniu
dziecka, a nawet szerzej: rodziny.
Warto zauważyć, że Konstytucja RP akcentując w art.18 w rozdziale I
ochronę

prawną

macierzyństwem

i opiekę

państwa

i rodzicielstwem,

nad

powraca

małżeństwem,
do

tych

kwestii

rodziną,
właśnie

w regulacji praw społecznych. W art.71 stanowi, iż państwo w swojej
polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, przy czym
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz
publicznych. Podobnie, prawo do szczególnej pomocy władz publicznych,
w zakresie ustawowym, przysługuje matce przed i po urodzeniu dziecka.
Podkreślmy: obowiązujący ust.2 art.71 Konstytucji RP w istocie pokrywa
się z zakresem drugiego zdania art.38 ust.4 analizowanej poprawki do
noweli konstytucyjnej.
Inaczej, tzn. bardziej skrupulatnie potraktowana jest ochrona praw
dziecka w art.72; Konstytucja nie tylko ją deklaruje ze strony władz
publicznych, ale też przewiduje swego rodzaju skargę powszechną dla
ochrony dziecka przez te organy przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją. Prawo do opieki i pomocy władz publicznych ma
każde dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej, a w toku ustalania praw
dziecka organy władzy oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są
obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania
dziecka. Konstytucja przewiduje też specjalną gwarancję instytucjonalną
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w postaci Rzecznika Praw Dziecka, zrealizowaną ustawą z 6 stycznia 2000
r. o Rzeczniku Praw Dziecka.
Podsumowując, w odpowiedzi na pytanie, czy w strukturze Konstytucji
w tym miejscu może znaleźć się taka wypowiedź o charakterze
postulatywnym jak zawarta w ust.4 art.38 poprawki, podtrzymują swój
uprzednio wyrażony pogląd (w opinii z 14.02.2007 r.) i stwierdzam, co
następuje:
Uznając, iż obowiązująca Konstytucja nie jest dość precyzyjna
w unormowaniu prawa do życia i jego ochrony – z perspektywy stanowiska
ochrony życia człowieka zasadnym jest poszukiwanie takiej formuły

unormowania konstytucyjnego, która uczyni tę ochronę bardziej efektywną.
Zarazem unikanie wyraźnej formuły prawnej zupełnej ochrony życia
człowieka i posłużenie się konstrukcją blankietowej normy programowej
w odniesieniu do fundamentalnego prawa człowieka do życia – jest
nieuzasadnione, a w efekcie prowadzić może do deprecjacji i tego prawa
i jego efektywnej ochrony.
Natomiast koniecznym jest stanowcze podkreślenie, że w sferze ochrony
życia poczętego nie można poprzestawać na normach konstytucyjnych,
nawet o poprawnym jurydycznym charakterze. W ślad za regulacją
konstytucyjną niezbędne jest podjęcie skrupulatnych prac legislacyjnych,
zmierzających do ustawowej i faktycznej, systemowej realizacji ochrony
życia człowieka od chwili poczęcia, bynajmniej nie ograniczonej do sfery
karnej.
Bez

względu

na

koszty

finansowe

zaangażowania

publicznego

w wieloaspektową ochronę życia i pomoc medyczną, socjalną, materialną
i prawną – jest to inwestycja opłacalna, tak w aspekcie moralnym, jak
społecznym, w sytuacji współczesnego zagrożenia biologicznych podstaw
egzystencji narodów europejskich.
Ad 7)
Wszystkie

przedstawione

powyżej

uwagi

(pkt

1-6)

mają

pełne

odniesienie do poprawki oznaczonej numerem 2, czyli do perspektywy
wprowadzenia art.236a Konstytucji.
13
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Oprócz tych szczegółowych uwag podkreślić należy, iż zupełnie

chybioną jest koncepcja usystematyzowania tego przepisu w obrębie
rozdziału XIII z przyczyn, które wykazałem pkt II.1 niniejszej ekspertyzy.

III. Konkluzje
W

świetle

dokonanej

powyżej

analizy

za

uprawnione

uważam

następujące wnioski:

1) poprawka w obrębie nowelizacji art. 38 Konstytucji RP, nadająca mu
rozbudowaną postać (ust.1-4) – niezależnie od pozytywnych akcentów,
obarczona jest istotnymi błędami prawnymi, które utrudniają jej wykładnię
i stosowanie, co w rezultacie może prowadzić do osłabienia efektywności
ochrony prawnej życia dziecka poczętego;

2)

poprawka

ta

nie

jest

oparta

na

tak

wyraźnych

założeniach

aksjologicznych i nie zawiera tak jednoznacznej treści prawnej, jak
poprzednio

postulowane

brzmienie

nowelizacji

art.38

Konstytucji:

„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci” ;

3) poprawka dotycząca wprowadzenia art.236a nie zasługuje na aprobatę
z analogicznych przyczyn, jak poprawka dotycząca art.38, a nadto
z powodu rażącego deprecjonowania podmiotu i przedmiotu tej regulacji,
czyli ochrony życia człowieka.
Sporządził:
- na zlecenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
Za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Dr hab. Dariusz Dudek prof. KUL
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Za zgodność:
Justyna Kaca
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Warszawa, 6 kwietnia 2007 r.

Opinia
dotycząca struktury normy konstytucyjnej w wersji poprawki zgłoszonej
w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (druk 993 i 1472) ze szczególnym uwzględnieniem
następujących zagadnień:
a) znaczenia braku doprecyzowania „życie człowieka” w art. 38 ust. 2
Konstytucji;
b) możliwości ustalenia standardu minimalnego (w sensie przepisów prawa
materialnego i proceduralnego) w zakresie ochrony prawnej życia
człowieka w fazie prenatalnej, o którym mowa w art. 38 ust. 3
Konstytucji;
c) możliwości

pełnienia

przez

art.

38

ust.

3

deklarowanej

przez

projektodawców funkcji gwarancyjnej;
d) skutków dla kognicji Trybunału Konstytucyjnego brzmienia normy
proponowanej w art. 38 ust. 3 Konstytucji;
e) relacji proponowanej normy art. 38 ust. 3 Konstytucji do normy
wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji;
f) relacji art. 38 ust. 4 do art. 71 Konstytucji i oceny, czy w strukturze
Konstytucji

w

tym

miejscu

może

znaleźć

się

taka

wypowiedź

o charakterze postulatywnym, a jeśli tak, to jakie jest jej znaczenie;
g) omówienia powyższych zagadnień w związku z poprawką oznaczoną
numerem 2 (wprowadzenie art. 236a Konstytucji).
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I.

Uwagi ogólne

Przedstawione do analizy poprawki do Konstytucji RP mają następujące
brzmienie:
Poprawka nr 1

„Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz.
1471) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia.
2. Życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej w Konstytucji.
3. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązującej
w Rzeczpospolitej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż
istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
4. Władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę życia
poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.”
Poprawka nr 2
„Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471)
dodaje się art. 236a w brzmieniu:
„Art. 236a. 1. Życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej
w Konstytucji.
2. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego
mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
3. Władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę życia
poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.”

2
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Na wstępie należy stwierdzić, że brzmienie obu proponowanych przepisów jest
identyczne, ale doniosłość prawna norm rekonstruowanych z tych przepisów
w systemie zasad i wartości konstytucyjnych nie jest jednakowa. Poniżej podkreślam
podstawowe różnice związane z miejscem ingerencji ustrojodawcy.
Zwrócić przede wszystkim należy uwagę, że poprawka do art. 38 Konstytucji
wywierać będzie silniejsze skutki w obrębie prawa konstytucyjnego niż dodanie art.
236a Konstytucji. Zmiana art. 38 Konstytucji wpływać będzie bezpośrednio na
interpretację art. 233 ust. 1 i 2 Konstytucji, a pośrednio na interpretację art. 31 ust. 3
zd. 1 i 2 Konstytucji. Artykuł 233 ust. 1 Konstytucji wymienia enumeratywnie wolności
i prawa, które nawet w warunkach formalnie ogłoszonego stanu wojennego lub
wyjątkowego nie podlegają ograniczeniom. Wśród wymienionych w tym przepisie
regulacji znajduje się art. 38 Konstytucji oraz wymieniony w nim obowiązek
<<ochrony życia>>.
Ponadto, brzmienie art. 233 ust. 2 Konstytucji wskazuje, iż niedopuszczalne jest
ograniczenie wolności i praw człowieka – nawet w warunkach formalnie ogłoszonego
stanu wojennego lub wyjątkowego – wyłącznie z powodu <<urodzenia>>. Sens
i funkcja tego pojęcia nie zostały wyjaśnione przez Trybunał Konstytucyjny,
a w doktrynie wskazuje się ogólnikowo, że z art. 233 ust. 2 wynika kategoryczny
zakaz różnicowania ochrony prawnej m.in. ze względu na urodzenie, co wyróżnia
dodatnio polską Konstytucję na tle standardów międzynarodowych (K. Działocha, [w:]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa
2005, komentarz do art. 233, s. 5).
Systemowa wykładnia art. 38 Konstytucji – przy uwzględnieniu art. 233
Konstytucji – może wspierać argumentację, iż życie każdego człowieka, także przed
urodzeniem, podlega wzmożonej ochronie konstytucyjnej. W orzeczeniu z dnia z 28
maja 1997 r. (K 2/97, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19) Trybunał Konstytucyjny wprost
stwierdził, iż niedopuszczalne jest pozbawienie ochrony cywilnoprawnej nasciturusa
względem matki, ponieważ nie ma uzasadnienia różnicowanie ochrony prawnej tylko
z uwagi na fakt urodzenia.
Wykładnia systemowa art. 38 pozwala też na formułowanie silnego argumentu, iż
życie ludzkie jest najistotniejszą z wartości konstytucyjnych. Przepis ten otwiera
bowiem dział Konstytucji „Wolności i prawa osobiste”. Trudny do obalenia jest więc
argument, iż życie ludzkie jest najistotniejszą wartością chronioną z mocy samej
Konstytucji (wyższą rangę ma tylko godność człowieka).Na ten aspekt wykładni
3
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systemowej art. 38 Konstytucji zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku
pełnego składu z 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK ZU nr 1/2004, poz. 1. Wydaje się,
że argument ten jest trafny, albowiem trudno przypuszczać, iż umieszczenie ochrony
życia ludzkiego na pierwszym miejscu działu „Wolności i prawa osobiste”, przed np.
gwarancją wolności osobistej (art. 41 ust. 1 Konstytucji), było przypadkowe.
Zmiana treści art. 38 Konstytucji będzie też gwarantowała w większym stopniu
trwałość regulacji prawnej, niż dodanie art. 236a. Artykuł 38 Konstytucji
umiejscowiony jest w rozdziale II Konstytucji, co w myśl art. 235 Konstytucji uzależnia
jego zmianę od spełnienia dodatkowych warunków. Zmiana rozdziału XIII Konstytucji,
w którym miałby zostać ulokowany art. 236a nie podlega rygorom określonym w art.
235 Konstytucji.
Podsumowując tę część wywodu, należy stwierdzić, że gwarantowanie ochrony
życia ludzkiego celowe jest tylko w rozdziale II lub ewentualnie rozdziale I
Konstytucji. Z przedstawionych do analizy propozycji lepiej uzasadniony jest więc
projekt zmiany art. 38 Konstytucji. Już w ramach uwag ogólnych należy jednak
stwierdzić, że propozycja wprowadzenia nowego art. 236a do rozdziału XIII
Konstytucji: Przepisy przejściowe i końcowe, w ogóle wydaje się być bezzasadna.
Gwarantowanie ochrony życia ludzkiego w przepisach przejściowych Konstytucji
wskazuje na przejściowość i prowizoryczność tej ochrony, co wydaje się trudne do
przyjęcia z uwagi na rangę życia ludzkiego jakie zajmuje ono w hierarchii zasad
i wartości konstytucyjnych. Trudno też byłoby uniknąć zarzutu, iż ustawodawca
konstytucyjny dokonał czynności in freudem legis – dokonał swoistego obejścia
prawa konstytucyjnego poprzez normowanie problematyki z zakresu praw człowieka
w rozdziale Konstytucji poświęconemu zagadnieniom przejściowym i technicznym.
W ramach uwag ogólnych wypada sformułować jeszcze generalną ocenę
poprawek przedstawionych do analizy.
Wypada stwierdzić, że oba projekty mogłyby być podstawą do dalszych prac
legislacyjnych, ale nie nadają do przyjęcia w obecnym brzmieniu. Wynika to nie tylko
z wad redakcyjnych tekstu, o czym niżej, ale z zasadniczych rozbieżności
interpretacyjne, które ujawniają się w procesie wykładni proponowanych przepisów.
Utrudnia to odtworzenie w sposób precyzyjny treści normatywnej projektowanych
przepisów i obiektywną ocenę ich skutków prawnych. Wydaje się więc, że już sam
4
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ten fakt podważa cel nowelizacji Konstytucji, t.j. wyjaśnienie istniejących wątpliwości
i umocnienie standardu konstytucyjnego.
Interpretacja przedłożonych do analizy przepisów umożliwia z jednej strony
obronę poglądu, iż gwarantują one standard ochrony życia ludzkiego w okresie
prenatalnym nie niższy niż obowiązujący obecnie. Z drugiej strony nie wykluczają
one, że standard ulegnie obniżeniu. Trzeba bowiem poważnie liczyć się
z konsekwencjami pominięcia w art. 38 ust. 2 słowa <<człowiek>>. Pominięcie to
może być odczytywane jako wyraźne negatywne rozstrzygnięcie sporu o
człowieczeństwo płodu ludzkiego.
Zasadniczą wadą projektowanych regulacji jest brak wyraźnego potwierdzenia
dominującego

poglądu

naukowego

i

dorobku

orzecznictwa

Trybunału

Konstytucyjnego, zgodnie z którym konstytucyjne pojęcie <<każdy człowiek>>
obejmuje także nasciturusa (por. wyrok pełnego składu TK z 7 stycznia 2004 r., K
14/03, OTK ZU nr 1/2004, poz. 1; orzeczenie pełnego składu TK z 28 maja 1997 r., K
2/97, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19; P. Sarnecki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, red. L. Garlicki, Warszawa 2003, komentarz do art. 38, s. 5 i n.; a także
opinie

Prof.

Andrzeja

Zolla,

prof.

Włodzimierza

Wróbla,

prof.

Tadeusza

Smyczyńskiego, zamieszczone w zbiorze Konstytucyjna Formuła Ochrony Życia –
Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007).
Obie poprawki zdają się bowiem wskazywać, że projektodawca posłużył się tzw.
przedmiotową konstrukcją ochrony życia w okresie prenatalnym. Poprawki nie
rozstrzygają zatem wyraźnie, że nasciturus jest podmiotem prawa, w tym prawa do
życia i innych konstytucyjnych praw i wolności. Nie musi to wprawdzie definitywnie
przesądzać, że standard ochrony życia nasciturusa będzie niższy niż obowiązujący
aktualnie, tym niemniej wniosek ten wydaje się uzasadniony.
Zasadniczą wadą proponowanego rozwiązania jest więc zapoznanie wizji
godności człowieka, która w polskim systemie konstytucyjnym ma ugruntowaną
w swej istocie przez polską kulturę treść. Jak wskazuje L. Garlicki: „centralnym
punktem odniesienia dla rozważań o konstytucyjnym pojęciu godności staje się
ujmowanie tego pojęcia w chrześcijańskiej (katolickiej) nauce społecznej (…) Pojęcie
to nie jest aksjologicznie indyferentne, bo nieprzypadkowo Wstęp do Konstytucji
5
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statuuje je na tle <<chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu i ogólnoludzkich
wartości>>” (L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L.
Garlicki, Warszawa 2003, komentarz do art. 30, s. 7). Oznacza to, jak się wydaje, że
na gruncie polskiego porządku konstytucyjnego życie istoty ludzkiej w okresie
prenatalnym, z racji człowieczeństwa jakie jej przynależy (godności), winno być
chronione za pomocą formuły podmiotowej.
Wątpliwości budzi też nieprecyzyjna konstrukcja art. 38 ust. 3 Konstytucji. Przepis
ten ma na celu zagwarantowanie ochrony życia ludzkiego na poziomie nie niższym
niż ten obowiązujący w dniu wejścia w życie noweli do Konstytucji. Może to
sugerować,

że

intencją

ustawodawcy

konstytucyjnego

jest

konwalidowanie

unormowań ustawowych, które de lege lata (na gruncie art. 38 i 30 w zw. z art. 2
Konstytucji) budzą zasadnicze wątpliwości (przede wszystkim niedookreślona
i nadmiernie szeroko ujęta przesłanka zagrożenia zdrowia, która umożliwia
przerwanie ciąży do 9 miesiąca, tj. bez żadnych ograniczeń czasowych i bez
doprecyzowania, że chodzi o zagrożenie nieodwracalnym i ciężkim uszczerbkiem na
zdrowiu jak to zostało ujęte w pierwotnym brzmieniu ustawy z 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny). Prowadząc dalej rozumowanie można stwierdzić, że skoro
w dniu wejścia w życie noweli nie ma żadnych regulacji chroniących życie rozwijające
się poza ustrojem matki, to Konstytucja z uwagi właśnie na nawiązanie do poziomu
ochrony gwarantowanego przez ustawę zwykłą, w ogóle mogłaby nie chronić tej
postaci życia ludzkiego. Interpretacja ta jawi się jako sprzeczna z celem noweli
konstytucyjnej oraz ze standardami międzynarodowymi,

w tym europejską

Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań
Biologii i Medycyny. Wydaje się, że redakcja przepisu dopuszczająca ten kierunek
interpretacji uzasadnia jego krytyczną ocenę.
Co więcej, nawiązanie przez art. 38 ust. 3 Konstytucji do poziomu ochrony życia
ludzkiego w dniu jego wejścia w życie do ustawodawstwa zwykłego i umów
międzynarodowych,

rodzi

niepewność

co

do

rzeczywistego

standardu

konstytucyjnego. Ustalanie treści Konstytucji i gwarantowanego poziomu ochrony za
pomocą przepisów niższej rangi jest nieuzasadnione. Zastosowana technika
legislacyjna podważa hierarchię źródeł prawa godząc w zasadę podstawową,
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zgodnie z którą Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej (art. 8 ust. 1
Konstytucji).
II.

Uwagi szczegółowe

1. Artykuł 38 ust. 2 Konstytucji
Projekt wzbogaca treść art. 38 Konstytucji o nowy przepis ustępu 2. Obecny
przepis stanowi, iż: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia.” Projektowany ustęp drugi stanowi, iż: „Życie od chwili poczęcia
podlega ochronie prawnej przewidzianej w Konstytucji.”
Prima facie, fraza: „przewidzianej w Konstytucji” jest zbędna. Jest wszak
oczywiste, że gwarancja ochrony prawnej udzielona normą konstytucyjną oznacza,
że ochrona prawna realizuje się w obrębie prawa konstytucyjnego. Nie ma zatem
potrzeby precyzowania, że ochrona ta jest „przewidziana w Konstytucji”.
Proponowany art. 38 ust. 2 wskazuje, że <<życie każdego człowieka>>, o którym
mowa w art. 38 ust. 1 jest inaczej chronione niż <<życie>>, o którym mowa w art. 38
ust. 2. Odróżnienie <<życia każdego człowieka>> od <<życia>> nie pozostawia
wątpliwości co do dopuszczalności zróżnicowania zakresu i poziomu ochrony życia
z jednej strony człowieka, z drugiej strony życia od chwili poczęcia. Jeśli założyć, że
<<życie>>, o którym mowa w art. 38 ust. 2 jest życiem ludzkim, to i tak nie można
przekonująco uzasadnić wyodrębnienia legislacyjnego ochrony tego życia, jak
poprzez stwierdzenie, że życie w okresie prenatalnym jest odmiennie chronione niż
życie każdego człowieka, o którym mowa w art. 38 ust. 1. Przeciwny wniosek byłby
niedopuszczalny ponieważ przeczyłby logice ustawodawcy konstytucyjnego. Gdyby
bowiem ustawodawca zamierzał chronić życie <<każdego człowieka>> i <<życie od
chwili poczęcia>> w tym samym zakresie i z tą samą intensywnością, to
zastrzeżenie, że <<życie od chwili poczęcia>> podlega ochronie prawnej zostałoby
ujęte jednolicie w ustępie 1.
Nie można wykluczyć dalej idącej interpretacji, a mianowicie, że pomięcie
w art. 38 ust. 2 słowa człowiek nie jest przypadkowe. Uznając, że pominięcie to jest
celowe, można rozumować, że życie w okresie prenatalnym nie jest atrybutem
7
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człowieka. Konsekwencją wejścia w życie art. 38 ust. 2 Konstytucji może być więc
ocena, że ustawodawca nie uznaje istoty ludzkiej w okresie prenatalnym za
człowieka, a w konsekwencji za podmiot prawa konstytucyjnego. Ten pogląd
uzasadnia argument a rubrica, tzn. wskazane wyżej wyodrębnienie legislacyjne
ochrony życia w okresie prenatalnym z ogólnej kategorii <<życia każdego
człowieka>>, o której mowa w art. 38 ust. 1. Wskazana interpretacja mająca oparcie
nie tylko w wykładni systemowej ale i gramatycznej podważałaby zatem linię
orzecznicza polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stoi na stanowisku, że życie
człowieka, także w okresie prenatalnym, podlega ochronie prawnej jako pierwsze
z praw osobistych (wyrok pełnego składu z 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK ZU nr
1/2004, poz. 1; orzeczenie pełnego składu z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK ZU nr
2/1997, poz. 19; uchwała z 17 marca 1993 r., W 16/92, OTK w 1993 r. cz. I, poz. 16;
postanowienie z 7 października 1992 r., U 1/92, OTK w 1992 r. cz. II, poz. 38;
orzeczenie z 15 stycznia 1991 r., U 8/90, OTK w 1991 r., poz. 8). Trybunał
Konstytucyjny uznaje, iż skoro prawo do życia jest prawem wobec państwa
pierwotnym i w zasadzie nienaruszalnym, to wszelkie wątpliwości co do ochrony
życia ludzkiego (także co do chwili, od której można mówić o człowieku) powinny być
rozstrzygane na rzecz tej ochrony – in dubio pro vita humana (wyrok z 7 stycznia
2004 r., K 14/03, OTK ZU nr 1/2004, poz. 1).
Oczywiście można bronić poglądu, iż pominięcie w art. 38 ust. 2 słowa człowiek
nie ma znaczenia, ponieważ z istoty jednolitej regulacji w całym art. 38 problematyki
życia człowieka wynika, iż także w ustępie 2 musi chodzić o życie człowieka. Można
stać bowiem na stanowisku, że skoro artykuł 38 ust. 1 mówi o życiu każdego
człowieka, to doprecyzowanie w ustępie 2, że ochrona ta przynależy od chwili
poczęcia, w żaden sposób nie może podważać tezy, iż w okresie prenatalnym
chronione jest życie człowieka. Wydaje się jednak, że struktura normatywna
poprawki (w tym posługiwanie się niejasnym idiomem „życie poczęte”), która pomija
dopowiedzenie, że chodzi o życie człowieka (nie tyle „życie ludzkie” – w ujęciu
przedmiotowym, co będące podstawą prawa do życia istnienie podmiotu takiego
prawa

–

człowieka)

silnie

wskazuje

jednak

na

zasadność

pierwszej

z przedstawionych interpretacji, t.j. wykluczenie człowieczeństwa płodu ludzkiego.
Dostrzegać należy, że obecne brzmienie art. 38 Konstytucji wskazuje na
przedmiotową formułę ochrony życia każdego człowieka. Brzmienie przepisu nie
8
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przesądza o tym, że każdemu człowiekowi przynależy podmiotowe konstytucyjne
prawo do życia, ale że art. 38 dopiero „w swej głębszej warstwie jest wyrażeniem
„prawa do prawnej ochrony życia” jako pierwszego z praw osobistych” (P. Sarnecki,
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Garlicki, Warszawa 2003,
komentarz do art. 38, s. 3). Analizowany art. 38 ust. 2 również za pomocą formuły
czysto przedmiotowej a nie podmiotowej kreuje ochronę wartości jaką jest <<życie od
chwili poczęcia>>.
Gdyby więc przyjąć założenie, że pominięcie w art. 38 ust. 2 słowa człowiek ma
znaczenie normatywne, to należałoby przyjąć, że nasciturus jest chroniony za
pomocą formuły przedmiotowej. Oczywiście należałoby przyjąć, że artykuł 38 ust. 2
interpretowany w systemie zasad i wartości konstytucyjnych, np. w nawiązaniu do
art. 233 ust. 1 Konstytucji, który mówi o <<ochronie życia>> a nie o <<prawie do
życia>> jako wartości bezwzględnie chronionej nawet w warunkach formalnie
ogłoszonego

stanu

wojennego,

gwarantuje

pewien

poziom

ochrony

przed

działaniami ustawodawcy zwykłego. Ustalenie tego poziomu byłoby jednak trudne,
bo zależne od niesprecyzowanych w tekście Konstytucji kryteriów ważenia dóbr
konstytucyjnych o charakterze przedmiotowym. Odrzucenie poglądu, iż nasciturus
jest człowiekiem musiałoby nieuchronnie rodzić pytania np. o to, czy życie
nasciturusa jest ważniejsze od konstytucyjnie gwarantowanej wolności badań
naukowych (art. 73 Konstytucji)? Rodziłoby też pytanie, czy art. 38 ust. 2 Konstytucji
uniemożliwia depenalizację aborcji na żądanie z uwagi na istniejącą kolizję wartości
przedmiotowo ujętego życia i wolności kobiety (art. 41 ust. 1 Konstytucji). W drugim
wypadku możliwy do obrony byłby pogląd, iż art. 38 ust. 2 Konstytucji rozstrzyga
negatywnie spór co do kompetencji ustawodawcy zwykłego w przedmiocie określenia
zakresu czasowego ochrony życia ludzkiego – wskazania chwili od której życie jest
chronione, a w konsekwencji uniemożliwia pozbawienie tego dobra ochrony karnej.
Wniosek ten nie jawi się jednak jako bezdyskusyjny.
Wydaje się, że art. 38 ust. 2 Konstytucji obejmuje zarówno życie rozwijające się
w ustroju matki, jak i poza tym ustrojem (ex utero). Z przepisu tego wynikałyby
pozytywne obowiązki ustawodawcy do zapewnienia efektywnej ochrony embrionom
ex utero. Konstrukcja przepisu nie ułatwia jednak ustalenia poziomu tej ochrony,
a nawet jej rodzaju (administracyjna czy karna?)
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W konsekwencji należy stwierdzić, że konstrukcja art. 38 ust. 2 poprzez
rozerwanie frazy <<życie człowieka>> wskazuje na przedmiotową konstrukcję
ochrony życia. Przepis ten podważa więc dominujący pogląd naukowy, że nasciturus
i jego życie z racji człowieczeństwa podlega ochronie. Przepis ten mógłby więc
posłużyć do podważenia ugruntowanej opinii, że nasciturus jako istota należąca do
gatunku ludzkiego (kryterium genetyczne – stosowane w praktyce sądowej jako
niekwestionowany środek dowodowy), jest <<każdym człowiekiem>> w rozumieniu
art. 38 Konstytucji (por. opinie Prof. Andrzeja Zolla, prof. Włodzimierza Wróbla, prof.
Tadeusza Smyczyńskiego; a także P. Sarnecki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, red. L. Garlicki, Warszawa 2003, komentarz do art. 38, s. 5).
2. Artykuł 38 ust. 3 Konstytucji
Na wstępie należy zauważyć, że przepis ten posługuje się pojęciem nieznanym
systemowi polskiego prawa: „życie poczęte”. Zwrócić należy bowiem uwagę, że
prawo polskie operuje albo pojęciem <<człowiek>>, <<płód>> (implicite ludzki), albo
<<dziecko poczęte>> (por. art. 157a Kodeksu karnego – zakaz uszkadzania ciała
dziecka poczętego lub powodowania rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu; art.
26 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r.1 - zakaz
przeprowadzania eksperymentów badawczych na dzieciach poczętych; art. 927 § 2
Kodeku cywilnego – dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być
spadkobiercą; art. 75 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – można uznać dziecko
jeszcze nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte; art. 77 § 2 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego – do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki; art. 182
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dla dziecka poczętego ustanawia się kuratora,
jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka).
Pojęcie <<życie poczęte>> wydaje się być zwrotem idiomatycznym o nieustalonej
treści. Domyślać się należy, że zwrot ten oznacza to samo, co fraza <<życie od chwili
poczęcia>>. Jednakże, użycie dwóch różnych pojęć na oznaczenie tego samego
faktu

(wartości)

zdaje

się

być

zwykłą

niekonsekwencją

terminologiczną.

Niekonsekwencja ta nie ma bowiem, jak się wydaje, znaczenia normatywnego, tzn.

1

Tekst jednolity z 2005 r., Nr 226, poz. 1943.
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można przyjąć, że pojęcie <<życie od chwili poczęcia>> i <<życie poczęte>> są
synonimami.
Celem art. 38 ust. 3 Konstytucji jest, jak się wydaje, zagwarantowanie, iż poziom
ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnym nie będzie mógł być obniżony
a

jedynie

podwyższony.

Konstrukcja

tego

przepisu

wskazuje

na

intencję

zagwarantowania poziomu ochrony życia nie niższego niż ten określony ustawą
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.), następnie
zmienioną ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 139, poz. 646).
Artykuł 38 ust. 3 stanowi jednak, że: „ustawy, umowy międzynarodowe i przepisy
prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego
mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu”. Przepis ten
wskazuje, że standard ochrony życia ludzkiego z dnia jego wejścia będzie
miarodajny dla ustalenia minimalnego poziomu ochrony. Gramatyczna wykładnia
tego przepisu zdaje się jednak przesądzać, że miarodajne do ustalenia minimalnego
standardu ochrony są nie tylko przepisy umów międzynarodowych i ustaw zwykłych,
w tym wskazana ustawa o planowaniu rodziny z 7 stycznia 1993 r., ale także
regulacje konstytucyjne. Należy więc uwzględniać przede wszystkim standard
wynikający z obowiązujących w dniu wejścia w życie noweli art. 2, 30 i 38
Konstytucji. Wykładnia art. 38 ust. 3 powinna więc respektować zastrzeżenia
konstytucyjne wobec konstrukcji niektórych przepisów ustawy o planowaniu rodziny
z 7 stycznia 1993 r., zwłaszcza tych zmienionych ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr
139, poz. 646). Dotyczy to jak wskazałem w ramach uwag ogólnych przede
wszystkim nieprecyzyjnie i nadmiernie szeroko ujętej przesłanki zagrożenia zdrowia.
Przedstawiona interpretacja nie jest jednak pewna. Można wszak z powodzeniem
bronić poglądu, iż skoro przepisy ustawy o planowaniu rodziny korzystały
z domniemania konstytucyjności przed wejściem w życie nowelizacji, to poziom
ochrony wyznaczony tymi przepisami jest miarodajny a nie zastrzeżenia doktrynalne.
Argumentem na rzecz tej interpretacji byłby też niewątpliwie wyrok Europejskiego
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Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Alicja Tysiąc
przeciwko Polsce. W wyroku tym przyjęto bez żadnych zastrzeżeń, że obowiązująca
ustawa o planowaniu rodziny jest nie tylko zgodna z art. 38 Konstytucji, ale że jej
wykonywanie jest obowiązkiem Rzeczpospolitej, mającym wynikać z prawa do
prywatności kobiety. Interpretacja ta prowadzi do tezy, że wszystkie wady
obowiązującego ustawodawstwa i interpretacje prawa międzynarodowego uległyby
ex lege konwalidacji. Mogłoby to oznaczać, że standard ochrony życia ludzkiego
wprowadzony przez art. 38 ust. 3 ulegnie obniżeniu w porównaniu do standardu
istniejącego przed nowelizacją.
Szczególną doniosłość prawną ma ustalenie relacji art. 38 ust. 3 do art. 38 ust. 2
Konstytucji. Omówiony wyżej art. 38 ust. 2 zdaje się bowiem ustanawiać samodzielny
standard ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnym.
Wydaje się, że art. 38 ust. 3 jest przepisem szczególnym względem art. 38 ust. 2
Konstytucji. Przepis ten samodzielnie określać więc będzie standard ochrony życia
ludzkiego, przynajmniej w odniesieniu do obowiązujących w dniu wejścia w życie
noweli przepisów ustawowych lub umów międzynarodowych. Artykuł 38 ust. 3 daje
podstawę do argumentacji, iż skoro przepisy ustaw zwykłych lub interpretacja umów
międzynarodowych dokonana przez organy międzynarodowe w chwili wejścia
w życie art. 38 ust. 3 gwarantują poziom ochrony życia ludzkiego niższy niż
gwarantowany przez przepisy konstytucyjne w dawnym brzmieniu lub art. 38 ust. 2
Konstytucji, to przepisy te lub ich zastane interpretacje są per se niewadliwe.
Na tle tego przepisu szczególnie problematyczna byłaby kwestia ochrony życia
rozwijające się poza organizmem matki. Przypomnieć bowiem należy, że aktualnie,
a zapewne i w dniu wejścia w życie noweli, nie ma żadnych regulacji chroniących
życie rozwijające się poza ustrojem matki. Nawiązanie przez art. 38 ust. 3 Konstytucji
do poziomu ochrony gwarantowanego przez ustawę zwykłą mogłoby być więc
interpretowane jako pozbawienie tego życia jakiejkolwiek ochrony konstytucyjnej.
Według tej interpretacji art. 38 ust. 3 byłby sprzeczny z celem noweli konstytucyjnej
oraz ze standardami międzynarodowymi, w tym. Konwencją o Ochronie Praw
Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny.
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W konsekwencji można stwierdzić, że konstrukcja przepisu nie wykluczająca
wskazanych wyżej interpretacji uzasadnia jego krytyczną ocenę. Co więcej,
nawiązanie przez art. 38 ust. 3 Konstytucji do poziomu ochrony życia ludzkiego
w

dniu

jego

wejścia

międzynarodowych,

rodzi

w

życie

do

niepewność

ustawodawstwa
co

do

zwykłego

rzeczywistego

i

umów

standardu

konstytucyjnego. Ustalanie treści Konstytucji i gwarantowanego poziomu ochrony za
pomocą przepisów niższej rangi jest nieuzasadnione. Zastosowana technika
legislacyjna podważa hierarchię źródeł prawa godząc w zasadę podstawową
polskiego porządku konstytucyjnego, zgodnie z którą Konstytucja jest najwyższym
prawem Rzeczypospolitej (art. 8 ust. 1 Konstytucji).
Odnosząc się do kwestii wskazanej w temacie opinii, tzn. do relacji art. 38 ust. 3
i art. 31 ust. 3 Konstytucji, należy stwierdzić, że zakres zastosowania zasady
proporcjonalności do oceny ingerencji w życie ludzkie w okresie prenatalnym jest
uzależniony od ustalenia charakteru relacji art. 38 ust. 3 i art. 38 ust. 2 Konstytucji.
Założenie mające podstawę w gramatycznej wykładni art. 38 ust. 3 o szczególnym
charakterze tego przepisu prowadzi do wniosku, że zasada proporcjonalności nie
może być stosowana. Standard określony w ustawodawstwie zwykłym i umowach
międzynarodowych jest bowiem punktem odniesienia do ustalenia konstytucyjnego
poziomu ochrony (lege non distinguende). Konstrukcja przepisu prowadzi więc do
paradoksalnej sytuacji, w której ogólny mechanizm badania konstytucyjności prawa
jakim jest zasada proporcjonalności jest nieadekwatny. Istniejący poziom ochrony
został bowiem uznany za nienaruszalny i nie podlegający ocenie z punktu widzenia
proporcjonalności.
3. Artykuł 38 ust. 4 Konstytucji
Artykuł 38 ust. 4 wyraża normę programową. Przepis ten kreuje obowiązek dla
władz publicznych. Władze publiczne, a więc władza ustawodawcza, sądownicza
i wykonawcza, w tym samorząd terytorialny, są obowiązane podejmować działania
mające na celu „ochronę życia poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie
ciężarnej”.
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Znaczenia normatywnego tego przepisu nie można przeceniać. Wynika to przede
wszystkim z faktu, iż władze publiczne są obowiązane do podejmowania działań
mających na celu ochronę życia ludzkiego wprost z mocy art. 2, 38 i 30 Konstytucji.
Obowiązek ten, jak już wskazałem, nie wyczerpuje się w aspekcie negatywnym, tj.
zakazie naruszania lub kreowania zagrożeń dla życia ludzkiego oraz na będących
korelatem tego zakazu efektywnych sankcjach zabezpieczających chronioną
wartość, ale także w aspekcie pozytywnym, tj. na nakazach podejmowania działań
ukierunkowanych na ochronę i promocję życia.
Nakaz ochrony życia, w tym życia poczętego, wynika nie tylko z ogólnych
przepisów chroniących życie i godność człowieka, ale także wprost z art. 71
Konstytucji. Artykuł 71 Konstytucji stanowi, że:
„1.Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro
rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz
publicznych. 2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej
pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.”
Przepis ten niewątpliwie konkretyzuje obowiązki pozytywne państwa, w tym do
aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom dla dzieci, w tym w okresie prenatalnym
(„przed urodzeniem dziecka”), które mogłyby wynikać z ubóstwa lub innych zagrożeń
dla dobra rodziny. Z przepisu tego wyprowadza się np. obowiązek państwa do
prowadzenia polityki fiskalnej wspierającej rodziny utrzymujące dzieci.
Zwrócić jednak należy uwagę, że ochronę życia poczętego w aspekcie pozytywny
gwarantują także inne przepisy konstytucyjne, w tym np. art. 68 ust. 3 Konstytucji,
który stanowi: „władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom
w podeszłym wieku.”, a także art. 76 Konstytucji, który zobowiązuje do
podejmowania

działań

ochronnych

względem

konsumentów,

najemców

i użytkowników przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu. Ponieważ kobieta
ciężarna może występować w roli konsumenta lub najemcy działania ochronne są
niewątpliwie do niej adresowane, a pośrednio także do nasciturusa.
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Artykuł 38 ust. 4 nie wnosi więc istotnych treści normatywnych do systemu
konstytucyjnego. Można wręcz twierdzić, że skoro przepis ten nie formułuje prawa
podmiotowego dla kobiety do żądania <<szczególnej pomocy>> od władz
publicznych z uwagi na urodzenie dziecka lub przed urodzeniem, to jest on zwykłym
superfluum.
Znaczenia normatywnego tego przepisu można by doszukiwać się ewentualnie
w tym, że doprecyzowuje on dyrektywy wykładni art. 71 Konstytucji. Przepis ten
mógłby bowiem dostarczyć dodatkowego argumentu przeciwko nietrafnej tezie L.
Garlickiego, iż z art. 71 ust. 2 Konstytucji wynika obowiązek wsparcia kobiety
ciężarnej, który zdaniem autora ma iść tak daleko, aby umożliwić jej bezpłatne
unicestwienie płodu (L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. L.
Garlicki, Warszawa 2003, komentarz do art. 71, s. 5). Na tle art. 38 ust. 4 Konstytucji
nie byłoby już żadnej wątpliwości, że pomoc dla kobiety ciężarnej – a więc pomoc
świadczona z uwagi na wartość jaką przedstawia ciąża – nie może realizować się
poprzez pomoc w zabiciu płodu. Wniosek ten można jednak z powodzeniem wywieść
z istoty życia człowieka w okresie prenatalnym.
Znaczenia tego przepisu można oczywiście doszukiwać się również w szerszej
perspektywie funkcji pełnionych przez Konstytucję. Konstytucja poza znaczeniem
normatywnym

ma

wszak

również

znaczenie

kulturotwórcze

i

symboliczne.

Symboliczne więc wyeksponowanie obowiązku ochrony życia poczętego może
umacniać świadomość społeczną i szacunek do ludzkiego życia.
Poważne zastrzeżenia budzi jednak lokata tego przepisu w strukturze Konstytucji.
Przepis formułujący obowiązki i uprawnienia o charakterze socjalnym nie powinien
znajdować się w dziale Konstytucji mówiącym o wolnościach i prawach osobistych
będących emanacją godności człowieka. Właściwą lokatą tego przepisu jest
natomiast dział dotyczący wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych,
tzn. ten dział, w którym ulokowany jest m.in. art. 71. Właściwsze byłoby więc
doprecyzowanie art. 71 Konstytucji, niż dodawanie nowego przepisu.
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4. Artykuł 236a Konstytucji
Wszystkie przedstawione wyżej uwagi stosują się do projektowanego art. 236a
Konstytucji. Pamiętać oczywiście należy, że lokata przepisu ma wpływ na treść
normy z niego dedukowanej, o czym pisałem w uwagach ogólnych. Z tego względu
art. 236a uznany być musi za rozwiązanie słabiej chroniące życie ludzkie w okresie
prenatalnym, niż art. 38.
Dostrzegać również należy, że wprowadzenie do przepisów przejściowych
i końcowych Konstytucji normy określającej standard ochrony życia ludzkiego
w okresie prenatalnym, byłoby ewenementem w skali międzynarodowej. Lokata
przepisu mogłaby bowiem wskazywać na intencję jedynie przejściowej ochrony tak
podstawowej wartości jaką jest życie ludzkie. Umiejscowienie tego przepisu mogłoby
również wskazywać na intencję podjęcia czynności in freudem legis, tj. czynności
zmierzającej do obejścia prawa. Obejście wyrażałoby się w chęci uniknięcia rygoru
określone w art. 235 Konstytucji. Niestosowność umiejscowienia tego przepisu jest
tak oczywista, że nie wymaga szerszego uzasadnienia.
III.

Wnioski

Przedstawione do analizy projekty wykazują wady legislacyjne, ale przede
wszystkim nie realizują zamierzonego celu, tj. zagwarantowania ochrony prawnej
życia człowieka przed narodzeniem na poziomie nie niższym niż ten, określony przez
Trybunał Konstytucyjny. Przeciwnie, projekty te poprzez przyjęcie przedmiotowej
formuły

ochrony

życia

w

okresie

prenatalnym,

a

pośrednio

zanegowanie

człowieczeństwa płodu, nie uwzględniają orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
i poglądów istotnej części nauki prawa. Zasadnicze wątpliwości rodzi również
konstrukcja art. 38 ust. 3 Konstytucji, który za punkt odniesienia do interpretacji
nowych regulacji konstytucyjnych przyjmuje obowiązujące w dniu wejścia w życie
noweli

przepisy

ustaw

zwykłych

i

standardy

kreowane

przez

organizacje

międzynarodowe. Istnieje ryzyko, że przepis ten będzie interpretowany jako
petryfikujący wady istniejących regulacji ustawowych, a nadto ograniczający
gwarancyjną funkcję całej Ustawy Zasadniczej.

16

437

Wydaje się więc, że przedstawione do analizy projekty mogłyby być przedmiotem
dalszych prac legislacyjnych, ale w obecnym kształcie nie zasługują na pozytywną
ocenę. Paradoksalnie bowiem obecna redakcja art. 38 Konstytucji, który gwarantuje
każdemu człowiekowi prawną ochronę życie zapewnia wyższy poziom ochrony
nasciturusowi niż przedstawione projekty. Cel ustawodawcy konstytucyjnego, tj.
zagwarantowanie ochrony prawnej człowieka przed narodzeniem na poziomie nie
niższym niż ten, określony przez Trybunał Konstytucyjny, realizuje konsekwentnie
tylko projekt Komisji Nadzwyczajnej postulujący zmianę redakcji art. 30 Konstytucji,
na co zwracałem uwagę w poprzednich opiniach.
Sporządził:
- na zlecenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
Za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Dr Leszek Bosek
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Za zgodność:
Justyna Kaca
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
10.04.2007
Opinia w sprawie poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 993 i 1472).

1. W trakcie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszono dwie poprawki (obie w imieniu Klubu Poselskiego
PiS).
Pierwsza z nich przewiduje zmianę obecnego art. 38 Konstytucji RP, który
miałby otrzymać brzmienie:
„Art. 38. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia.
2.

Życie

od

chwili

poczęcia

podlega

ochronie

prawnej

przewidzianej w Konstytucji.
3. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić
ochrony życia poczętego mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia
w życie niniejszego przepisu.
4. Władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę
życia poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie
ciężarnej.”

Druga poprawka zakłada wprowadzenie do Konstytucji RP nowego art. 236a
o treści:
„Art. 236a. 1. Życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej
przewidzianej w Konstytucji.

439

2. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa
obowiązujące

w

Rzeczypospolitej

Polskiej

nie

mogą

ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż istniejąca
w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
3. Władze publiczne podejmują działania mające na celu
ochronę życia poczętego, w szczególności poprzez pomoc
kobiecie ciężarnej.”

2. Lektura zmian proponowanych w pierwszej poprawce nasuwa szereg
wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w kontekście aktualnego konstytucyjnego
standardu ochrony życia człowieka w fazie prenatalnej. Projektodawcy przewidują
bowiem wprowadzenie do art. 38 Konstytucji RP - obok dotychczasowej regulacji,
gwarantującej „każdemu człowiekowi prawna ochronę życia” - nowego przepisu,
deklarującego, iż „życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej
w

Konstytucji”.

Natychmiast

pojawia

się

pytanie

o

powód

wyodrębnienia

konstytucyjnych gwarancji ochrony życia w fazie prenatalnej w osobnej jednostce
redakcyjnej tekstu. Pytanie to jest tym bardziej uzasadnione, że w kolejnych
przepisach projektodawcy posługują się jeszcze innym terminem: „życie poczęte”.
Ostatecznie więc w projekcie równolegle funkcjonują trzy zwroty: „życie człowieka”
(ust. 1), „życie od chwili poczęcia” (ust. 2) oraz „życie poczęte” (ust. 3 i 4).
Wydaje się, iż możliwe są dwa sposoby uzasadnienia tego zróżnicowania
a tym samym wykładni sensu normatywnego projektowanego art. 38 ust. 2.
Interpretacja systemowa nakazywałaby odczytywać treść ust. 2 w perspektywie
ustępu 1. Oznaczałoby to, iż w istocie ustęp 2 dotyczy także życia człowieka
podkreślając szczególnie moment początkowy, od którego życie „podlega ochronie
prawnej przewidzianej w Konstytucji”. Ten ostatni zwrot ma jednak charakter
odsyłający: „życie od chwili poczęcia” podlega więc na gruncie projektu ochronie
prawnej o tyle, ile przewidują to inne przepisy Konstytucji i w takim tylko zakresie.
Innymi słowy projektowany art. 38 ust. 2 Konstytucji RP nie stanowiłby
samodzielnego źródła ochrony „życia od chwili poczęcia”. Rodzi to kolejny problem
interpretacyjny – wymaga bowiem wskazania tych regulacji konstytucyjnych, które
przewidują ochronę prawną dla „życia od chwili poczęcia”.
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Pojęciem zbliżonym posługuje się art. 38 ust. 3 oraz 4 wspominając o „życiu
poczętym”. Zwrot ten jest w sensie językowym bardzo ułomny (o czym będzie
jeszcze mowa poniżej), niemniej może być w pewnym sensie utożsamiony z „życiem
od chwili poczęcia”. Gdyby przyjąć takie założenie, to wówczas ochrona prawna
przewidziana w Konstytucji polegałaby na zakazie uchwalania ustaw, ratyfikowania
lub podpisywania umów międzynarodowych, czy też ustanawiania innych aktów
prawnych, które przewidywałyby niższy standard ochrony „życia od chwili poczęcia”,
niż ten istniejący w dacie wejście w życie ustawy zmieniającej Konstytucję. Ponadto
na władze publiczne nałożony byłby konstytucyjny obowiązek podejmowania działań
mających na celu ochronę życia poczętego, co też może być uznany za element
konstytucyjnych gwarancji, do których odsyła art. 38 ust. 2 projektu, jakkolwiek ma on
charakter dyrektywy programowej, z której nie wynikają kategoryczne obowiązki
władz publicznych.(Szerzej o znaczeniu tych regulacji w jako instrumentów
ochronnych życia ludzkiego w fazie prenatalnej zob. pkt 4)
Powstaje także pytanie, czy pod pojęciem „ochrony prawnej przewidzianej
w Konstytucji” można także rozumieć gwarancje wynikające z art. 38 ust. 1
Konstytucji, a więc obowiązek „zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony
życia”. Interpretacja taka nie jest wykluczona, jakkolwiek prowadziłaby do
zakwestionowania sensu wprowadzania do art. 38 odrębnego ust. 2. Jeżeli bowiem
na gruncie projektu termin „człowiek” („życie człowieka”) występujący w art. 38 ust. 1
miałby swoim zakresem znaczeniowym obejmować także prenatalną fazę życia „od
chwili poczęcia” – a tylko wówczas art. 38 ust. 1 mógłby zostać zaliczony do
regulacji, do których miałby odsyłać art. 38 ust. 2 – to powstaje zasadnicze pytanie
o cel tworzenia odrębnej regulacji z ustępu 2. W istocie bowiem oba przepisy
należałoby odczytywać w sposób następujący:

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia (od chwili poczęcia).
2. Życie człowieka (od chwili poczęcia) podlega ochronie prawnej
przewidzianej w Konstytucji.

Już na pierwszy rzut oka widać, że wskazany sposób interpretacji prowadzi do
zakwestionowania merytorycznego sensu wprowadzenia do art. 38 ust. 2,
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oznaczałoby to bowiem powtórzenie treści normatywnych już wyrażonych w art. 38
ust. 1.
W związku z powyższym znacznie bardziej prawdopodobna jest taka
interpretacja wspomnianych wyżej regulacji projektu, która dążyć będzie do
wykazania samodzielnego znaczenia normatywnego uregulowania zawartego w art.
38 ust. 2. Należy przy tym pamiętać, iż przedłożona propozycja stanowi alternatywę
dla przedstawionych już w procesie legislacyjnym innych projektów zmian w art. 38,
które wprost zakładają wprowadzenie do art. 38 ust. 1 „zwrotu „od chwili poczęcia”.
W tym kontekście uzasadnione będzie poszukiwanie przez interpretatorów
merytorycznych racji, dla których zamiast bezpośredniej modyfikacji dotychczasowej
treści art. 38, wprowadza się do tego przepisu nowy ust. 2.
Interpretacja ta odwoływać się będzie przede wszystkim do różnic
terminologicznych, jakie występują pomiędzy ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 3 i 4 artykułu
38, a także do sposobu sformułowania tych przepisów. O ile bowiem art. 38 ust. 1
posługuje się formułą podmiotową, z której można odczytać konstytucyjne prawo
każdego człowieka do ochrony życia, o tyle ust. 2 oraz 3 i 4 traktują życie w sensie
przedmiotowym: (ust. 2 – „życie od chwili poczęcia”, ust. 3 i 4 – „życie poczęte”).
Pozwala to na uzasadnienie poglądu, w myśl którego konstytucyjny standard ochrony
„życia człowieka”, jako prawa podmiotowego, może być inny niż standard „życia
poczętego” rozumianego jako przedmiotowa wartość konstytucyjna. W dalszej
konsekwencji może to uzasadniać inny sposób i zakres ochrony przewidziany
w ustawodawstwie zwykłym, a także twierdzenie, iż życie człowieka, o którym mowa
w ust. 1, ma inną wartość niż „życie poczęte”, którego dotyczą ustępy od 2 do 3.
Uprawnione więc będzie twierdzenie, w myśl którego istnienie odrębnych ustępów - 1
i 2 – w art. 38 musi zakładać, że podmiotowe prawo do ochrony życia pojawia się
dopiero w określonej fazie rozwoju istoty ludzkiej, którą od tego momentu można
określać mianem człowieka. We wcześniejszym zaś okresie życie ludzkie chronione
jest wyłącznie jako pewna wartość konstytucyjna o charakterze przedmiotowym, przy
czym ochrona ta wymaga wyraźnej regulacji konstytucyjnej. W istocie określona jest
ona w dwóch kolejnych ustępach art. 38 i sprowadzała się do wspomnianego
„zakazu

uchwalania

międzynarodowych,

czy

ustaw,
też

ratyfikowania
ustanawiania

lub

innych

podpisywania
aktów

prawnych,

umów
które

przewidywałyby niższy standard ochrony <<życia od chwili poczęcia>>, niż ten
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istniejący w dacie wejście w życie ustawy zmieniającej Konstytucję” oraz ogólnej
dyrektywy kierunkowej nakazującej władzom publicznym podejmowanie działań
mających na celu ochronę życia poczętego. Z uwagi na obowiązujący obecnie zakres
regulacji ochronnych dotyczących prenatalnej fazy życia, oznaczałoby to praktycznie
brak jakiejkolwiek ochrony konstytucyjnej dla zarodka ludzkiego powstającego in
vitro. W sferze więc, w której aktualnie brak jest regulacji prawnych reglamentujący
sposób postępowania z zarodkiem czy embrionem dopuszczalna byłaby w tym
zakresie pełna dowolność regulacji prawnych na poziomie ustawodawstwa zwykłego
czy

wręcz

aktów

wykonawczych.

Konstytucja

nie

przewidywałaby

bowiem

samodzielnej regulacji ochronnej odnoszącej się do życia ludzkiego w fazie
prenatalnej (nawet rozumianego jako przedmiotowa wartość konstytucyjna).
Wskazany wyżej sposób interpretacji projektowanych zmian w treści art.
38 w sposób oczywisty obniża standard konstytucyjnej ochrony życia
człowieka w fazie prenatalnej w stosunku do dominującego obecnie sposób
wykładni art. 38 Konstytucji RP w aktualnym brzmieniu. Może także dostarczać
dodatkowych argumentów dla tych interpretatorów art. 38 Konstytucji, którzy
uważają, że ów przepis odnosi się wyłącznie do człowieka po urodzeniu. W tym
sensie projektowana zmiana treści art. 38 wzmacniałaby wątpliwości co do
konstytucyjnego statusu istoty ludzkiej w fazie prenatalnej. Wydaje się, iż taka
konsekwencja ocenianej propozycji ewidentnie sprzeczna jest z intencjami
projektodawców,
i

którzy

jednoznacznego

zmierzali

przesądzenia

do

usunięcia

podmiotowości

owej

wątpliwości

konstytucyjnoprawnej

człowieka w fazie prenatalnej – zgodnie z dominującym obecnie sposobem
wykładni art. 38 Konstytucji RP odwołującym się do orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z 1997 r.
3.

Zasadnicze

wątpliwości

interpretacyjne

rodzić

może

na

gruncie

przedłożonych propozycji posługiwanie się terminami „życie od chwili poczęcia” oraz
„życie poczęte”. Ów pierwszy termin nie wskazuje bezpośrednio podmiotu, którego
życie ma być chronione, same zaś procesy życiowe związane z połączeniem się
komórek rozrodczych (co ma wyrażać zwrot „poczęcie) nie w każdym przypadku
tożsamy jest z powstaniem życia istoty ludzkiej. Owa niedookreśloność rodzić może
znaczne problemy zwłaszcza w perspektywie eksperymentów genetycznych oraz
manipulacji w sferze rozrodczości.
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Jeszcze większe zastrzeżenia budzi termin „życie poczęte”, który zaczerpnięty
jest z języka publicystycznego, a na gruncie Konstytucji może rodzić szereg
wątpliwości, zarówno jeżeli chodzi o określenie zakresu znaczeniowego tego terminu
(w sensie stanowiących jego desygnaty form biologicznych), jak też zakresu
czasowego. Nie jest bowiem jasne, czy termin ten oznacza całą fazę prenatalną
życia człowieka czy tylko jego cześć, czy też inny jeszcze okres. Należy przy tym
mieć na uwadze, że także życie osoby już urodzonej, jest „życiem poczętym”. Z kolei
art. 38 ust. 4 sugeruje, iż pojęcie „życia poczętego” oznacza jedynie życie istoty
ludzkiej rozwijającej się w organizmie matki (stąd wskazanie na „kobietę ciężarną”),
co oznaczałoby, iż termin ten nie obejmuje życia ludzkiego powstającego „in vitro”.
Interpretację tę można co prawda zakwestionować, niemniej jest to jeszcze jeden
argument przemawiający za tym, iż użyte przez projektodawców pojęcie rodzić
będzie szereg wątpliwości interpretacyjnych. Należy przy tym podkreślić, iż owe
wątpliwości mogą prowadzić także do takich interpretacji zakresu ochrony
konstytucyjnej życia ludzkiego w fazie prenatalnej, które mogą prowadzić do jego
ograniczenia

lub

obniżenia

w

stosunku

do

obowiązujących

uregulowań

konstytucyjnych. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w języku prawniczym oraz
w obowiązujących regulacjach ustawowych występują terminy, o charakterze
podmiotowym, określającym istotę ludzką w fazie prenatalnej (dziecko poczęte, płód,
embrion). Wprowadzenie do Konstytucji RP terminu czysto przedmiotowego „życie poczęte” - zawęża konstytucyjną ochronę wyłącznie do tego aspektu
istnienia jednostki ludzkiej, jaką jest sam proces życiowy, pozostawiając poza
zakresem tej ochrony inne przymioty z jakich w tej fazie rozwoju może
korzystać jednostka ludzka (godność, ochrona zdrowia, danych osobowych).
4. Domniemanym zamiarem projektodawców wyrażonym w propozycji
wprowadzenia do art. 38 Konstytucji RP nowego ustępu 3 była swoista
konstytucjonalizacja obecnego poziomu ochrony „życia poczętego”. Przez ową
ochronę

należy

rozumieć

wszelkie

instrumenty

prawne

gwarantujące

nienaruszalność życia ludzkiego w tej fazie rozwojowej, jaką ma wyznaczać
przymiotnik „poczęte”. Będą to więc zarówno bezpośrednie zakazy naruszania życia
(powodowania

śmierci,

przerwania

rozwoju),

jak

też

przepisy

określające

odpowiedzialność karną, zawodową, dyscyplinarną, cywilną czy administracyjną za
naruszenie tych zakazów. Szczególnym instrumentem ochronnym będą także
przepisy proceduralne określające sposób postępowania w przypadku zagrożenia
6
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życia ludzkiego czy też rozstrzygania sytuacji kolizyjnych, w których z uwagi na
konieczność ochrony innych wartości konstytucyjnych, dopuszczalne jest wyjątkowo
naruszenie „życia poczętego”.
To szerokie znaczenie terminu „ochrona życia poczętego” w sposób konieczny
prowadzić musi do wątpliwości interpretacyjnych zwłaszcza w przypadku, gdy inny
standard ochrony wynikać będzie z aktów prawa międzynarodowego, a inny z aktów
prawa wewnętrznego. Należy przy tym pamiętać na specyficzny sposób wykładni
aktów prawa międzynarodowego i wielkie znaczenie, jakie dla tej wykładni ma
orzecznictwo trybunałów międzynarodowych, w szczególności Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu. Może się więc okazać, iż ustawa liberalizująca np.
przesłanki dopuszczalności aborcji będzie zgodna z umową międzynarodową
obowiązującą w chwili wejścia w życie projektowanych zmian w konstytucji, i w tym
sensie nie wprowadzi „mniejszej ochrony życia poczętego”. Równocześnie jednak
obniży standard ochrony w stosunku do obowiązujących regulacji krajowych. Wydaje
się co prawda, iż projektowany przepis powinien być interpretowany w ten sposób, że
ów konstytucyjnie minimalny standard wyznacza ten akt prawny, który przewiduje
w chwili wejście w życie zmian do konstytucji ochronę najdalej idącą, nie musi to być
wszakże interpretacja powszechnie akceptowana, zwłaszcza gdy weźmie się pod
uwagę konstytucją hierarchię źródeł prawa i wyższą pozycję ratyfikowanych umów
międzynarodowych w stosunku do ustaw.
Wadą regulacji z art. 38 ust. 3 jest także zachwianie konstytucyjnej hierarchii
źródeł prawa, bowiem w przypadku, gdy ustawa liberalizowałaby środki ochrony
„życia poczętego” w stosunku do tego, jakie są określone w aktach wykonawczych
(„inne

przepisy

sprzeczność

prawa

rozstrzygać

obowiązujące
na

w

korzyść

Rzeczpospolitej”),

aktów

taką

należałoby

wykonawczych.

Sytuacja

ta

komplikowałaby się jeszcze bardziej, gdyby doszło do zakwestionowania aktu
normatywnego (np. ustawy lub rozporządzenia) obowiązującego w chwili wejścia
w życia zmian w Konstytucji z aktem wyższego rzędu (np. z ratyfikowaną umową
międzynarodową). Czy bowiem w takim przypadku ów minimalny standard, o którym
mówi art. 38 ust. 3 byłby wyznaczany także przez akty uznane sprzeczne
z regulacjami wyższego rzędu?
Z uwagi na używaną w art. 38 ust. 3 terminologię (zob. pkt. 3 in fine)
wynikający

z

niego

zakaz

nie

miałby

zastosowania

w

przypadku

aktów

7
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normatywnych ograniczających ochronę innych dóbr jednostki ludzkiej w fazie
prenatalnej, takich jak godność, prawa majątkowe, zdrowie czy dane osobowe.
W tym zakresie ustawodawca miałby dużą swobodę w kształtowaniu standardu
ochrony zarówno in plus jak i in minus. Należy bowiem pamiętać, iż projektowane
regulacje nie rozstrzygają wprost wątpliwości, czy w fazie prenatalnej można już
mówić o „człowieku”. Wręcz przeciwnie, wątpliwości te jeszcze pogłębiają przez
zawężenie ochrony wyłącznie do „życia” oraz przedmiotowy sposób ujęcie „życia
poczętego”. Jak już wspomniano, uprawniona na gruncie zgłoszonej poprawki może
być interpretacja, w myśl której pod pojęciem człowieka rozumie się istotę ludzką od
chwili narodzin (zakładając, że ta faza życia nie jest już „życiem poczętym”),
natomiast we wcześniejszym okresie konstytucyjnej ochronie podlega wyłącznie
życie istoty ludzkiej i to w tym wąskim zakresie, jaki wynika z treści art. 38 ust. 3 i 4.
W fazie prenatalnej istota ludzka nie posiadałaby więc podmiotowości konstytucyjnej,
tym samym brak byłoby podstaw dla twierdzenia, że podlegają konstytucyjnej
ochronie także inne przynależne jej dobra, (wspomniana godność, zdrowie, dane
osobowe, prawa majątkowe, prawa rodzinne).
Niewątpliwie pojawienie się w art. 38 ust. 3 (a wcześniej w art. 38 ust. 2)
terminu „życie poczęte” w sposób wyraźny zawiera deklarację, iż życie w fazie
prenatalnej ma charakter wartości konstytucyjnej. Poprawka usuwa w tym zakresie
wszelkie wątpliwości, choć jednocześnie w sposób bardzo enigmatyczny określa
konstytucyjne gwarancje dla tej wartości, sprowadzając je w istocie do środków
ochronnych

przewidzianych

w

ustawach,

ratyfikowanych

umowach

międzynarodowych i innych przepisach prawa obowiązujących w dacie wejście
w życie projektowanych zmian w Konstytucji. Jest to więc ochrona o charakterze
względnym. Co najważniejsze jednak, nie traktuje ochrony „życia poczętego” jako
prawa podmiotowego, co czyni wątpliwym odwoływanie się w tym przypadku do tych
środków ochronnych, jakie Konstytucja przewiduje dla praw lub wolności jednostki
(art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, środki określone w art. 77-81).
Naruszenie przez prawodawcę zakazu określonego w projektowanym art. 38
ust. 3 może stanowić przedmiot zarzutu sformułowanego we wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego. Pewne wątpliwości może budzić kwestionowanie konstytucyjności
obowiązujących już uregulowań prawnych dotyczących ochrony życia poczętego.
Możliwa jest bowiem taka interpretacją art. 38 ust. 3 w myśl której ustawodawca
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konstytucyjny

akceptując

obowiązujący,

minimalny

standard

ochrony

życia

poczętego, automatycznie konwaliduje te wady o charakterze konstytucyjnym, jakie
wykazują aktualne uregulowania ustawowe i podustawowe. Projektowany art. 38 ust.
3 mógłby więc stanowić uzasadnienie dla tezy, iż kwestionowanie tych uregulowań,
jako niezgodnych z Konstytucją, byłoby wykluczone. Dotyczy to zwłaszcza tzw.
pominięć ustawodawczych, a więc pozostawienie poza zakresem regulacji
ochronnych pewnej kategorii podmiotów lub dóbr, z naruszeniem konstytucyjnej
zasady równości. Z uwagi na przedstawione wcześniej wątpliwości, co do objęcia
przez projekt konstytucyjną ochroną zarodka ludzkiego lub embrionu powstającego in
vitro, mogłoby to oznaczać, iż regulacje z zakresu biotechnologii i manipulacji
genetycznych wykonywanych we wczesnej fazie rozwoju życia ludzkiego pozostają
poza

kontrolą

konstytucyjną.

Brak

jest

bowiem

obecnie

w

tym

zakresie

kompleksowych regulacji ochronnych, tym samym nie znalazłby zastosowania zakaz
wynikający z projektowanego art. 38 ust. 3 Konstytucji. Skutecznie uniemożliwiłoby
więc to kwestionowanie wspomnianych pominięć ustawodawczych przed Trybunałem
Konstytucyjnym.
5. Oceniając projekt wprowadzenia do art. 38 nowego ustępu 4 należy
wskazać, iż stanowi on w znacznej mierze powtórzenie już obowiązującej regulacji
konstytucyjnej z art. 71 ust. 2. Przepis ten wspomina o prawie „do szczególnej
pomocy władz publicznych” dla matki dziecka przed i po jego urodzeniu. W tym
sensie projekt zawiera zbędne powtórzenie obowiązujących regulacji, pomijając przy
okazji określony w art. 71 ust. 2 Konstytucji RP kwalifikowany charakter pomocy, jaką
powinny kobiecie ciężarnej udzielać władze publiczne. Istotniejszą zmianą jest
przekształcenie owego prawa do pomocy, z prawa o charakterze socjalnym
(ekonomicznym) w prawo osobiste. Trudna do określenia będzie relacja, w jakiej
pozostawać będą art. 38 ust. 4 i art. 71 ust. 2 z uwagi na to, że ostatni przepis
przewiduje kompetencję ustawodawcy zwykłego do określenia zakresu praw kobiety
ciężarnej do szczególnej pomocy władz publicznych. Art. 38 ust. 4 nie warunkuje
owej pomocy wydaniem takiej ustawy. Można by stąd wnioskować, iż prawo kobiety
ciężarnej do uzyskania pomocy od władz publicznych w celu „ochrony życia
poczętego” będzie miało swoje bezpośrednie źródło w Konstytucji i może być
egzekwowane np. w trybie skargi konstytucyjnej. Niewątpliwie brak określenia
wspomnianej relacji pomiędzy art. 71 a projektowanym art. 38 ust. 4 prowadzić
będzie do szeregu problemów interpretacyjnych.
9
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6.

Druga

poprawka,

będąca

przedmiotem

niniejszej

opinii

zakłada

wprowadzenie do rozdziału XIII Konstytucji RP nowego art. 236a w brzmieniu:

Art. 236a. 1. Życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej
przewidzianej w Konstytucji.
2. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa
obowiązujące

w

Rzeczypospolitej

Polskiej

nie

mogą

ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż istniejąca
w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
3. Władze publiczne podejmują działania mające na celu
ochronę życia poczętego, w szczególności poprzez pomoc
kobiecie ciężarnej.”

Jeżeli chodzi o problemy interpretacyjne dotyczące pojęcia „życie poczęte”,
zwrotu „ochrona prawna przewidziana w Konstytucji” czy też określenia zakresu
i poziomu gwarancji, jaki wynikać może z ust. 2 i 3, aktualne pozostają stosowne
uwagi sformułowane odnośnie propozycji zawartych w pierwszej poprawce.
Należy natomiast podkreślić, iż druga poprawka w sposób ostentacyjny
narusza systematykę Konstytucji, umieszczając w przepisach przejściowych materię,
która powinna zostać uregulowana w rozdziale I lub II Konstytucji. W tym przypadku
nie jest to zwykły problem techniki legislacyjnej ale gwarancji przewidzianych w art.
235 ust. 6 Konstytucji RP. Zmiana, która w sposób merytoryczny odnosi się do
materii określonej w rozdziale I, II lub XII, a formalnie zostaje przeprowadzona przez
modyfikację przepisów innego rozdziału, stanowi tak naprawdę próbę obejścia
specyficznego sposobu dokonywania zmiany Konstytucji określonego w art. 235 ust.
6. Z tego powodu, jako naruszenie trybu dokonywania zmiany konstytucji, mogłaby
zostać zakwestionowana przed Trybunałem Konstytucyjnym. Uprawniony jest także
pogląd, iż użyty w art. 235 ust. 6 Konstytucji zwrot „dotyczy przepisów rozdziału I, II
lub XII” nie może być interpretowany w sensie technicznym ale merytorycznym.
Chodzi bowiem w istocie o takie zmiany konstytucji, które dotyczą materii
regulowanej

w

przepisach

wspomnianych

rozdziałów.

Stąd

ustawodawca

konstytucyjny nie posłużył się zwrotem „zmiana przepisów” ale „zmiana dotycząca
przepisów”. Ten sposób interpretacji prowadzi do wniosku, iż ocena, czy do
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448

konkretnej zmiany konstytucji ma zastosowanie tryb przewidziany w art. 235 ust. 6
zleży nie od rozdziału, do którego formalnie zmiany te zostaną wprowadzone, ale
merytorycznej treści wprowadzanych zmian. Zresztą tylko taka interpretacja
zapobiega manipulowaniu trybem zmiany konstytucji.
Propozycja wprowadzenia nowego art. 236a, w którym miałyby się pojawić
konstytucyjne gwarancje ochrony życia poczętego, z uwagi na to, że w sposób
jednoznaczny zrywa tę ochronę z prawem określonym w art. 38, jeszcze silniej
uzasadniałaby tezę, iż konstytucyjny status „życia poczętego” ma zupełnie inny
charakter niż życia człowieka, co w konsekwencji może uzasadniać przekonanie
o innej wartości tego życia i innym zakresie ochrony. Jak już wspomniano taka
interpretacja w sposób jednoznaczny obniża poziom konstytucyjnej ochrony życia
człowieka w fazie prenatalnej. Druga poprawka dostarcza więc zwolennikom tezy
o konieczności zróżnicowania wartości życia przed i po urodzeniu jeszcze
silniejszych argumentów niż regulacje zaproponowane w poprawce pierwszej.

Wnioski:
Zaproponowane poprawki w sposób jednoznaczny określają „życie
poczęte” jako wartość konstytucyjną. Jednocześnie jednak wzmacniają
i utrwalają one stan wątpliwości co statusu istoty ludzkiej w fazie prenatalnej,
w szczególności czy przysługuje jej status „człowieka”. W tym sensie obniżają
one istniejący poziom gwarancji konstytucyjnych.
Zmiany zaproponowane w drugiej poprawce czynią zasadnym zarzut
naruszenia

regulacji konstytucyjnych dotyczących zmiany konstytucji,

w szczególności próby obejścia art. 235 ust. 6 Konstytucji RP.

Sporządził:
- na zlecenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
Za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
dr hab. Włodzimierz Wróbel
Katedra Prawa Karnego UJ
Za zgodność:
Justyna Kaca
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Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2007 r.

OPINIA PRAWNA
w sprawie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do projektu ustawy
o zmianie Konstytucji (druki sejmowe nr 993 i 1472), wprowadzającej zmiany
w art. 38 Konstytucji

1. Przedmiot opinii
1.1. Przedmiotem opinii jest analiza prawna poprawki zgłoszonej w trakcie
drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie Konstytucji (druki sejmowe nr 993
i 1472), która nadała nowe brzmienie art. 38 Konstytucji. Przewiduje ona, że:
„1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia.
2. Życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej
w Konstytucji.
3. Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej
niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
4. Władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę życia
poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.”
1.2. Zgodnie z treścią przekazanego mi napisania zlecenia, opinia ma
odnosić się do następujących zagadnień:
a) możliwości ustalenia standardu minimalnego (w sensie przepisów prawa
materialnego i proceduralnego) w zakresie ochrony prawnej życia człowieka w fazie
prenatalnej, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Konstytucji,
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b) możliwości pełnienia przez art. 38 ust. 3 Konstytucji – deklarowanej przez
projektodawców – funkcji gwarancyjnej,
c) skutków normy proponowanej w art. 38 ust. 3 Konstytucji dla kognicji
Trybunału Konstytucyjnego,
d) relacji art. 38 ust. 3 Konstytucji do normy wyrażonej w art. 31 ust. 3
Konstytucji,
e) relacji art. 38 ust. 4 do art. 71 Konstytucji i oceny, czy w strukturze
Konstytucji, w tym miejscu, może znaleźć się taka wypowiedź o charakterze
postulatywnym; a jeśli tak, to jakie jest jej znaczenie,
f) odniesieniu się do powyższych zagadnień w sytuacji gdyby projektowane
przepisy (art. 38 ust. 2-4 Konstytucji) wprowadzenie zostały w rozdziale XIII
Konstytucji – „Przepisy przejściowe i końcowe”, jako odrębny przepis (art. 236a).

2. Konstrukcja prawna art. 38 ust. 3 Konstytucji
2.1. Sposób zredagowania art. 38 ust. 3 Konstytucji (w wersji poprawki)
dopuszcza różne możliwości interpretacyjne. Uwagę zwraca przede wszystkim brak
dokładnego określenia (dopowiedzenia), co jest punktem odniesienia dla ustalania
konstytucyjnego poziomu „ochrony życie poczętego”. Przepis można odczytywać na
co najmniej dwa sposoby:
(a) „Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej
niż istniejąca [w Konstytucji – uwaga P.R.] w dniu wejścia w życie niniejszego
przepisu.” albo
(b) „Ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej
niż istniejąca [w systemie prawa – uwaga P.R.] w dniu wejścia w życie niniejszego
przepisu.”
Obie wersje są uprawnione w świetle zasad wykładni prawa, obie można
sensownie wykorzystywać w praktyce stosowania Konstytucji, wreszcie – obie niosą
wzajemnie wykluczające się skutki prawne co do meritum. W zależności od tego,
którą z interpretacji art. 38 ust. 3 przyjmiemy, zdekodujemy odmienną normę prawną,
a co za tym idzie inaczej wyznaczymy konstytucyjny zakres praw i wolności
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człowieka oraz powiązane z nim – zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i aspekcie
negatywnym – obowiązki władz publicznych.
2.2. Pierwsza z wymienionych powyżej wykładni art. 38 ust. 3 (pkt a)
prowadzi do wniosku, że przepis ten stanowi „prawny naddatek” (superfluum), nie
posiadający istotnego znaczenia dla funkcji prawnej Konstytucji. Jego treść można
przełożyć na proste stwierdzenie, iż obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej akty
normatywne odnoszące się do ochrony życia poczętego nie mogą być sprzeczne
z ustawą zasadniczą (po nowelizacji). Myśl ta nie wnosi do Konstytucji nowości
normatywnej, w gruncie rzeczy stwierdza jedynie niekontrowersyjny fakt, że system
prawa jest zbiorem hierarchicznie uporządkowanym. Innymi słowy, za sprawą art. 38
ust. 3 ustrojodawca wypowiada de facto aksjomat konstrukcyjny systemu prawa,
deklaruje w stosunku do jednej ze szczegółowych regulacji konstytucyjnych
uniwersalne założenie, na którym zbudowany został cały krajowy porządek prawny.
Brak nowości normatywnej w art. 38 ust. 3 potwierdza również brzmienie
projektowanego art. 38 ust. 2 Konstytucji. W przepisie tym dokonana została bowiem
konstytucjonalizacja pojęcia „życie poczęte”, co per saldo należy uznać za
najbardziej doniosły – z prawnego punktu widzenia – element poprawki. Artykuł 38
ust. 3 powtarza jednak wcześniejsze sformułowanie z art. 38 ust. 2, a co za tym
idzie, nie stanowi pierwotnego źródła ochrony konstytucyjnej tej wartości (zakładam
przy tym, że semantyczne zróżnicowanie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 3 – w których
z jednej strony mowa o „życiu od chwili poczęcia”, a z drugiej strony o „życiu
poczętym” – nie ma znaczenia istotnościowego, ale jest raczej niezręcznością
legislacyjną).
Stylizacja art. 38 ust. 2 wzmacnia omawiany wariant interpretacyjny art. 38
ust. 3. Płynie z niej dość jednoznaczna konkluzja, że „życie od chwili poczęcia” ma
podlegać ochronie prawnej „przewidzianej w Konstytucji”. Można wnosić, że
ustrojodawca w sposób szczególny podkreśla tym samym autonomiczność
konstytucyjnej formuły ochrony „życia poczętego” oraz nakazuje rekonstruować to
pojęcie bezpośrednio w oparciu o przepisy ustawy zasadniczej (a zatem również art.
38 ust. 3). Notabene wskazówka ta jest całkowicie zgodna z powszechnie uznanymi
regułami

interpretacji

normatywną

regulacji

norm

Konstytucji,

konstytucyjnych,
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treść

rozwiązań
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prawnych zamieszczonych w aktach normatywnych o niższej mocy prawnej (tzw.
autonomia pojęć konstytucyjnych).
W tym kontekście art. 38 ust. 3 jawi się jako przepis pozbawiony doniosłego
prawnie waloru merytorycznego. Bez wątpienia można uznać go za postulat
skierowany do organów władzy publicznej, aby te nie uchwalały przepisów, ani nie
zawierały umów międzynarodowych, które mogłyby obniżyć konstytucyjny standard
ochrony „życia poczętego”. Przy czym, jako oczywiste i nie wymagające specjalnego
dowodzenia należy też zaakceptować stanowisko, że nawet gdyby art. 38 ust. 3 nie
został przyjęty, to i tak obowiązywał będzie bezwzględny zakaz uchwalania aktów
normatywnych o niższej niż Konstytucja mocy prawnej, z których treści wynikałaby
„mniejsza” od zadeklarowanej w ustawie zasadniczej ochrona „życia poczętego”.
Takie

regulacje

mogłyby

być

skierowane

do

kontroli

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym, a następnie derogowanie z uwagi na swoją nielegalność.
2.3. Drugi sposób odczytania art. 38 ust. 3 (pkt b), opierający się na
założeniu, że akty normatywne nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego
mniejszej niż istniejąca „w systemie prawa”, pozwala odczytać z tego przepisu kilka
samodzielnych norm postępowania. Spośród zawartych w art. 38 ust. 3 norm, można
więc wymienić:
(a) normę adresowaną do prawodawcy, nakazującą mu tworzyć prawo w taki
sposób, żeby konstytucyjny standard prawny ochrony „życia poczętego” pozostał
nienaruszony. Artykuł 38 ust. 3 ogranicza swobodę ustawodawcy, który podejmując
inicjatywy legislacyjne musi respektować meritum regulacji ustawy zasadniczej (w
znowelizowanej wersji);
(b)

normę

prowadzenie

adresowaną

polityki

do

zagranicznej,

organów

państwa

zobowiązującą

je

odpowiedzialnych
do

za

niezwiązywania

Rzeczypospolitej Polskiej takimi umowami, które byłyby niezgodne z art. 38 ust. 3 (i
innymi przepisami Konstytucji);
(c) normę adresowaną do Trybunału Konstytucyjnego, stanowiącą podstawę
rekonstruowania przez Trybunał wzorca oceny konstytucyjności prawa; a także –
ewentualnie

–

normę

wpływającą

na

zakres

właściwości

rzeczowej

sądu

konstytucyjnego (na ten temat zob. rozważania w dalszej części opinii);
(d) normę prawa materialnego, która stanowi uzupełnienie (rozwinięcie)
treści normatywnej art. 38 ust. 2. Zakres ochrony „życia poczętego” wynikający z art.
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38 ust. 3 określony został w tym wypadku nie wprost, ale przez odesłanie do
niektórych obowiązujących aktów normatywnych. Można więc powiedzieć, że
konstytucyjny zakres ochrony „życia poczętego” – na gruncie art. 38 ust. 3 – to suma
regulacji prawnych odnoszących się do tej problematyki, zamieszczonych między
innymi

w:

ustawach,

umowach

międzynarodowych

i

rozporządzeniach.

W kategoriach teorii prawa, art. 38 ust. 3 konstytucjonalizuje te regulacje prawne,
nadaje im wymiar „standardu ustawy zasadniczej”. Ponadto przez uczynienie ich
elementem dyspozycji art. 38 ust. 3 uzyskują one pośrednio walor uregulowania
o najwyższej mocy prawnej w hierarchii źródeł prawa. Gdyby w tych warunkach
przedstawić normę materialną zapisaną w art. 38 ust. 3 – w postaci pełnej –
należałoby wpisać do Konstytucji treść wszystkich przepisów o ochronie „życia
poczętego” (ze sfery prawa cywilnego, karnego, publicznego międzynarodowego
itd.), które „istniały” w porządku prawnym w momencie wejście w życie ustawy
o zmianie Konstytucji. Nietrudno domyślić się, że taka technika legislacyjna byłaby
nieadekwatna dla charakteru prawnego ustawy zasadniczej (szerzej na temat
koncepcji „konstytucjonalizacji pojęć prawnych”, w kontekście technik wykładni
Konstytucji, zob. w: P. Radziewicz, Glosa do wyroku TK z 20.04.2004 r. K 45/02.
[Dot. zgodności z Konstytucją ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu], „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6, s. 168-169).
2.4. W dalszej części opinii skupię się na analizie prawnej art. 38 ust. 3,
zakładając, że przepis ten zaprojektowany został w przekonaniu, że za jego sprawą
osiągnięte zostaną określone cele merytoryczne (drugi wariant interpretacyjny).
Przedmiotem rozważań będą więc prawne implikacje art. 38 ust. 3, jako normy prawa
materialnego.

3. „Standard minimalny” oraz funkcja gwarancyjna art. 38 ust. 3 Konstytucji
3.1. Przez „standard konstytucyjny” w danej sprawie rozumiem treść normy
o najwyższej mocy prawnej, która determinuje kształt systemu prawa oraz stanowi
punkt odniesienia dla oceny poprawności innych regulacji, pod względem
materialnym, proceduralnym lub kompetencyjnym.

-5-

454

„Standard konstytucyjny” nie podlega – co oczywiste – ocenie według
kryteriów odwołujących się do wymogu zachowania hierarchicznej niesprzeczności
i zupełności systemu prawa, nie może też być derogowany na skutek kontroli
przeprowadzonej przez sąd konstytucyjny. Istotą tego pojęcia jest założenie, że
kwantum norm prawnych wyodrębnionych i nazwanych „standardem” pełni
w

porządku

prawnym

funkcję

rozwiązania

modelowego,

dostarcza

wiedzy

o koniecznych cechach prawnych przepisów „niższego rzędu”.
3.2. Istnieją różne metody techniczne służące zapisaniu w tekście Konstytucji
normy mającej wypełniać rolę „standardu”. Zasady legislacji dopuszczają również
taką redakcję, zgodnie z którą zakres normowania przepisu określony zostanie przez
wskazanie podstawy rekonstrukcji praw i obowiązków poza tekstem Konstytucji (zob.
wcześniej pkt 2.3. lit. (d) opinii). Artykuł 38 ust. 3 jest właśnie takim przypadkiem.
Podobnym (co do metody) przykładem omawianej techniki prawodawczej jest także
konstruowanie norm prawnych z wykorzystaniem tzw. klauzul generalnych, które
oznaczają „otwarcie” aktu normatywnego na treści zawarte w innych źródłach niż
prawo państwowe.
Artykuł 38 ust. 3 gwarantuje minimalną ochronę „życia poczętego” stanowiąc,
że ochrona nie może być „mniejsza” niż ta, która obowiązuje w systemie prawa
w momencie wejścia w życie ustawy o zmianie konstytucji. Poprawka statuuje więc
„rozproszony” standard konstytucyjny, który można wyznaczyć jedynie przez analizę
poszczególnych przepisów prawnych odnoszących się do problematyki ochrony
„życia poczętego”. Testem dla tak zbudowanego art. 38 ust. 3 powinna być przede
wszystkim

ocena

jego

precyzji

oraz

skuteczności

przypisanej

mu

funkcji

gwarancyjnej (m.in. ograniczenie swobody prawodawcy). Gdyby bowiem miało
okazać się, że przepis ten jest na tyle niejednoznaczny, że pozwala na interpretacje
inne (lub wręcz odwrotne) od zamierzeń projektodawcy, wówczas zasadnym stałoby
się pytanie o racjonalność (sensowność) uchwalania nowelizacji ustawy zasadniczej
w takim kształcie.
Trudności z ustaleniem zakresu normowania art. 38 ust. 3, co automatycznie
przekłada się na nieostrość granic „standardu konstytucyjnego” wynikającego z tego
przepisu, związane są z kilkoma elementami.
Po pierwsze – wyrażenie „ochrona życia poczętego” nie dość dokładnie
rozstrzyga, czy ochrona ta odnosi się do wszystkich prawnych aspektów życia, które
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można powiązać z sytuacją faktyczną dziecka nienarodzonego, czy chodzi raczej
tylko o zabezpieczenie go przed utratą życia. W pierwszym przypadku mielibyśmy do
czynienia z konstytucjonalizacją licznych regulacji – przede wszystkim – ze sfery
prawa cywilnego, karnego i międzynarodowego publicznego. W drugim przypadku
chodziłoby o zakres znacznie węższy.
W mojej ocenie nie ma podstaw do zawężającej wykładni art. 38 ust. 3, a co
za tym idzie, należy przyjąć, że „standard konstytucyjny” ochrony „życia poczętego”
obejmuje wszystkie aktualnie obowiązujące unormowania dotyczące tej problematyki
(rozproszone w różnych gałęziach prawa). Pogląd ten może być jednak przedmiotem
sporu.
Po drugie – w art. 38 ust. 3 posłużono się wyrażeniem języka potocznego
„[ochronie] mniejszej niż”. Dla wykładni prawnej takie sformułowanie może okazać
się nad wyraz kontrowersyjne. Czy – na przykład – zmiana przepisów
proceduralnych

upraszczająca

dostęp

do

wykonania

zabiegu

aborcji,

przy

jednoczesnym utrzymaniu materialnych kryteriów dopuszczających przerywanie
ciąży (a nawet ich zaostrzenie) będzie „zmniejszeniem” czy „zwiększeniem” ochrony
„życia poczętego”? Zwłaszcza jeżeli w praktyce okaże się, że liczba legalnie
wykonanych aborcji wzrośnie w stosunku do stanu poprzedniego, i w sposób niezbity
będzie można wykazać związek przyczynowy między owym „wzrostem” a zmianą
normatywną w procedurze.
A zatem, ze względu na wieloznaczność językową wyrażenia „mniejszej niż”,
rekonstrukcja wzorca kontroli konstytucyjności prawa oraz ustalenie „konstytucyjnego
standardu” ochrony „życia poczętego”, zależały będą od interpretacji art. 38 ust. 3
dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny oraz prawodawcę. W tym momencie nie
sposób konkluzywnie odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek interpretacji okaże się
w przyszłości wiodący.
Po trzecie – w zakresie, w jakim art. 38 ust. 3 zawiera normę prawa
materialnego będzie podlegał ogólnym zasadom wykładni ustawy zasadniczej.
Wynika z tego między innymi, że prawna ochrona „życia poczętego” nie ma
charakteru absolutnego i mogą być w stosunku do niej ustanawiane wyjątki (na
gruncie Konstytucji absolutny charakter przyznawany jest wyłącznie prawom
i wolnościom wynikającym z art. 30 i art. 40 zd. 1 Konstytucji – por. np. L. Garlicki,
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 3,
Warszawa 2003, komentarz do art. 30, s. 15 i do art. 31, s. 16). Ograniczenia
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ochrony „życia poczętego”, o którym mowa w art. 38 ust. 3, będą mogły być
wprowadzane – a casu ad casum – z uwagi na konieczność zabezpieczenia innych
wartości konstytucyjnych, takich jak np.: bezpieczeństwo lub porządek publiczny,
zdrowie, moralność publiczna, wolności i praw innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji;
zob. także uwagi na ten temat w: L. Garlicki, ibidem, komentarz do art. 31, s. 14-17).
Artykuł 38 ust. 3 funkcjonuje w konkretnym otoczeniu normatywnym i aby
zrekonstruować pełną normę wysławiającą konstytucyjny standard ochrony „życia
poczętego” trzeba uwzględnić zarówno treść art. 38 ust. 3, treść pozostałych
ustępów art. 38, ale także art. 31 ust. 3 Konstytucji, ustanawiający tzw. zasadę
proporcjonalności.
3.3. Biorąc powyższe pod uwagę, a zwłaszcza nieostrość kryteriów
określających granice ochrony „życia poczętego” („standard konstytucyjny”) oraz
możliwość ograniczenia zakresu zastosowania opiniowanego przepisu przez inne
normy konstytucyjne (np. art. 31 ust. 3), uważam, że zamiar projektodawcy
zmierzający do spetryfikowania aktualnego stanu prawnego regulującego warunki
przerywania ciąży – za pośrednictwem art. 38 ust. 3 – w praktyce może okazać się
nieskuteczny. Ostateczny kształt przepisów prawnych na temat ochrony „życia
poczętego” ustalony zostanie bowiem dopiero na podstawie wypowiedzi Trybunału
Konstytucyjnego oraz w praktyce stosowania Konstytucji przez ustawodawcę.
Organy te będą musiały wybrać jedną z potencjalnych interpretacji art. 38 ust. 3.

4. Wpływ art. 38 ust. 3 Konstytucji na jurysdykcję Trybunału Konstytucyjnego
4.1. Artykuł 38 ust. 3 może być traktowany jako próba wyłączenia
właściwości rzeczowej Trybunału Konstytucyjnego, w zakresie odnoszącym się do
badania zgodności wymienionych tam aktów normatywnych z Konstytucją (w wersji
obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie Konstytucji). Skoro
wspomniane akty normatywne stanowią element „standardu konstytucyjnego”, to
dopuszczenie ich kontroli przed Trybunałem, byłoby równoznaczne z akceptacją
poglądu, że sąd konstytucyjny może oceniać i ewentualnie derogować elementy
normy konstytucyjnej (wzorzec kontroli konstytucyjności prawa), która jest punktem
odniesienia w jego działalności orzeczniczej.
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Z pewnością Trybunał Konstytucyjny nie traci natomiast możliwości oceny
zgodności z Konstytucją zmian w przepisach dotyczących ochrony „życia
poczętego”, które pojawią się w przyszłości (zawartych w ustawach, umowach
międzynarodowych, rozporządzeniach i innych aktach normatywnych). W tym
wypadku chodzi jednak tylko o te przepisy, które zaczną obowiązywać po dniu
wejścia w życie art. 38 ust. 3.
4.2. Opisany paradoks jest następstwem techniki legislacyjnej przyjętej na
potrzeby poprawki. Konstytucjonalizacja przepisów ustaw, umów międzynarodowych
i innych źródeł prawa, w kształcie normatywnym obowiązującym w konkretnym dniu
(odesłanie statyczne), powoduje, że – w sensie materialnym – przepisy te uzyskują
moc prawną równą mocy ustawy zasadniczej, i nawet ich późniejsza zmiana nie
spowoduje modyfikacji „konstytucyjnego standardu” („standard” będzie wyznaczany
przez te przepisy sprzed modyfikacji, w wersji na dzień wejścia w życie ustawy
o zmianie Konstytucji).
W konsekwencji art. 38 ust. 3 pełni rolę regulacji, która m.in. ogranicza
zakres jurysdykcji sądu konstytucyjnego oraz tworzy zakaz podnoszenia zarzutu
niezgodności przepisów o ochronie „życia poczętego” (w kształcie obowiązującym
w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie Konstytucji) w różnych procedurach
sądowych (np. w ramach pytań prawnych sądów, wniosków uprawnionych
podmiotów do Trybunału Konstytucyjnego, skargi konstytucyjnej itp.).

5. Relacje prawne art. 38 ust. 4 i art. 71 ust. 2 Konstytucji
5.1. Artykuł 38 ust. 4 wyznacza kierunki działania władz publicznych
w związku z ustanowieniem zasady ochrony „życia poczętego” (art. 38 ust. 2-3).
Przepis ten, sam w sobie, nie może być bezpośrednią podstawą aktów stosowania
prawa lub czynności administracyjnych podejmowanych przez organy państwa. Jego
ogólny charakter musi zostać sprecyzowany („rozpisany” na konkretne obowiązki
władz publicznych) w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych.
Przedmiotem regulacji w art. 38 ust. 4 jest nakaz podjęcia przez władze
publiczne działań na rzecz „życia poczętego”. Chodzi przy tym nie tylko o obowiązki
legislacyjne, ale również o inicjowanie konkretnych przedsięwzięć w sferze życia
-9-

458

społecznego, przejawiających się w szczególności „pomocą dla kobiety ciężarnej”.
Akcentowanie w przepisie „pomocy kobiecie ciężarnej” wydaje się naturalne,
ponieważ większość działań nakierowanych na ochronę życia dziecka poczętego
będzie jednocześnie miała związek z sytuacją jego matki.
5.2. Zgodnie z art. 71 ust. 2 Konstytucji: „Matka przed i po urodzeniu dziecka
ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.”
A zatem – de lege lata – matka przed i po urodzeniu dziecka (czyli także
„kobieta ciężarna”) powinna być wspierana przez władze publiczne, na zasadach
ustalonych w ustawach. W tej części projekt powtarza dotychczasowe unormowanie
konstytucyjne. Zakres przedmiotowy art. 71 ust. 2 pokrywa się z zakresem
przedmiotowym art. 38 ust. 4. Za nowość normatywną (wynikającą z art. 38 ust. 4)
można natomiast uznać sformułowanie nakazu ochrony przez władze publiczne
„życia poczętego”. Chociaż i w tym wypadku deklarację tę – w mojej ocenie – daje
się wyprowadzić z całokształtu przepisów Konstytucji.
Należy zwrócić uwagę, że pojęcie „życia poczętego” zapisane zostało
również w art. 38 ust. 2-3, a więc niezależnie od art. 38 ust. 4. Z kolei
w piśmiennictwie od wielu lat nie kwestionuje się poglądu, że przepisy Konstytucji
określające prawa i wolności obywatelskie powinny być rozwijane w ustawodawstwie
zwykłym (zob. na ten temat np.: S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza
PRL, Warszawa 1967, s. 154-206; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys
wykładu, Warszawa 2004, s. 41-46). Obowiązki ustawodawcy polegają zarówno na
działaniach

pozytywnych

(tworzenie

instytucji

gwarantujących

korzystanie

z konstytucyjnych praw i wolności, urzeczywistnianie ich w praktyce stosowania
prawa), jak też na działaniach negatywnych (zakazy naruszania norm Konstytucji).
Nawet gdyby Konstytucja nie zawierała wyraźnego odesłania do ustawy mającej
rozwijać albo precyzować normy konstytucyjne, nie ulegałoby wątpliwości, że na
ustawodawcy

ciążą

obowiązki

zarówno

operacjonalizacji

norm

Konstytucji

w przepisach prawa „niższego rzędu”, odnoszących się do problematyki ochrony
życia (w tym „życia poczętego”), jak również nakaz podejmowania działań przez
władze publiczne w celu realnego wykonania dyspozycji konstytucyjnych (np.
w sferze edukacyjnej, pomocy społecznej opieki medycznej).
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5.3. Artykuł 38 ust. 4 (w wersji projektu) częściowo powtarza obowiązujące
już unormowanie konstytucyjne (art. 71 ust. 2), a częściowo jest deklaracją
programową, adresowaną do władz publicznych, które implicite wynika z przepisów
Konstytucji. Z prawnego punktu widzenia – w mojej ocenie – art. 38 ust. 4 jest
regulacją zbędną.

6. Proponowana zmiana a przepisach końcowych Konstytucji
Propozycja przeniesienia art. 38 ust. 2-4 do przepisów końcowych
Konstytucji i oznaczenia ich jako art. 236a, zawiera poważane wady formalne.
Przepisy merytoryczne, ustanowione aby obowiązywać pro futuro, nie powinny być
zamieszczane w rozdziale poświęconym zupełnie innej problematyce, który
w gruncie rzeczy dotyczy zaszłości historycznych, spraw o charakterze przejściowym
i dostosowującym (miały one znaczenie w momencie wejścia w życie Konstytucji
z 1997 r.). Twierdzenie to jest tym bardziej zasadne, że z systematyką ustawy
zasadniczej ustrojodawca wiąże istotne skutki prawne. W stosunku do niektórych
części Konstytucji ustanowił nawet odmienną procedurę zmiany (zob. art. 235 ust. 56 Konstytucji).
Jeżeli jednak przepisy odnoszące się do prawnej ochrony „życia poczętego”
zamieszczone

zostaną

w

rozdziale

XIII

Konstytucji

(„Przepisy

przejściowe

i końcowe”), to – mimo sygnalizowanych wad formalnych takiego rozwiązania – nie
wydaje się, aby zmieniły one z tego powodu swój sens merytoryczny.
Uważam też, że z faktu, iż znajdą się one poza rozdziałem II Konstytucji
(„Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”) nie wynika, że odpadnie w ten
sposób możliwość przeprowadzenia referendum zatwierdzającego (art. 236 ust. 6
Konstytucji). Obowiązek referendalny powiązany jest bowiem z tym, czy zmiana
w Konstytucji „dotyczy rozdziałów I, II lub XII”. Artykuł 236a (podobnie jak art. 38 ust.
2-4) niewątpliwie modyfikuje przepisy rozdziału II Konstytucji, określające zasady
ochrony życia. A więc dotyczy ich bezpośrednio. Z tego punktu widzenia, dla
zrealizowania dyspozycji art. 235 ust. 6 Konstytucji (referendum zatwierdzające) bez
znaczenia pozostaje okoliczność, że regulacja o prawnej ochronie „życia poczętego”
przeniesiona zostanie do rozdziału XIII Konstytucji.
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7. Podsumowanie opinii
Podsumowując opinię wyrażam następujące stanowisko:
(a) art. 38 ust. 3 jest immanentnie wieloznaczny, zawiera nieostre kryteria
wyznaczające „konstytucyjny standard” ochrony „życia poczętego”; istnieje kilka
wzajemnie wykluczających się interpretacji tej regulacji, które prowadzą do
odmiennych skutków prawnych;
(b) wobec wieloznaczności art. 38 ust. 3, ostateczny zakres i intensywność
ochrony „życia poczętego” pozostawiony zostanie do rekonstrukcji Trybunałowi
Konstytucyjnemu i ustawodawcy; nie sposób dzisiaj przesądzić, który kierunek
wykładni art. 38 ust. 3 okaże się w przyszłości wiodący, a co za tym idzie, jaki kształt
przybierze w praktyce funkcja gwarancyjna tego przepisu;
(c) art. 38 ust. 3 wyłącza kontrolę konstytucyjności przepisów dotyczących
ochrony „życia poczętego”, które obowiązują w dniu wejścia w życie ustawy
o zmianie Konstytucji (przepisów ustaw, umów międzynarodowych, rozporządzeń
i innych aktów normatywnych);
(d) artykuł 38 ust. 4 częściowo powtarza obowiązujący art. 71 ust. 2
Konstytucji, a częściowo jest deklaracją programową, adresowaną do władz
publicznych; z prawnego punktu widzenia art. 38 ust. 4 jest regulacją zbędną;
(e) przeniesienie treści art. 38 ust. 2-4 do rozdziału XIII ustawy zasadniczej
nie wyłącza stosowania art. 235 ust. 6 Konstytucji (obowiązek przeprowadzenia
referendum zatwierdzającego, jeżeli zostanie zgłoszony odpowiedni wniosek).

Sporządził:
- na zlecenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
Za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
dr Piotr Radziewicz

Za zgodność:
Justyna Kaca
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