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Glosa krytyczna do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 22 października 2020 roku, sygn. akt K 1/20 
 
22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę dopuszczalności przerwania ciąży 

ze względów embriopatologicznych. Przedmiotem zaskarżenia był przepis z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 roku 
(Dz.U. 1993 Nr 17 poz. 78 z późn. zm.). Wniosek został złożony w październiku 2019 roku przez grupę 119 posłów, 
którzy domagali się zbadania, czy zawarta w we wskazanym przepisie przesłanka nie legalizuje praktyk eugenicznych 
w stosunku do dziecka poczętego, odmawiając mu tym samym poszanowania ochrony godności człowieka, a w razie 
nieuwzględnienia tego zarzutu - czy przepis nie prowadzi do niekonstytucyjnej dyskryminacji dzieci poczętych, 
obarczonych ciężkimi chorobami i wadami genetycznymi. 

 
Trybunał uznał, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie Leon Kieres oraz Piotr Pszczółkowski złożyli zdania 
odrębne. 

 
Przedmiotem niniejszej glosy jest merytoryczna treść wydanego wyroku. Mimo to, już na wstępie wskazać 

należy, że uzasadnione wątpliwości budzi samo obsadzenie składu orzekającego, które w przypadku stwierdzenia jego 
nieprawidłowości skutkuje formalną wadliwością orzeczenia. W konsekwencji sądy nie są zobowiązane do jego 
respektowania i stosowania. W dalszej kolejności podkreślenia wymaga fakt, że w latach 2011 - 2020 do Sejmu wpłynęło 
kilka projektów zmiany wyżej wskazanego aktu prawnego. Od jesieni 2017 roku rozpatrywany jest obywatelski projekt 
ustawy, przy czym posłowie wnioskodawcy brali udział w jego pierwszym czytaniu, a połowa z nich głosowała 
nad niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania projektu ustawy, bez odsyłania do Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny oraz Komisji Zdrowia1. Należy także zauważyć, że zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 Konstytucji inicjatywa 
ustawodawcza przysługuje posłom, którzy jednak z niej nie skorzystali. W świetle powyższych rozważań oraz toczącej 
się od lat debaty publicznej w sprawie aborcji i przesłanek jej dopuszczalności, skierowanie wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności obowiązującego od 23 lat przepisu, należy uznać 
za próbę uniknięcia politycznej odpowiedzialności i przerzucenia jej ciężaru na organ władzy sądowniczej. 
W wyniku wydanego orzeczenia zmianie ulega nie tylko ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ale również zakres zastosowania Kodeksu karnego 
(Dz. U. 1997 Nr 88 poz. z późn. zm.). Mowa tutaj o art. 152, penalizującym przerwanie ciąży. Konsekwencją wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego jest rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanego przepisu, do czego władny jest jedynie 

 
1 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=10&nrglosowania=10 
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Parlament, będący organem władzy ustawodawczej. Tym samym omawiany wyrok naruszył art. 10 ust. 2 Konstytucji 
RP, gwarantujący trójpodział władzy w państwie. 

 
Przechodząc do rozważań merytorycznych, z pełną stanowczością wskazać należy, że wyrok w sprawie o sygn. 

K I/20 stanowi wyraz rażąco błędnej wykładni przepisów Konstytucji. Uznanie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
za niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej narusza 
godność człowieka (art. 30), zasadę proporcjonalności (art. 31 ust. 3), prawo do ochrony życia (art. 38), zakaz 
nieludzkiego  i poniżającego traktowania (art. 40), prawo do poszanowania życia osobistego oraz rodzinnego (art. 47), 
prawo do ochrony zdrowia (art. 68). 

 
Prawo do ochrony życia niewątpliwie jest jedną z najważniejszych chronionych konstytucyjnie wartości. 

Obejmuje ono także okres prenatalny, gdzie jednak jego intensywność jest stosunkowo mniejsza, czego wyrazem 
są chociażby przepisy karne, przewidujące niższy wymiar kary za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziecka 
poczętego niż osoby będącej w późniejszej fazie rozwoju (art. 156, art. 157, art. 157a Kodeksu karnego). Życie dziecka 
poczętego jest nierozerwalnie związane z organizmem matki, poza którym płód, w początkowym okresie rozwoju, 
istnieć nie może. Wyrok Trybunału w sprawie o sygn. K 1/20 zawęża rozumienie art. 30 Konstytucji RP (prawo 
do poszanowania godności) poprzez nieprawidłową interpretację art. 38 Konstytucji RP (prawo do ochrony życia) 
i prowadzi do rażącego zaburzenia równowagi w rozumieniu ww. przepisów, poprzez stawianie życia płodu, niezależnie 
od przewidywanej długości jego trwania i możliwości faktycznego funkcjonowania poza łonem matki, ponad zdrowie, 
a nawet życie kobiety ciężarnej. Warto tutaj odnieść się do orzeczenia samego Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 
28 maja 1997 r.2, zgodnie z którym: „przyjęcie, iż życie ludzkie, w tym życie w fazie prenatalnej, stanowi wartość 
konstytucyjną, nie przesądza jeszcze kwestii, iż w pewnych wyjątkowych sytuacjach ochrona tej wartości może zostać 
ograniczona lub nawet wyłączona ze względu na konieczność ochrony lub realizacji innych wartości, praw czy wolności 
konstytucyjnych.” Także w uzasadnieniu zdania odrębnego sędzia Leon Kieres podniósł, że: “art. 38 konstytucji może 
być odmiennie interpretowany, m.in. w zależności od przyjętej definicji człowieka i początku życia, a więc założeń 
etycznych i naukowych, a nie tylko prawnych. Postanowienia te także nie wypowiadają się wprost na temat 
konstytucyjnego statusu prawnego dziecka w okresie prenatalnym, jednak w ich kontekście art. 38 Konstytucji 
zobowiązuje do uznania, że życie od poczęcia jest dobrem chronionym konstytucyjnie, jednak nie w sposób 
bezwzględny.” Z braku gwarancji należytej opieki zdrowotnej ze strony państwa, nakaz kontynuowania ciąży 
z poważnymi wadami płodu obarcza kobietę niewspółmiernie dużym ciężarem, co z kolei może rzutować na brak chęci 
posiadania potomstwa w przyszłości. W takim ujęciu niewątpliwie dochodzi do naruszenia konstytucyjnego prawa 
ochrony życia rodzinnego. Jak słusznie wspomniał sędzia Leon Kieres: „Nie można skazywać kobiet na tortury. 
Zakazuje tego art. 40 Konstytucji. Torturą byłoby zaś nakazywanie donoszenia ciąży w sytuacji poważnych wad płodu. 
Taki standard wynika również z prawa międzynarodowego”. Prawo nie powinno zmuszać kobiet do kontynuacji ciąży 

 
2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1996 r., sygn. akt K 26/96 
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pomimo ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby skutkującej śmiercią dziecka jeszcze 
w łonie matki, lub wkrótce po porodzie. W ocenie tak niejednoznacznej kwestii ewentualne rozważania etyczne 
czy moralne, powinny pozostać poza sferą przepisów, co do zasady wyznaczających przeciętny miernik wartości 
i postępowania. Jak słusznie podkreśliła M. Płatek3: „art. 47 Konstytucji RP, który gwarantuje prawo do decydowania 
o swoim życiu osobistym i którego elementem są prawa reprodukcyjne, znajduje się w rozdziale Konstytucji 
regulującym wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Obywatelki nie mają obowiązku rodzić. Władza 
ma obowiązek zapewnić kobietom przebywającym na terenie Polski prawo do samodzielnego, wolnego od przymusu 
decydowania o swojej płodności. Autonomiczne prawo do planowania rodziny wynika też z zasady przyrodzonej 
godności (art. 30 Konstytucji RP), z zasady wolności art. 31 ust 1 Konstytucji RP.” Z kolei Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku4 wskazał, że “nie może budzić wątpliwości prawo kobiety do swobodnego kształtowania swojego życia 
osobistego, jak też uprawnienie do planowania rodziny nie wyłączając przeprowadzenia zabiegu aborcyjnego. 
Naruszenie powyższych uprawnień należy postrzegać w kategoriach systemu ochrony dóbr osobistych - naruszenia 
wolności - dobra osobistego, o którym stanowi art. 47 Konstytucji oraz art. 23 k.c. Również w kategoriach naruszenia 
dóbr osobistych należy rozpatrywać uniemożliwienie przeprowadzenie badań, które zadecydowały by o powstaniu 
prawnej możliwości uwzględnienia żądania przerwania ciąży.” 

 
Warto także zauważyć, że obowiązek prawnej ochrony życia z art. 38 Konstytucji jest kierowany przede 

wszystkim do organów władzy państwowej i może być realizowany przez ustawodawcę w różny sposób. W pierwszej 
kolejności państwo powinno jednak podejmować działania o charakterze pozytywnym, a nie represyjnym. Postulat ten 
wyklucza ustanawianie procedur wymuszających na kobiecie, również objętej prawną ochroną życia, urodzenie dziecka 
nawet w skrajnych, zagrażających jej warunkach. Jednocześnie przepis z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 
1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nie oznacza 
przymusu usunięcia ciąży w przypadku ziszczenia się wskazanej w nim przesłanki, a jedynie wyłącza penalizację 
dokonania aborcji i pozwala na podjęcie decyzji o kontynuacji, bądź przerwaniu ciąży osobom bezpośrednio 
zainteresowanym. Taka konstrukcja wyklucza rozwiązania skrajne i pozostawia pole wyboru tym, którzy faktycznie 
będą mierzyć się z jego konsekwencjami.  

 
W dalszej kolejności podkreślić należy, że nie tylko na tle przepisów Konstytucji wyrok w sprawie o sygn. K I/20 

budzi sprzeciw. Dotychczasowe ustawodawstwo polskie w zakresie prawa do dokonania zabiegu aborcji jest jednym 
z najbardziej rygorystycznych w całej Europie, możliwe jest jego porównanie wyłącznie do rozwiązań przyjętych przez 
Maltę oraz Irlandię5. Wspólnota międzynarodowa wielokrotnie wskazywała władzom Rzeczypospolitej Polskiej 
na problemy związane z przyjęciem tak surowej regulacji. Już w 1999 roku Komitet Praw Człowieka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych wskazał, że bardzo wąskie przesłanki prawa do aborcji prowadzą do rozwoju nielegalnych 
praktyk medycznych przerwania ciąży (rozwój tak zwanego podziemia aborcyjnego), z czym bardzo często wiąże się 

 
3 Płatek Monika, „Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny - rzecz pozornie tylko o aborcji, cz. 1” 
4 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2004 r., sygn. akt I ACa 550/04 
5 Center for Reproductive Rights, The World’s Abortion Laws 2007 Map 
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narażenie zdrowia i życia kobiet decydujących się poddać takiemu zabiegowi poza systemem opieki zdrowotnej 
państwa6. Nielegalne zabiegi aborcyjne w wielu przypadkach są przeprowadzane z brakiem poszanowania dla godności 
człowieka, zagwarantowanej między innymi w Karcie Narodów Zjednoczonych. Komitet Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Politycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w stanowisku z 2009 roku wezwał władze polskie 
do przeciwdziałania zjawiskom prowadzącym do rozwoju podziemia aborcyjnego7. W analogiczny sposób, od lat 
powyższą problematykę przedstawiał i argumentował Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w wygłaszanych 
oficjalnie stanowiskach8. 

 
Wspólnota międzynarodowa wyraźnie dostrzega zależność pomiędzy ograniczeniem prawa do przerwania 

ciąży, a rozwojem nielegalnego świadczenia takich zabiegów oraz tak zwaną “turystyką aborcyjną”. W powołaniu na 
statystyki instytucji badających ilość dokonywanych zabiegów aborcji w Polsce, należy stwierdzić, że stosowanie 
krajowej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
(Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 ze zm.), nie rozwiązało problemu występowania sprzecznych z nią zabiegów aborcji, 
które są szacowane nawet do kilkunastu tysięcy przypadków rocznie9. Tym bardziej należy przyjąć, że w obecnej sytuacji 
problem stanie się coraz bardziej powszechny.  

 
Treść wyroku wydanego w sprawie o sygn. K 1/20 jest sprzeczna nie tylko z przepisami Konstytucji RP, 

co zostało wskazane wyżej, ale również z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka10. W dotychczasowym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została przedstawiona 
teza11, iż prawo do życia kobiety rodzącej nigdy nie może być ważniejsze od praw płodu i na odwrót, dobra prawne 
podmiotów nimi dysponujących podlegają w każdym indywidualnym przypadku ważeniu. Tym bardziej dziwi 
twierdzenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, arbitralnie przesądzające o bezwzględnym interesie prawa do życia 
płodu, niezależnie od jego stanu, z pominięciem innych dóbr, mogących pozostawać z nim w kolizji. Art. 2 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka zawiera treść pozytywną w wymiarze opieki zdrowotnej nakładającą obowiązek po stronie 
Państwa, dbania o życie człowieka w wymiarze fizycznym, ale także psychicznym12. Wątpliwości budzi, czy przyjęta 
przez Trybunał Konstytucyjny wykładnia przepisów krajowych w sytuacji, w której to kobieta będąca w ciąży, 
jest zobowiązana do urodzenia dziecka, co do którego, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, występuje pewność, 

 
6 Human Rights Committee, Concluding Observations: Poland 66th Session, Akapit 10 
7 Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, Concluding Observations: Poland 43rd Session, akapit 28 
8 Na przykład: Paweł Kośmiński, Komisarz Rady Europy: Niech Polska ułatwi legalną aborcję, Gazeta Wyborcza, dostęp: 27.10.20r., 
https://wyborcza.pl/7,75398,25692276,komisarz-praw-czlowieka-rady-europy-apeluje-by-polska-wykonala.html 
9 Na podstawie badania: Centrum Badania Opinii Społecznej, Doświadczenia Aborcyjne Polek, maj 2013 r., Warszawa oraz danych z artykuł 
Stowarzyszenia Obrońców Życia: Podziemie Aborcyjne, Sanktuarium świętości życia pod wezwaniem zwiastowania pańskiego, dostęp: 
27.10.20r., http://sanktuariumswietoscizycia.pl/index.php/swietosc-zycia/19-cud-zycia/45-podziemie-aborcyjne 
10 art. 2 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być 
umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego, skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką 
karę.; art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 
albo karaniu. 
11 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowiek z dnia 13 listopada 2012 r. skarga nr.: 46123/08, Z. p-ko Polsce. 
12 Wyrok z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 czerwca 2009 r., skarga nr: 33401/02, Opuz p-ko. Turcji. 
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że nie jest w stanie przeżyć poza organizmem matki, jest zgodna z art. 2 omawianej Konwencji, z racji iż obowiązek 
porodu takiego płodu z bardzo wysokim prawdopodobieństwem może prowadzić do wystąpienia traumy 
poporodowej,  pozbawiając rodzącą prawa do życia w zdrowiu psychicznym. Dodatkowo, zgodnie z poglądem 
wyrażonym w literaturze: “państwa (decydują o sposobie zachowania równowagi - aut.) między ochroną prawa do życia 
pacjenta a jego prawem do poszanowania życia prywatnego oraz jego autonomii osobistej. Swoboda nie jest jednak 
nieograniczona i to Trybunał (Europejski Trybunał Praw Człowieka - aut.) w każdym przypadku musi ocenić, 
czy w określonych warunkach państwo spełniło swoje obowiązki na tle art. 2 Konwencji.”13  

 
Ponadto uznać należy, że wyżej omawiane praktyki, skutkujące cierpieniem psychicznym i fizycznym kobiet, 

oraz dotkliwym bólem związanym z porodem są sprzeczne z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Obowiązek 
rodzenia, w powyższej sytuacji należy zakwalifikować jako nieludzkie, poniżające i umyślne traktowanie obywatela 
przez państwo będącego stroną Konwencji, w sposób odbiegający od przyjętych standardów w świecie państw 
uznających prawa człowieka za kluczową wartość rozwoju i dobrobytu społeczeństwa. Ponadto zgodnie 
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, już sam brak procedur Państwa - strony Konwencji, 
ograniczających cierpienie psychiczne i fizyczne pacjenta14, stanowi jej naruszenie, co stanowi kolejną przesłankę 
niezgodności omawianego wyroku z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 
W podsumowaniu glosy krytycznej raz jeszcze podkreślić należy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

22 października 2020 roku został wydany w oparciu o błędną interpretację przepisów Konstytucji i z uwzględnieniem 
tylko jednej perspektywy - perspektywy ochrony życia dziecka poczętego. Stanowi wyraz indywidualnych przekonań, 
a nie obiektywną ocenę przepisów prawa. “Poszanowanie godności i życia człowieka stanowi podstawowy cel 
funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Z zasady poszanowania godności wynika, że człowiek powinien być 
traktowany jako wolny, autonomiczny podmiot, zdolny do rozwijania swej osobowości i kierowania własnym 
postępowaniem”15, czego Trybunał nie wziął pod uwagę. W praktyce wydane orzeczenie skazuje rodziny dotknięte 
tragedią na dalsze cierpienie, którego niejednokrotnie nie będą w stanie one udźwignąć. Systemu pomocy państwa 
nie sposób bowiem uznać za wystarczający. Ewentualne nadużycie dopuszczalności przerwania ciąży ze względów 
embriopatologicznych w dotychczasowej praktyce należy natomiast uznać za przejaw niewłaściwego zastosowania 
przepisu z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, a nie za przesłankę do uznania jego niekonstytucyjności i tym samym usunięcia go z polskiego 
porządku prawnego.  

 
 

Tekst został przygotowany przez Komitet Prawny ELSA Poland. 

 
13 M. A. Nowicki [w:] „Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” [w:] „Wokół Konwencji Europejskiej. 
Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, wyd. VII, Warszawa 2017, art. 2. 
14 Ibidem przypis 12. 
15 Tuleja Piotr (red.) [w:] “Art. 30” [w:] “Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz.”, podtytuł 2 


