
STANOWISKO  

Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu z dnia 27.10.2020 roku 

 

w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., 

sygn. K1/20, stwierdzającego, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz.U. z 1995, nr 17, poz. 78 z późn.zm.) jest niezgodny z art. 38 

w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu w pełni popiera uchwałę Prezydium Naczelnej 

Rady Adwokackiej z dnia 26 października 2020 r. oraz stanowisko Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Warszawie z dnia 23 października 2020 r., kontestujących orzeczenie 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt K1/20, i wyraża 

wielkie zaniepokojenie sytuacją jaka powstała w wyniku jego wydania.  

W pierwszej kolejności wskazać należy na wątpliwości prawnego umocowania 

powołania do składu Trybunału Konstytucyjnego tzw. dublerów i ich następców, co w 

konsekwencji powoduje formalną wadliwość przedmiotowego orzeczenia. 

Orzeczenia które wydane zostało gdy w Sejmie oczekuje na rozpatrzenie projekt 

zaostrzający prawo aborcyjne (druk nr 36 z 22 listopada 2019 r.) w zakresie 

tożsamym z wnioskiem rozpoznanym przez Trybunał Konstytucyjny. Jak podkreśla 

Naczelna Rada Adwokacka w takiej sytuacji wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 

należy ocenić jako nadużycie prawa prowadzące do ominięcia procesu 

ustawodawczego i wykorzystania Trybunału Konstytucyjnego do rozstrzygnięcia 

sprawy, która należy do kompetencji ustawodawcy.      

Odnosząc się zaś do treści przedmiotowego orzeczenia należy podkreślić, że 

narusza ono istniejący w Polsce od 1993 roku konsensus społeczny w tej bardzo 

trudnej i wrażliwej sprawie dopuszczalności aborcji eugenicznej.  

Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu organy państwa winny otoczyć 

szczególną opieką matkę i jej rodzinę. Powinny mieć na względzie przede wszystkim 

ich dobro. Niestety dotychczasowa opieka w tej materii jest dalece niewystarczająca, 

co powoduje wiele dramatów życiowych i bardzo trudnych wyborów. W takich 

okolicznościach nie można wymagać heroicznych postaw od matek. Postawa taka 

winna być ich prawem a nie obowiązkiem. Zadaniem państwa w takiej sytuacji jest 

zapewnienie jego obywatelom wszelkich instrumentów i niezębnego wsparcia, aby z 

tego prawa – w sposób świadomy i dobrowolny - mogli skorzystać. Prawa, które 

winno być stanowione przez ustawodawcę, zgodnie z zasadami demokratycznego 

państwa prawnego.  
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