
MONIKA PŁATEK dr hab. Prof. UW

WSTĘPNE UWAGI DO OPINII PRAWNEJ
NA TEMAT PROJEKTU USTAWY 

 

(DZ. U. NR 17 Z 1993 R., POZ. 78 ZE ZM.) ORAZ  USTAWY 
Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. KODEKS KARNY 
(DZ. U.  NR 88, POZ. 553 ZE ZM.)
STAN PRAWNY NA DZIEŃ 5/04/2016.

O ZMIANIE USTAWY O PLANOWANIU 
RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO 
I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI 
PRZERYWANIA CIĄŻY

OPINIE PRAWNE



                                                                

1 
 

Monika Płatek dr hab. Prof. UW 

 

Wstępne uwagi do Opinii Prawnej 

na temat projektu Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży  

(Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.) oraz  

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  nr 88, poz. 553 ze zm.) 

stan prawny na dzień 5/04/2016. 

 

1. Przedmiot i zakres opinii.  

Przedmiotem opinii prawnej jest projekt Ustawy o zmianie ustawy  

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  nr 88, poz. 553 ze zm.) [dalej: projekt]. Projekt został 

złożony na ręce Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 14 marca 2016 r. przez 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji’’. W skład Komitetu wchodzi m.in. 

„Ordo Iuris, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej’’. Projekt znajduje się na stronie www 

Ordo Iuris1, jednak wersje projektu ulegają zmianie. Początkowo pomijał w nazwie 

Kodeks karny i był wyposażony w krótkie uzasadnienie2. Obecnie na stronach Ordo 

Iuris3 znaleźć można wersję4 różniącą się od pierwotnej i szersze uzasadnienie5. 

Należy przyjąć, iż tę wersję otrzymał Marszałek. Brak jasności nie musi być 

przypadkowy, utrudnia bowiem precyzję debaty. Treść projektu nie jest zamieszczona 

na stronach internetowych Sejmu RP. W przestrzeni internetowej znajdują się i inne 

projekty6. Gdy wypowiadają się sami zainteresowani, wygląda to tak, jakby mówili 

                                                             
1 http://www.ordoiuris.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza--rowna-ochrona-prawna-dla-dzieci-przed-i-po-
urodzeniu,3758,i.html [4/04/2016]; http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/ochrona_zycia_komitet_2016.pdf 
[24/03/2016] 
2 http://www.stopaborcji.pl/wp-content/uploads/2015/03/projekt_ustawy_oiu2015.pdf 
3 http://www.ordoiuris.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza--rowna-ochrona-prawna-dla-dzieci-przed-i-po-
urodzeniu,3758,i.html [5/04.2016] 
4 http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/ochrona_zycia_komitet_2016.pdf [5/04/2016] 
5Uzasadnienie;http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/uzasadnienie_projektu_inicjatywy_obywatelskiej_2016.p
df [5/04/2016] 
6 Np. oprócz tego projektu jest w Internecie dostępny projekt tej samej inicjatywy, prezentowanej jako Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji’’ na rzecz zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, z tym, że ma dopisek, iż działa przez pełnomocnika Kaję Urszulę 
Godek; Ma on inną treść propozycji zmian ustawowych, i zdecydowanie  inne uzasadnienie, ale posługuje się tą 
samą nazwą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/STOP-
ABORCJI_obywatelski-projekt-ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.pdf [5/04/2016] 
wcześniejszych latach. http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/STOP-ABORCJI_obywatelski-projekt-
ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.pdf [5/04/2016] 

http://www.ordoiuris.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza--rowna-ochrona-prawna-dla-dzieci-przed-i-po-urodzeniu,3758,i.html
http://www.ordoiuris.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza--rowna-ochrona-prawna-dla-dzieci-przed-i-po-urodzeniu,3758,i.html
http://www.ordoiuris.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza--rowna-ochrona-prawna-dla-dzieci-przed-i-po-urodzeniu,3758,i.html
http://www.ordoiuris.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza--rowna-ochrona-prawna-dla-dzieci-przed-i-po-urodzeniu,3758,i.html
http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/ochrona_zycia_komitet_2016.pdf
http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/uzasadnienie_projektu_inicjatywy_obywatelskiej_2016.pdf
http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/uzasadnienie_projektu_inicjatywy_obywatelskiej_2016.pdf
http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/STOP-ABORCJI_obywatelski-projekt-ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.pdf
http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/STOP-ABORCJI_obywatelski-projekt-ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.pdf
http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/STOP-ABORCJI_obywatelski-projekt-ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.pdf
http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/STOP-ABORCJI_obywatelski-projekt-ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.pdf
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jeszcze o innym, bliżej nieznanym projekcie, który nie posiada treści zawartych  

w projekcie opublikowanym na stronie www „Ordo Iuris’’ z datą 20167. 

Na potrzeby tej analizy uwzględniony został projekt, który wydaje się 

najbardziej aktualny: zawiera zarówno w proponowanej treści jak i w adresie datę 

2016 r.8  

Zakres opinii prawnej obejmie analizę proponowanych zmian na tle 

obowiązującego prawa i praktyki przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce. 

Opinia zawiera uwagi odnoszące się kolejno do zaproponowanych zmian i ich 

uzasadnienia.  W niniejszym tekście zawarte są jedynie uwagi wstępne; ich 

rozwinięcie znajdzie się w Opinii prawnej.    

2. Uwagi wstępne 

Obowiązująca Ustawa nosi nazwę ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży. Dotyczy więc w węższym 

zakresie warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Na pierwszym planie znajduje 

się planowanie rodziny. Planowanie oznacza działalność świadomą, dojrzałą, 

samodzielną i integralną. Do obowiązków władzy należy sprawienie, aby proces 

planowania rodziny był możliwy i swobodny.  Zgodnie z Ustawą o planowaniu 

rodziny, ani prokreacja, ani rodzina nie jest pomyślana jako pułapka, potrzask, 

kleszcze, wnyki, sidła, zniewolenie, przymus władzy czy niewola. 

Tymczasem Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, pod pozorem swej nazwy 

„Stop Aborcji’’, w swej istocie nie tyle działa na rzecz  ochrony życia, co świadomie 

zmierza do pozbawienia ludzi prawa do integralnego decydowania o swojej 

prokreacji, samodzielnego decydowania o swoim życiu, ochrony swojego zdrowia.  

 

                                                             
7 Więzienie dla kobiety za poronienie obowiązek heroicznego poświęcenia jej życia?, „Ordo Iuris’’ data publikacji 03-
04-2016, godz. 12:00] http://www.ordoiuris.pl/falszywe-informacje-o-projekcie-komitetu-stop-aborcji-,3767,i.html 
[5/04/2016] 
8 Ustawa z dnia ….2016 r. o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.  

http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/ochrona_zycia_komitet_2016.pdf [5-05/2016]. Patrz załącznik do Opinii 

prawnej.  

http://www.ordoiuris.pl/falszywe-informacje-o-projekcie-komitetu-stop-aborcji-,3767,i.html
http://www.ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/ochrona_zycia_komitet_2016.pdf
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Projekt usuwa dotychczasowy i narzuca nowy tytuł ustawy.  

              Zgodnie z art. 1 ust 1. Projektu, Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży ma nosić nazwę: o powszechnej 

ochronie życia ludzkiego i wychowania do życia w rodzinie (w wersji  także obecnej w 

przestrzeni internetowej, pod którą zbierane są podpisy: o ochronie życia  

i zdrowia ludzkiego od poczęcia). 

 

Jest to zmiana zasadnicza. Znika autonomiczne, ideologicznie neutralne prawo 

do decydowania o sobie. Znika także obowiązek władzy  zagwarantowania 

przestrzegania tego prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem, władza ma obowiązek 

zagwarantowania, aby każdy mógł samodzielnie i odpowiedzialnie decydować  

o posiadaniu dzieci. Stąd wypływa też zobowiązanie władzy państwowej do 

zagwarantowania każdemu dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków 

umożliwiających korzystanie z tego prawa. Oznacza to swobodny dostęp do 

antykoncepcji, badań, świadczeń oraz dbałości o poszanowanie zdrowia jednostki, 

rozumianego zgodnie z definicją WHO jako stan pełnego fizycznego, umysłowego  

i społecznego dobrostanu, a nie tylko wolność od choroby, dysfunkcji, czy niemocy.   

Kto kontroluje płodność człowieka, ten kontroluje jego życie. Kto odmawia 

człowiekowi prawa do integralnego decydowania o swojej płodności, przejmuje nad 

nim kontrolę.   

Zobowiązanie do przestrzegania praw reprodukcyjnych zawarte w tytule  

i treści Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny wymagało zrozumienia, 

iż sprawdzianem dla demokratycznego państwa prawa jest respektowanie  

i przestrzeganie praw reprodukcyjnych człowieka. Wypływa to bezpośrednio  

z poszanowania przyrodzonej godności człowieka (art. 30 Konstytucji RP)  

i zobowiązania władzy do poszanowania integralności człowieka w ramach 

obowiązku przestrzegania podstawowych praw człowieka.  

Zaproponowana w projekcie zmiana nazwy Ustawy o planowaniu rodziny, 

eliminując zobowiązanie władzy do poszanowania integralności osoby i jej 

świadomych wyborów(art. 3 KPPUE), ingeruje w godność ludzką (art. 1 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, dalej ---- KPPUE; art. 30 Konstytucji RP), prawo do 

wolności (art. 31 Konstytucji RP), prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, 

rodzinnego oraz decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji RP , art. 8 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ), a także ochrony zdrowia. Kładąc nacisk na 

poczęcie i odmawiając prawa do planowania życia rodzinnego, zmiana ta znosi 
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ochronę prawa reprodukcyjnego ponieważ odbiera prawo o decydowaniu o poczęciu 

dziecka.  

Odmowę w projekcie uznania i poszanowania praw reprodukcyjnych kobiet  

i mężczyzn ujawnia też zmiana treści preambuły. 

Zmiana w treści preambuły, eliminująca prawo do samodzielnych decyzji 

związanych z prokreacją.   

Preambuła jest integralną częścią ustawy. Zawiera jej ratio legis, a więc cel  

i motywy, jakimi kierował się ustawodawca przy tworzeniu ustawy. Odzwierciedla 

aksjologię, jaka towarzyszyła tworzeniu aktu prawnego i jest jego integralną częścią. 

Jest też swoistą wytyczną dla interpretacji zawartych w Ustawie przepisów, które 

interpretować i stosować należy w zgodzie z literą i duchem preambuły.  

Preambuła w obowiązującej ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 

rodziny stwierdza, że życie  jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie  

i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela. 

Uznaje też  prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci 

oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających 

korzystane z tego prawa. Preambuła projektu otrzymuje następujące brzmienie, iż 

uznaje, że wyrażona w Konstytucji Rzeczpospolitej zasada prawnej ochrony życia 

każdego człowieka nierozerwalnie związana jest z przynależną każdemu, niezależnie 

od etapu jego rozwoju, przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka.  

Treść preambuły w sposób niedopuszczalny zawęża istotę godności człowieka 

do zasady prawnej ochrony życia.  

Godność człowieka nie ogranicza się do życia, uwzględnia również jego jakość  

i integralność jednostki. Jest zaprzeczeniem poszanowania godności powoływanie się 

na nią w celu zniewolenia jednostki, czym w istocie jest zwolnienie władz  

z zapewnienia osobom mieszkającym w Polsce prawa do samodzielnego, 

świadomego, integralnego decydowania o sobie i planowania rodziny. W tych 

warunkach wykonywanie przez organy państwa ich kompetencji w sposób, który 

pozornie zgodny będzie z przepisami, jednak sprzeczny z zasadami ustrojowymi 

(poszanowanie praw człowieka) i wartościami konstytucyjnymi (art. 30, art. 31, art. 38, 

art.47, art.53, 68 Konstytucji RP), jest faktycznie nadużyciem prawa.  

Pozbawienie ludzi prawa do żądania zagwarantowania przez władzę prawa do 

samodzielnego, odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oznacza 
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pozbawienie ludzi prawa do domagania się od władzy uznania, że do nich i tylko do 

nich należy decyzja o tym czy, kiedy, z kim i ile potomstwa chcą mieć.  

Władza może tworzyć programy społeczno-socjalne zachęcające ludzi  

do rozważenia rodzicielstwa, nie zwalnia jej to jednak w ustawie o planowaniu 

rodziny od zapewnienia ludziom odpowiedzialnego dostępu do informacji, edukacji, 

poradnictwa i środków umożliwiających korzystania z tego prawa (powszechnie 

dostępna  antykoncepcja). Projekt te zobowiązania usuwa. 

Współczesne problemy z dostępem do informacji, edukacji, poradnictwa  

i środków antykoncepcyjnych pokazują jak trudno zapewnić poszanowanie godności  

i integralności ludzi także w sferze praw i zdrowia reprodukcyjnego.  

Brak wiedzy lub celowa dezinformacja, praktykowana na co dzień, pod rządami 

obowiązującej ustawy i wbrew jej treści i celowi, wykorzystywana jest przez 

poprzednią i obecną władzę dla ograniczenia prawa do godnej realizacji treści 

zawartych w preambule ustawy o planowaniu rodziny. Uderza przede wszystkim  

w młode dziewczęta i w kobiety. Dotyczy także chłopców i mężczyzn. Przykładem 

najnowszym jest próba ograniczenia kobietom oraz dziewczętom powyżej lat 15 

dostępu do antykoncepcji awaryjnej oraz trudności w otrzymaniu  

i brak refundacji zwykłych środków antykoncepcyjnych. Niezgodnie z prawem 

unijnym dąży się do wprowadzenia nakazu uzyskania na ten środek recepty. 

Pretekstem jest  uznanie, iż jest to środek poronny, co jest sprzeczne z wiedzą 

medyczną i celem antykoncepcji awaryjnej. Antykoncepcja awaryjna jest równie 

poronna jak prezerwatywa. Minister zdrowia nie próbuje jednak wprowadzić 

prezerwatyw na receptę lub ograniczyć jej sprzedaż dla osób powyżej lat 15. 

Podejmowane działania nastawione są na kontrolowanie reprodukcyjnych praw 

dziewcząt i kobiet. Prawidłowa realizacja tej ustawy napotyka na trudności związane 

z wypełnianiem prawa do wiedzy z zakresu biologii, rozrodu, zdrowia seksualnego, 

kształtowania integralności i ochrony zdrowia już na etapie obowiązujących 

przepisów. 

Ustawa o planowaniu rodziny powinna skłaniać do eliminacji praktyk, które 

narażają dzieci na uszczerbek na zdrowiu w ujęciu, o którym mowa w definicji WHO. I 

tak np. Art. 200 Kodeksu karnego (dalej: k.k.) stanowi, iż współżycie seksualne z 

dzieckiem poniżej lat 15. jest przestępstwem. Oznacza to, że nie popełnia 

przestępstwa, kto współżyje z dzieckiem, które przekroczyło 15. rok życia. W tym też 

więc momencie dziecko powinno otrzymać stosowną informację, wiedzę, 
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samoświadomość, asertywność i poczucie własnej wartości, dostęp do stosownych 

środków gwarantujący dziecku możliwość czynienia odpowiedzialnych wyborów.  

Dziecko nie musi podjąć inicjacji seksualnej. Co więcej, badania wyraźnie 

pokazują, że dzieci, które mają wiedzę z zakresu edukacji seksualnej, znacznie lepiej 

sobie radzą z niechcianymi relacjami, a także rozważniej oraz w późniejszym wieku 

niż dzieci wiedzy takiej pozbawione wchodzą w relacje seksualne9. Tymczasem, 

chociaż prawo pozwala na współżycie z dzieckiem, które skończyło lat 15 i nie 

wymaga do tego specjalnego zezwolenia ze strony rodzica, to już to samo dziecko nie 

ma prawa, aby samodzielnie zadbać o swoje zdrowie, także reprodukcyjne.  

Ustawa z dnia 5 grudnia  1996 r. o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty (Dz.U.  

1997, Nr 28 poz. 152), w art. 32 zezwala lekarzowi na przeprowadzenie badania lub 

udzielenie świadczeń tylko osobie pełnoletniej, zdolnej do czynności prawnych. 

Dziecku musi towarzyszyć rodzi lub opiekun prawny. Już chociażby ta rozbieżność jest 

dowodem na faktyczne lekceważenie godności rozumianej jako prawo do 

samostanowienia, zachowania zdrowia i możliwości podejmowania 

odpowiedzialnych, integralnych decyzji.  

Władza powinna dążyć do eliminowania podobnych wewnętrznych 

niespójności prawa, które demonstrują lekceważenie dla godności i praw 

reprodukcyjnych człowieka. Zamiast tego projekt ustawy, poprzez zmianę treści 

preambuły, akceptuje oraz utrwala przedmiotowe traktowanie ludzi, zwłaszcza płci 

żeńskiej10.  

Mając na uwadze podstawowe zagadnienia wypływające z treści projektu Ordo 

iuris et consortium do Ustawy o planowaniu rodziny poniżej przedstawiam 

fundamentalne założenia, na których powinny opierać się regulacje w zakresie praw 

reprodukcyjnych oraz to, w jaki sposób założenia te są lekceważone przez 

proponowany projekt.    

                                                             
9 Por. C. Lipecka-Klusek, A. Balanda-Baldyga, G. Stadnicka, E. Marczak, Wczesna inicjacja seksualna w grupie 
nieletnich matek, „Polish Journal of Public Heath’’ vol. 122, issue 2, 2012, s. 181 i n. Jest więc perwersyjnym i niestety 
przynoszącym odwrotne skutki myślenie, że brak edukacji seksualnej i brak wiedzy to najlepsze środki 
powstrzymujące przed wczesną inicjacją seksualną.  
10 Inne przykłady praktyk dyskryminacyjnych władzy  wraz z zaleceniami mającymi na celu ich likwidację można 
znaleźć tu: 
A. Niżyńska, M. Płatek, Z. Przybysz, Zielona księga nierówności w prawie, red. naukowa M. Płatek, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2016 http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1180777305.pdf [5/04/2016]; M. Dziewanowska, M. 
Płatek, Prawne i społeczne aspekty ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, jako formy przejawu 
dyskryminacji dzieci ze względu na płeć, red. M. Płatek, Raporty Kongresu Kobiet, Warszawa 2016, 
https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Raport-Dyskryminacja_kobiet-
przemoc%20seksualna.pdf [5/04/2016]; A. Sikora, M. Płatek, Nieletnie macierzyństwo wychowanek ośrodków 
wychowawczych. Między resocjalizacją, a macierzyństwem ---- aspekty dyskryminacji ze względu na płeć; red. M. 
Płatek, Raporty Kongresu Kobiet, Warszawa 2016, ://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE i 
Media/Nieletnie macierzyństwo wychow_ ośr_ resocjal_-raport_A_Sikora.pdf [5/04/2016] 

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1180777305.pdf
https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Raport-Dyskryminacja_kobiet-przemoc%20seksualna.pdf
https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Raport-Dyskryminacja_kobiet-przemoc%20seksualna.pdf
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2.1. Aborcja powinna być legalna, bezpieczna i rzadka.  

2.2 Nikt nie ma obowiązku poddania się aborcji. Ciężarna może zdecydować, że 

wybiera utratę zdrowia lub śmierć. Nie można ciężarnej na  śmierć i utratę zdrowia 

skazywać, odmawiając  jej terminacji ciąży. Nie można za ciężarną decydować ani o jej 

płodności, ani o jej życiu.  

2.3 Ludzie mają prawo do swojego światopoglądu i wyznania, nawet wówczas, 

gdy pozostają one w oczywistej sprzeczności i w oderwaniu od wiedzy biologicznej  

i empirycznego doświadczenia. W demokratycznym państwie prawa ustawodawca 

nie ma jednak prawa narzucać całemu społeczeństwu ideologicznej wizji jednej grupy.  

Dotyczy to także sytuacji, w której grupa ta posiada symboliczną i materialnie oraz 

politycznie wymierną władzę w państwie. Tymczasem projekt ustawy nacechowany 

jest ideologicznie wizją religijną, prezentowaną współcześnie przez Kościół katolicki 

w Polsce(wcześniej na łonie tego samego kościoła uważano, że człowiek zaczyna się 

od płodu, który ma 40 dni w przypadku płci męskiej, 80 dni w przypadku płci żeńskiej, 

co pokazuje również seksizm i mizoginizm praktykowany w ramach tej ideologii)    

2.4. Zgłoszony, pod pretekstem ochrony życia, projekt ustawy  godzi w godność 

człowieka, zdrowie kobiet i płodów w okresie prenatalnym, a także w ich życie.   

2.5 Ochrona życia realizuje się poprzez wypełnienie zobowiązania władzy do 

zapewnienia ludziom prawa do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w kwestii 

prokreacji. Wymaga to od władzy wywiązania się ze spoczywającego na  niej 

obowiązku przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn. To wymaga od 

władzy zapewnienia dostępu do wiedzy, bezpłatnych badań, w tym badań 

prenatalnych, środków antykoncepcyjnych, w tym antykoncepcji awaryjnej.  

2.6 Ochrona życia i zdrowia wymaga polityki społecznej gwarantującej 

przestrzeganie autonomii seksualnej kobiet i mężczyzn, chroniącej kobiety i mężczyzn 

przed gwałtami i innymi formami przemocy seksualnej. Wymaga polityki społecznej i 

socjalnej nastawionej na zagwarantowanie równej partycypacji w życiu społecznym 

osobom urodzonym z wadami genetycznymi. Nie jest to niemożliwe. Staje się takim, 

gdy hasło ochrony życia wykorzystywane jest jako ideologiczny instrument do 

sprawowania kontroli nad płodnością człowieka11.  

2.7 Kto kontroluje płodność człowieka, kontroluje jego życie. Z przyrodzonej 

człowiekowi godności płynie wymóg respektowania przez władzę decyzji ludzi, co do 

                                                             
11 M. Płatek, Wstęp, w: Twarze sukcesu, zespół Downa, Warszawa 2014, s. 4-13. 
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ich płodności i prokreacji. Wynika z niej również dopuszczalność terminacji ciąży, gdy  

ciężarna uzna, iż nie jest w stanie jej kontynuować.  

2.8 Niedopuszczalne jest traktowania prokreacji jako obowiązku, w celu 

zrealizownia partykularnych interesów władzy (np. zapewnienie emerytur). 

Traktowanie praw reprodukcyjnych w kontekście problemów demograficznych jest 

niedopuszczalną instrumentalizacją człowieka.  

2.9 Zastąpienie obowiązku badań prenatalnych prawdopodobieństwem, że 

ciężarna zamiast lekarskiej doczeka się interwencji prokuratora, nie służy ani zdrowiu 

płodu, ani zdrowiu ciężarnej, ani życiu.  Jest również sprzeczne z zasadami dobrej 

legislacji. Prawo karne stanowi ultima ratio. Oznacza to, że po przepisy i sankcje 

kryminalne sięga się dla rozwiązania społecznej kwestii tylko wówczas, gdy żadne 

inne dziedziny prawa nie nadają się do zastosowania. Tymczasem projekt Ordo iuris et 

consortium idzie w kierunku uznanym za niedopuszczalny w ramach zasad dobrej 

legislacji.  Odbiera prawa, do których przestrzegania władza jest zobowiązana i 

stwarza zagrożenie kryminalizacji procesów biologicznych nierozerwalnie 

związanych z ciążą (średnio co czwarta ciąża kończy się samoistnym poronieniem; w 

jeszcze większym stopniu dotyczy to komórek na etapie rozwoju cytoblasty i zarodka). 

2.10 Projekt zakazuje wszelkiej aborcji. Wyklucza terminację ciąży, do której 

doszło w wyniku gwałtu, zagrażającej życiu ciężarnej kobiety oraz w przypadku ciężko 

chorego, zdeformowanego płodu.  Projekt konsekwentnie kryminalizuje poronienie, 

czyniąc przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego naturę poronienia. 

Zagraża to życiu ciężarnej także w przypadku ciąży pozamacicznej i zaśniadu 

groniastego (zapłodniona komórka zamiast w płód przepotwarza się w komórki 

rakowe). Brak szybkiej, rzetelnej diagnostyki i interwencji chirurgicznej oraz 

ginekologicznej  stwarza wysokie prawdopodobieństwo śmierci ciężarnej.  

2.11 Projekt tworzy sztuczną definicję chwili poczęcia człowieka, zakładając, iż 

człowiek zaczyna się w momencie połączenia w jajowodzie komórki męskiej i żeńskiej.  

Definicja tak sformułowana zostaje wprowadzona do kodeksu karnego. Brzmi ona 

następująco: dzieckiem poczętym jest człowiek w prenatalnym okresie rozwoju od 

chwili połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej.  

2.13  Pojęcie: „chwila poczęcia’’ to oksymoron, czyli twór nieistniejący.  

Poczęcie nie jest chwilą, jest procesem. Procesem biologicznym, który zanim 

blastocysta zagnieździ się w macicy trwa od 3 do 10 dni. Także i wówczas proces ten 
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nie jest zakończony. W kolejnych tygodniach może dojść do monozygotycznych 

podziałów, w efekcie których ciąża będzie np. bliźniacza. Jednocześnie nawet ok. 60 % 

embrionów ulega spontanicznej aborcji (w przypadku zapłodnień z in vitro procent 

ten jest jeszcze wyższy). Poroniona cytoblasta  wydalana jest w cyklu 

menstruacyjnym12. Także po implantacji zarodek może rozwinąć się nie w kierunku 

istoty ludzkiej, lecz raka określanego mianem zaśniadu groniastego (hydatiform mole). 

Najczęściej dotyka kobiety bardzo młode i te, które zbliżają się do menopauzy. 

Nieusunięty w porę jest bardzo złośliwy i śmiertelny. Równie śmiertelne w razie 

nieusunięcia jest zagnieżdżenie zapłodnionej komórki poza macicą. Ludzka 

blastocysta ma więc z biologicznego punktu widzenia potencjał rozwoju w osobę, ale 

z punktu widzenia procesów biologicznych, z powodów wskazanych powyżej, nie jest 

człowiekiem. 

2.12 Projekt przewiduje odpowiedzialność karną kobiety ciężarnej za 

poronienie jeśli prokurator i sąd dojdą do wniosku, że poronienie nie było samoistne. 

Tej samej odpowiedzialności podlega każdy, kogo można podejrzewać i obciążyć 

odpowiedzialnością za poronienie: Ciężarna po poronieniu i osoby, które można uznać 

za współwinne lub pomocnicy, a także lekarz,  odpowiadają z nowego  

proponowanego   przepisu w kodeksie karnym: Kto powoduje śmierć dziecka 

poczętego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.  

2.14 Lekarz i osoby, które można uznać za pomocników w przestępstwie, jeśli 

działają nieumyślnie,  wówczas popełniają przestępstwo zagrożone karą do lat 3.  

Trzeba wyjątkowego cynizmu graniczącego z sadyzmem i okrucieństwem, by tworzyć 

przepisy, które grożą pozbawieniem kobiet ciężarnych stosownej opieki lekarskiej. 

Lekarze obawiając się presji środowiska, już teraz niejednokrotnie odmawiają 

należnych także ciężarnym świadczeń. W sytuacji tak rozszerzonej odpowiedzialności 

karnej los, zdrowie i życie zarówno kobiet, jak i płodów, zostaną narażone na poważny 

uszczerbek.   

2.15 Projekt lekceważy zobowiązanie do zagwarantowania ludziom wiedzy z 

zakresu biologii rozrodu wolnej od indoktrynacji.    

2.16. Choć ujęte skromnie, wyrażone są w tej ustawie desygnaty praw 

reprodukcyjnych. Obejmują prawo do planowania rodziny, swobodny dostępu do 
                                                             
12 E. Young, Second opinion, to be or not to be, „Stanford Medicine Magazine’’, Fall 2004 
http://sm.stanford.edu/archive/stanmed/2004fall/young.html [5/04/2016]. Zgodnie z wykreowanym podmiotem 
prawnym, z jednej strony naraża to kobiety na prowadzenie postępowania wyjaśniającego, czy nieumyślnie nie 
przyczyniły się do zajścia procesów naturalnych; z drugiej upoważnia je to do występowania o stosowne 
świadczenia finansowe przysługujące w stanach terminalnych.  

http://sm.stanford.edu/archive/stanmed/2004fall/young.html
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środków antykoncepcyjnych, do edukacji seksualnej, do badań prenatalnych, do 

przerywania ciąży na warunkach określonych w ustawie.  

Projekt proponuje zmianę nazwy w sposób, który eliminuje pojęcie i treść tak 

sprecyzowanych praw reprodukcyjnych. Odbiera, tym samym, prawo do 

samodzielnego, integralnego planowania i decydowania  o swojej płodności.  

W tym miejscu więc należy jeszcze raz podkreślić, iż nie jest to, jak mówi się  

w przestrzeni publicznej, wyłącznie projekt zaostrzający przepisy o aborcji. Idzie on w 

swoich propozycjach znacznie dalej. Usuwa zobowiązanie władzy do zapewnienia 

ludziom (kobietom i mężczyznom) prawa do samodzielnego, odpowiedzialnego, 

integralnego decydowania o swojej płodności, ciele, zdrowiu fizycznym i dobrostanie 

psychicznym i społecznym. W sposób drastyczny ingeruje w autonomię człowieka,  

w tym  w autonomię seksualną.  

Autonomia seksualna oznacza współwystępowanie trzech elementów: 

wewnętrznej możliwości, by dokonywać odpowiedzialnych, dojrzałych i racjonalnych 

wyborów dotyczących kontaktów seksualnych; zewnętrznej wolności od nacisków  

i ograniczeń (także ideologicznych, politycznych) oraz fizycznej nietykalności osoby13. 

W przeciwieństwie do wolności seksualnej, która jest prawem do odmowy zbliżenia, 

autonomia seksualna wymaga dla uznania zgody na relację seksualną 

nieskrępowanego, świadomego, wolnego od nacisków „tak’’. Na każdym z tych etapów 

zwolnienie władzy państwowej z obowiązku zagwarantowania obywatelom dostępu 

do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tych 

praw czyni autonomię seksualną pojęciem iluzorycznym. 

2.17 Dla celów praktyki ewentualnego stosowania projektu, w razie gdyby został 

przyjęty, trudno pomijać to, iż  w Polsce mamy do czynienia z lekceważeniem już 

obowiązującego prawa dotyczącego wykonywania treści Ustawy o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  

Od 1989 roku rozpoczął się groźny proces internalizacji przyzwolenia na 

lekceważenie i gorsze traktowanie życia i zdrowia kobiet, właśnie dlatego, że  

są kobietami. Potwierdza to brak respektowania i przestrzegania praw 

reprodukcyjnych kobiet. Znajduje to odzwierciedlenie w polskich sprawach 

dotyczących praw reprodukcyjnych, rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw 

Człowieka (Alicja Tysiąc przeciwko Polsce, P i S przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, 

                                                             
13 M. Płatek, Gwałt ---- przestępstwo w cieniu Temidy, w: Gaudem in litteris est, red. L. Gardocki, M. Królikowski, A 
Walczak-Żochowska, Warszawa 2005, s.291. 
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Z. przeciwko Polsce). Wyroki te potwierdzają obecność w Polsce instrumentalnego 

traktowania życia i zdrowia ciężarnych kobiet i lekceważenia reprodukcyjnych  

i podmiotowych praw kobiet.  

Proponowane zmiany grożą nie tylko petryfikacją, ale i pogorszeniem tego 

stanu narażając godność, życie, zdrowie i wolność ludzi na istotny uszczerbek.   
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