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1. Treść i uzasadnienie prezydenckiego projektu nowelizacji
ustawy
Wniesiony przez Prezydenta RP pod koniec 2020 r. projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993
r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży1
przewiduje wprowadzenie trzech zmian w obrębie art. 4a tej ustawy. Pierwsza i zasadnicza zmiana
merytoryczna obejmuje dodanie w ust. 1 pkt 2a, normującego nową przesłankę legalnego przerwania ciąży,
w brzmieniu: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo,
że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie
i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne [art. 1 pkt 1)
projektu]. Dwie dalsze zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą wprowadzenia adekwatnych odniesień
w dalszej treści ustawy, co polega w ust. 2 wyrazy na zastąpieniu odwołania do pkt 2 wskazaniem
„pkt 2a”, a w ust. 3 i 5 w miejsce „pkt 1 i 2” odwołaniem do „pkt 1 i 2a” [art. 1 pkt 2-3 projektu]. Projekt
przewiduje też bezpośrednie wejście w życie nowelizacji, z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia
[art.2].
Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, jego celem jest nowelizacja unormowania określającego przypadki
dopuszczalnego przerywania ciąży. Wnioskodawca przytacza treść dotychczas obowiązującego art. 4a
ust. 1 ustawy z 1993 r.2, a następnie odwołuje się do treści wyroku TK z dnia 22 października 2020
r. (sygn. akt K 1/20), w którym podtrzymał on swoje wcześniejsze stanowisko, wyrażone w orzeczeniu
z dnia 28 maja 1997 r. (sygn. akt K 26/96). Wnioskodawca podkreśla, że w nowym wyroku Trybunał
nie oceniał zgodności z Konstytucją RP dwóch pozostałych, obowiązujących ustawowych przesłanek
przerywania ciąży, tj. przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Ponadto,
odnotowuje podkreślenie przez Trybunał, że w myśl art. 1 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jako dobro
wspólne wszystkich obywateli powinna być środkiem służącym rozwojowi poszczególnych osób oraz
tworzonych przez nie wspólnot, zwłaszcza rodzinie. Ustawodawca nie może przenosić ciężaru związanego
z wychowaniem dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo nieuleczalnie chorego jedynie na
matkę, ponieważ w głównej mierze to na władzy publicznej oraz na całym społeczeństwie, ciąży obowiązek
dbania o osoby znajdujące się w najtrudniejszych sytuacjach.
Wnioskodawca przywołuje swoje, powszechnie znane poglądy w sprawie dopuszczalności przerywania
ciąży w przypadku wystąpienia tzw. przesłanki eugenicznej3, uznaje jednakże, że „ustawodawstwo
regulujące tak ważne społecznie zagadnienia musi uwzględniać – przy poszanowaniu przepisów Ustawy
Zasadniczej dotyczących zarówno nienarodzonego dziecka, jak i jego matki – prawo do podejmowania
samodzielnie, w ustawowo określonych warunkach, niezwykle trudnych decyzji dotyczących donoszenia
bądź przerwania ciąży”.
1 Druk nr 727; tekst projektu z 30 października 2020 r. i jego uzasadnienia dostępne na: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=727
2 W chwili wnoszenia Projektu stanowił on, że przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub
zdrowia kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
3 Konsekwentnie wyrażany m.in. w publicznych wypowiedziach czy wywiadach, z odwołaniem do: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/
wywiady/art,287,gosc-wydarzen-polsat-news.htmlhttps://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,288,wywiad-prezydenta-dla-rmf-fm.html
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Projekt ustawy przewiduje zatem wprowadzenie, zdaniem Wnioskodawcy zgodnej z zasadami Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, „nowej przesłanki warunkującej możliwość przerwania ciąży w przypadku
wystąpienia u dziecka tzw. wad letalnych”. W tych warunkach, „przerwanie ciąży będzie możliwe w sytuacji,
gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskażą na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko
urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio
do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne”. Wnioskodawca podkreśla, że
„tzw. wady letalne będą jedynymi wadami, których wystąpienie będzie uprawniało do podjęcia decyzji
o przerwaniu ciąży. Przerwanie ciąży nie będzie natomiast możliwe w przypadku wystąpienia u dziecka
innego rodzaju wad rozwojowych”.
Przyjęcie takiego rozwiązania wynika z przekonania, że prawo do życia jest wartością, którą należy
bezwzględnie chronić. Jednak w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych śmierć dziecka jest
nieunikniona, nawet wówczas gdy urodzi się ono żywe. Ochrona życia dziecka mającego tzw. wady letalne
wykracza zatem poza możliwości ludzkie. Z tego względu, biorąc pod uwagę ochronę innych wartości
konstytucyjnych, przede wszystkim zasady nienaruszalności i poszanowania godności człowieka, decyzję
w zakresie przerwania ciąży należy w takich przypadkach pozostawić matce (rodzicom) dziecka, mając
na uwadze fakt, że odbywa się to każdorazowo pod nadzorem lekarza. W sytuacji gdy aktualna wiedza
medyczna nie daje nadziei, to kobieta, kierując się własnym sumieniem i wyznawanymi wartościami i mając
zapewnioną profesjonalną pomoc lekarską, powinna móc podjąć decyzję o donoszeniu ciąży bądź jej
przerwaniu, jeżeli donoszenie ciąży jest ponad jej siły.
Zdaniem Wnioskodawcy, proponowany przepis art. 4a ust. 1 pkt 2a zmienianej ustawy zakreśla wyraźnie
granice jego zastosowania jedynie do występowania tzw. wad letalnych płodu. Aby mógł on znaleźć
zastosowanie konieczne będzie jednoczesne zaistnienie dwóch okoliczności, których wystąpienie
zobowiązany będzie potwierdzić lekarz. Po pierwsze, przeprowadzenie badań prenatalnych lub istnienie
innych przesłanek medycznych; po drugie, ustalenie, w wyniku przeprowadzenia ww. badań bądź
innych przesłanek medycznych, wysokiego prawdopodobieństwa, że dziecko urodzi się martwe albo
obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do jego śmierci.
Wnioskodawca podkreśla, że obecny stan wiedzy medycznej pozwala z bardzo dużą pewnością ustalić,
czy wady rozwojowe płodu wynikające np. z wad genetycznych, mieszanych wpływów genetycznośrodowiskowych, infekcji wewnątrzmacicznych, chorób kobiet ciężarnych, teratogenów chemicznych
i fizycznych, bądź wady o nieznanej lub niemożliwej do precyzyjnego określenia etiologii, prowadzą
nieuchronnie do jego obumarcia. Jednakże warunek, że dziecko urodzi się „obarczone nieuleczalną
chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane
działania terapeutyczne” ogranicza zastosowanie tej przesłanki przerwania ciąży do tych tylko sytuacji, gdy
wady rozwojowe płodu, stwierdzone w wyniku badań prenatalnych lub na podstawie innych przesłanek
medycznych, są tego rodzaju, że nawet jeżeli dojdzie do urodzenia żywego dziecka, to niezależnie od
prowadzonej terapii ono niechybnie umrze, a choroba lub wada, którą dziecko będzie obarczone przy
urodzeniu stanowić będzie bezpośrednią (a nie wywołującą przyczyny wtórne) przyczynę jego śmierci.
Oznacza to pełną ochronę życia dzieci, których choroby lub wady, np. serca, po wykonanej zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną korekcji, nie są letalne.
Toteż warunek „niechybności śmierci” dziecka z powodu choroby lub wadą, którą byłoby ono obarczone
od urodzenia, i bezpośredniego powiązania przewidywanego zgonu dziecka z tą chorobą lub wadą,
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wyklucza możliwość zastosowania wprowadzanej przesłanki w celach tzw. aborcji eugenicznej. W sposób
wyraźny odróżnia także projektowaną normę od zakwestionowanej ostatnio przez Trybunał Konstytucyjny
przesłanki aborcji, sformułowanej w art. 4a ust. 1 pkt 2 zmienianej ustawy. Wnioskodawca podkreśla także,
że w sytuacji zaistnienia przesłanki określonej w dodawanym w art. 4 ust. 1 pkt 2a zmienianej ustawy,
przerwanie ciąży będzie dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego
życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Natomiast ostatnia z proponowanych zmian skutkuje tym,
że przerwania ciąży dokonywał będzie lekarz w szpitalu, a wystąpienie okoliczności, określonych
w projektowanym przepisie stwierdzał będzie lekarz inny, niż dokonujący przerwania ciąży.
Wynikająca z projektu propozycja, aby ustawa weszła w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu jest
podyktowana ważnym interesem państwa. Polega on na pilnej potrzebie społecznej takiego ukształtowania
przesłanek warunkujących możliwość przerwania ciąży, aby – z jednej strony – zapewnić konstytucyjne
prawo do życia nienarodzonym dzieciom, z drugiej natomiast strony – w sytuacji, gdy zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną nie ma możliwości ochrony tego życia – kobiecie pozostawić możliwość podjęcia decyzji
o donoszeniu bądź przerwaniu ciąży. Z tego względu wejściu w życie ustawy z dniem następującym po
dniu ogłoszenia nie stoją na przeszkodzie także zasady demokratycznego państwa prawnego.
Zdaniem Wnioskodawcy, projektowana ustawa wywoła wskazane wyżej istotne skutki społeczne
i prawne, nie spowoduje natomiast skutków gospodarczych i finansowych dla budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego i nie będzie miała wpływu na sytuację małych i średnich
przedsiębiorców, zaś jej przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

2. Analiza projektu – wątpliwości etyczne i prawne
2.1
Analiza unormowania Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ochrony
życia poczętego uzasadnia wniosek, że prawo człowieka do życia jest prawem naturalnym, potwierdzonym
jedynie w ustawie zasadniczej oraz w rozlicznych aktach prawa międzynarodowego (m.in. wskazanych
wyżej), podlegającym ochronie prawnej. Niekiedy jednak to sama natura – w znaczeniu biologicznym,
w tym także procesów chorobowych w wymiarze indywidualnym lub globalnym (jak pandemia COVID-19)
– niweczy życie ludzkie.
Taka sytuacja, niewywołanych i niezawinionych przez człowieka – w tym także przez matkę dziecka
poczętego – procesów, prowadzących nieuchronnie do śmierci nasciturusa, może nie być uznana za
okoliczność podpadającą pod kwalifikację typowego „przerwania ciąży” ze względów eugenicznych,
czy pato-embriologicznych. W tym przypadku nie dochodzi bowiem do spowodowania zachowaniem
człowieka kolizji wartości i dóbr konstytucyjnych, z których jedno stanowi życie dziecka poczętego, oraz
o rozwiązanie tej kolizji, poprzez poświęcenie tego właśnie dobra na rzecz ochrony innego, nota bene:
trudnego do jednoznacznego wskazania.
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Wniesiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej do Sejmu w dniu 30 października 2020 r. projekt ustawy
o zmianie ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zdaje się być oparty na ważnej przesłance aksjologicznej
i jurydycznej. Jak można wnioskować, świadczy mianowicie o tym, że Prezydent aprobując linię orzeczniczą
polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kwestii ochrony życia człowieka nienarodzonego4 oraz respektując
tego konsekwencje dla systemu prawnego, uważa zarazem, iż jest możliwe jeszcze inne rozwiązanie
prawne, jego zdaniem pozostające w zgodzie ze standardem Konstytucji RP. Wskazana inicjatywa
ustawodawcza dotyczy zatem wprowadzenia nowej przesłanki ustawowej warunkującej dopuszczalność
legalnego przerwania ciąży, jednak w jednym tylko, ściśle określonym przypadku: wystąpienia u dziecka
nienarodzonego tzw. wad letalnych, czyli śmiertelnych5.
Należy przypomnieć, że tzw. przesłanka eugeniczna zawarta w dotychczasowym art. 4a ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r., zdyskwalifikowana wyrokiem TK z dnia 22 października 2020 r.,
przewidywała, iż przerwanie ciąży mogło być dokonane w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Ogólne brzmienie przytoczonego przepisu nie
pozwalało na precyzyjne ustalenie rodzaju i konkretnej postaci „nieodwracalnego upośledzenia płodu”
albo „nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu” nasciturusa. W praktyce mogło to być każde „upośledzenie”
płodu, nawet takie, które ani obiektywnie nie zagrażało życiu dziecka, ani w istotnym stopniu nie
ograniczałoby jakości egzystencji w życiu postnatalnym. Przykładowo, „nieodwracalne” uszkodzenie
którejś z kończyn, skutkujące dysfunkcją narządu ruchu, czy częściowe „upośledzenie” narządu wzroku
albo słuchu dziecka - już mogły podpadać pod analizowaną przesłankę eugeniczną, „legalizującą” aborcję.
Jednocześnie, w odniesieniu do już narodzonych osób, żyjących z tego rodzaju niepełnosprawnościami
jakiekolwiek restrykcje czy ograniczenia w ich pełno- i równoprawnym statusie wobec osób bez
niepełnosprawności – byłyby zupełnie nieakceptowalne ani prawnie, ani moralnie. Przeciwnie: współczesny
system prawny tworzy wiele mechanizmów ochronnych i wyrównawczych w stosunku do takich osób, od
praw podmiotowych unormowanych w art. 69 Konstytucji RP, poprzez specjalne rozwiązania zdrowotne
i socjalne, aż po szczególne unormowania na rynku pracy (refinansowane stanowiska pracy dla osób
z niepełnosprawnością, zakłady pracy chronionej i in.), czy usuwanie barier architektonicznych. Nie ulega
wątpliwości, że możliwość radykalnie odmiennego potraktowania niepełnosprawności osób jeszcze
nienarodzonych, czyli mówiąc wprost: dopuszczenie pozbawienia ochrony prawnej życia i ich eliminacji
z grona osób żyjących jeszcze przed narodzeniem, wyłącznie na podstawie żądania matki (rodziców), nie
akceptującej braku „doskonałości biologicznej” jej dziecka – nie może wytrzymać krytyki w świetle nie
tylko zasad i norm art. 30, 31, 32 i 38 Konstytucji RP, ale i zwykłych standardów człowieczeństwa.
Postulowana zmiana ustawowa w to miejsce wprowadza (jako nowy pkt 2a w art. 4a ust. 1 ustawy)
następującą przesłankę: „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie
prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą,
prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania
terapeutyczne”.

4 Od orzeczenia z dnia 28 maja 1997 r. po najnowszy wyrok z dnia 22 października 2020 r.
5 Letalny – od łac. letalis, śmiertelny.
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2.2
O ile Trybunał Konstytucyjny słusznie uznał za niezgodne z Konstytucją unormowanie dopuszczalności
aborcji w każdym przypadku wystąpienia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, o tyle według Prezydenta zakresem
tego rozstrzygnięcia nie jest objęta sytuacja tzw. wad letalnych. Czym innym jest bowiem przerwanie
życia nasciturusa z powodu jakiegokolwiek, bliżej niesprecyzowanego w przepisie prawnym ciężkiego
i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo każdej nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a czym
innym stwierdzenie, iż z przyczyn patologicznych śmierć nienarodzonego jest pewna („niechybna”) jeszcze
przed narodzeniem albo już po urodzeniu dziecka, a przy tym niemożliwa, niestety, do uniknięcia, bez
względu na wszelkie, dostępne według stanu współczesnej wiedzy medycznej i zastosowane działania
terapeutyczne.
Należy zatem postawić zasadnicze pytanie: czy w tym przypadku chodziłoby o przyśpieszenie śmierci
nasciturusa, czy może raczej o dopuszczenie rezygnacji z uporczywej, a przy tym bezskutecznej terapii,
z góry skazanej na niepowodzenie ? I kolejne pytanie: czy ma tu relewantne odniesienie reguła ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta6, w świetle której pacjent ma
prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń
zdrowotnych, a prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju
i godności (art. 20 ust. 1 i 2) ?
Jakkolwiek pojęcie „uporczywej terapii” nie występuje w polskim systemie prawa powszechnie
obowiązującego7 i nie posiada ono jednoznacznej definicji, jednak odnoszone jest do prawa medycznego
i prawa karnego dla określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności lekarza. Mianowicie Kodeks Etyki
Lekarskiej8 normuje w szczególności „Pomoc chorym w stanach terminalnych”, stanowiąc przy tym trzy
doniosłe reguły:
1) lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną
i godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych
i utrzymywać, w miarę możliwości, jakość kończącego się życia – art. 30; 2) lekarzowi nie wolno stosować
eutanazji, ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa – art. 31; 3) w stanach terminalnych lekarz
nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków
nadzwyczajnych. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans
leczniczych – art. 32 ust.1-2.

6 T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849.
7 Należy jednak odnotować, że w poselskim projekcie ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw
- druk Nr 3467 z 28.08.2009 r. (stanowiącym modyfikację powszechnie znanego projektu posła J. Gowina z 6.12.2008 r.), przewidywano zmianę w ustawie z 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, uzupełniającą regułę, iż prawo do poszanowania godności obejmujące także prawo do umierania w spokoju i godności, łączy
się z wykluczeniem uporczywej terapii w stanie terminalnym. W kontekście przedmiotu opinii należy też zauważyć, iż Projekt opierał się na założeniu, że urodzenie i życie
dziecka niepełnosprawnego, z wadami genetycznymi, stanowią zdarzenia, które ze względu na przyrodzoną godność człowieka nie mogą być wartościowane ujemnie przez
porządek prawny: „Godność człowieka sprzeciwia się uznaniu tych zdarzeń – bezpośrednio albo jako ogniwa w łańcuchu następstw bezprawnego działania lub zaniechania
– za źródło czyjejkolwiek szkody (krzywdy), w szczególności kosztów związanych z urodzeniem i życiem człowieka”; bliżej: D. Dudek, In vitro a Konstytucja w: P. Kardas i in.
(red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Tom I, Warszawa 2012, s. 119-136.
8 Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej, opublikowana m.in. na stronie Internetowej Naczelnej
Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej oraz w SIP LEX: https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/kodeks-etyki-lekarskiej-286454095
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W doktrynie podkreśla się konieczność odróżnienia „uporczywej terapii” od terapii zbędnej lub
nieuzasadnionej, czyli podejmowania działań, które nie miałyby jakiegokolwiek uzasadnienia medycznego
(terapeutycznego), z uwagi na nieodwracalność pogorszenia stanu zdrowia albo brak związku ze
stanem zdrowia pacjenta. Terapią jest przy tym działanie, którego głównym celem jest podtrzymanie
procesów życiowych pacjenta, a nie jedynie zapewnienie maksymalnego komfortu egzystencji osoby
umierającej. Pojęcie to odwołuje się zatem wyłącznie do interesu pacjenta, a nie do interesu społecznego,
ekonomicznego czy interesu innych osób, jej celem jest wykluczenie nadmiernego cierpienia czy
towarzyszącego temu naruszenia godności pacjenta. Dotyczy zaś wyłącznie przypadków, w których nie
ma szansy na poprawę stanu zdrowia i bliska jest śmierć, a to ostatnie kryterium (bliskości śmierci) musi
nawiązywać do definicji medycznych, związanych ze stanami bezpośredniej bliskości agonii9.
W rzeczywistości kryteria odmowy (bądź odstąpienia) tzw. uporczywej terapii, polegającej na stosowaniu
nadzwyczajnych procedur medycznych (urządzeń technicznych i środków farmakologicznych) w celu
sztucznego podtrzymywania funkcji życiowych chorego dotkniętego nieuleczalną chorobą i opóźnienia
jego śmierci, nie są proste do ustalenia. Podkreśla się, że uporczywa terapia10 jest nieskuteczna leczniczo,
przedłuża umieranie chorego w ograniczony sposób oraz pociąga za sobą nadzwyczajnie duże koszty
materialne i nieproporcjonalne osobowe (cierpienie i ograniczone funkcjonowanie) dla chorego i/lub dla
jego rodziny11.

Problem uporczywej terapii w perspektywie prawnej postrzegany jest w relacji do zasad i wartości
konstytucyjnych, w tym zasady autonomii pacjenta, obowiązku lekarza udzielania pomocy medycznej,
praw pacjenta w zakresie ochrony przed nadmiernym cierpieniem, ochrony życia i zdrowia oraz godności
człowieka. W tym kontekście podkreśla się, że w ramach przysługującej pacjentowi autonomii każda
interwencja medyczna wymaga jego zgody, ma on też prawo sprzeciwu wobec podejmowania terapii
oraz prawo do rezygnacji z każdej terapii. Autonomia pacjenta podlega jednak pewnym ograniczeniom,
w szczególności nie obejmuje ona prawa do żądania podjęcia działań przyśpieszających śmierć (eutanazji),
bądź przeprowadzenia konkretnego, żądanego przez pacjenta rodzaju terapii, który nie ma uzasadnienia
medycznego. Autonomia i wolność pacjenta byłyby natomiast zupełnie wyłączone w przypadku tzw.
dystanazji, czyli uznania nadrzędnej wartości życia ludzkiego i jego obrony za wszelką cenę, nawet nez
zgody pacjenta na metody leczenia12.

Najbardziej problematyczne są natomiast te sytuacje, w których pacjent nie jest w stanie samodzielnie
wyrazić swojej woli co do podejmowanych działań medycznych lub też żądać zaprzestania określonej
terapii. Ilustrację skali związanych z tym problemów prawnych i etycznych może stanowić przypadek
osób, które podjęły (nieskuteczną) próbę samobójczą. Nawet w sytuacji złożenia przez taką osobę
jednoznacznych oświadczeń, wskazujących na zamiar odebrania sobie życia, lekarz nie jest zwolniony

9 Por. W. Wróbel, Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle polskiego prawa; wystąpienie na Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może
pozwolić choremu umrzeć ?”, Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.; Medycyna Praktyczna 2009/9 oraz: https://www.mp.pl/etyka/kres_zycia/46416,rezygnacja-z-uporczywejterapii-w-swietle-polskiego-prawa
10 Która nie obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, jak karmienie, nawadnianie, łagodzenie bólu i innych objawów, o ile służą dobru pacjenta.
11 Por. W. Bołoz, Rezygnacja z uporczywej terapii a prawo do życia, referat na Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?”,
Medycyna Praktyczna 2009/9 oraz: http://biesaga.info/wp-content/uploads/2014/02/Bo%C5%82oz-W.-Rezygnacja-z-uporczywej-terapii-a-prawo-do-%C5%BCycia.htm
12 Por. W. Bołoz, Utrzymywanie życia za wszelką cenę czy rezygnacja z uporczywej terapii. Punkt widzenia etyka, Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013 vol. 7 nr 3-4, s.69n.

8

Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi cz. II.
Prof. Dariusz Dudek

z obowiązku zapobiegania śmierci lub uszczerbkowi na zdrowiu takiej osoby, o ile znajduje się ona w stanie
wykluczającym wyrażenie przez nią świadomej i dobrowolnej decyzji o odmowie leczenia13.
Za konkluzję rozważań doktrynalnych można uznać wskazanie, że jeżeli ratowanie życia lub uchylanie
niebezpieczeństwa dla życia miałoby się łączyć z działaniami stanowiącymi „uporczywą terapię”, nie
stanowi ono obowiązku prawnego lekarza, bowiem obejmuje on tylko działania uzasadnione medycznie,
zmierzające do poprawy (zachowania) stanu zdrowia oraz ratowania życia pacjenta. Dla lekarza nie są
przy tym wiążące oświadczenia osób trzecich (w tym rodziny pacjenta) co do kontynuowania uporczywej
terapii14. Nie usuwa to jednak wszystkich wątpliwości, w tym nie prowadzi do prostej odpowiedzi na
pytanie, czy lekarz może odstąpić od nieskutecznej, uporczywej terapii wbrew wyraźnemu żądaniu
chorego?
Możliwym do obrony wydaje się zatem pogląd, że unormowanie postulowane przez Prezydenta i jego
stosowanie w praktyce, zapewne zupełnie sporadyczne, nie byłoby ani przejawem uznania prawa do
aborcji, ani ingerencją w prawo człowieka nienarodzonego do życia, ale prawnym wyrazem bezradności
i medycyny i prawa pozytywnego wobec niektórych procesów patologicznych (biologicznych),
nieuchronnie niweczących życie człowieka jeszcze nienarodzonego, podobnie jak i ludzi już narodzonych.
Czy jednak nie byłaby to postać sui generis eutanazji?

2.3
Konfrontując kwestię rezygnacji z „uporczywej terapii” z pojęciem uśmiercania z litości, czyli karalnej
eutanazji, konieczne jest ich wyraźne odróżnienie15, a także postaci samej eutanazji16. O ile tzw. eutanazja
czynna sprowadza się do działań, które przyśpieszają zgon pacjenta, ale nie są uzasadnione określonym
ryzykiem medycznym związanym ze stanem konieczności, ta druga, tzw. eutanazja bierna polega
na zaniechaniu działań medycznych na wyraźne żądanie pacjenta, a decyzja pacjenta ma znaczenie
rozstrzygające. Kiedy brak jest jakiegokolwiek oświadczenia pacjenta co do podejmowania działań
medycznych, jego oświadczenie zastępuje zgoda przedstawiciela ustawowego lub sądu, tylko w sytuacjach
nagłych kompetencje podejmowania interwencji medycznej przekazano wyłącznie w ręce lekarza.
W kontekście analizowanego problemu istotny wydaje się pogląd, iż w sytuacji gdy zgodnie z zasadami
wiedzy medycznej chorobowa przyczyna powodująca stan poważnego zagrożenia życia nie da się
leczyć, tj. nie jest odwracalna, chory zaś jest trwale nieprzytomny (np. odmóżdżony, odkorowany), a jego
powrót do świadomego życia jest niemożliwy, lekarz nie ma deontologicznego obowiązku podejmowania
i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii za pomocą środków nadzwyczajnych i może „pozwolić

13 W. Wróbel, ibidem.
14 W sytuacji konfliktu ze stanowiskiem przedstawiciela ustawowego osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, oczekującego od lekarza działań, obiektywnie
kwalifikowanych jako uporczywa terapia, lekarz ma prawo zwrócenia się do sądu opiekuńczego o ocenę zgodności takiej decyzji z dobrem pacjenta.
15 Przeciwstawianie się eutanazji nie stanowi akceptacji stosowania nadzwyczajnych, nieproporcjonalnych środków terapeutycznych, czy podjęcia uporczywej, bezowocnej
terapii; por. T. Biesaga, Wobec uporczywej terapii, Medycyna Praktyczna 2005/11-12,s. 26.
16 Określenie „eutanazja” w znaczeniu „dobra śmierć” prawdopodobnie zostało po raz pierwszy użyte około 300 roku przed Chr. w komedii Myrmex greckiego autora Poseidipposa:
„Ze wszystkiego, co człowiek usiłuje wyprosić od bogów, nie życzy sobie niczego lepszego, jak dobrej śmierci (eutanazji)”. Do języka nowożytnego wprowadził je Francis Bacon w 1605
r. w dziele De dignitate et augmentis scientiarum; przez eutanasia exteriore (eutanazja zewnętrzna) rozumiał on medycznie wspomagane, łagodne i przyjemne rozstanie się z życiem
w przypadkach choroby nierokującej nadziei na wyzdrowienie – cyt. za: W. Bołoz, Rezygnacja z uporczywej terapii...
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choremu umrzeć”17. Dlatego nie narusza bezwzględnego zakazu eutanazji, czyli podjęcia konkretnych
działań, których skutkiem jest przyśpieszenie śmierci pacjenta, przypadek wycofania się lekarza z błędnej
terapii w razie przekroczenia granicy terapii uporczywej. Ponieważ w pewnych sytuacjach określone
działania terapeutyczne w istocie stają się wyłącznie przeszkodą, hamującą naturalny proces agonii
(umierania), zaprzestanie działań medycznych w takich przypadkach (nawet gdy wymaga np. wyłączenia
aparatury) ma charakter wycofania się z błędnej terapii, co nie może być utożsamiane z eutanazją czynną18.
Nie jest więc ani postępowaniem nieetycznym19, ani bezprawnym.
Powyższe rozważania i ustalenia mają pewne, ale niepełne odniesienie do analizowanej przesłanki
aborcji z powodu tzw. wad letalnych. Możliwy jest bowiem co najmniej trojaki sposób postępowania
wobec dziecka nienarodzonego, obarczonego tego rodzaju wadami i perspektywą zagrażającej (a raczej
nadchodzącej już) śmierci:
Po pierwsze, podjęcie działań medycznych, które pomimo niemożności zapobieżenia śmierci, służyłyby
nie wprost terapii (nie rokującej pozytywnie), ale np. zmniejszeniu cierpienia, najprawdopodobniej
towarzyszącego nasciturusowi w związku z procesem chorobowym. Po drugie, zaniechanie jakichkolwiek
działań medycznych, dotyczących nasciturusa, wobec ustalenia, iż jest nieuleczalnie chory i nieodwracalnie
skazany na śmierć. Po trzecie, przerwanie ciąży, czyli aktywna medyczna interwencja polegająca na
przerwaniu procesów życiowych nasciturusa, czyli nie tylko przyspieszenie momentu, ale też zmiana
mechanizmu jego śmierci.
O ile dwa pierwsze modele mogą podpadać w jakimś stopniu pod pojęcie rezygnacji z uporczywej
(daremnej) terapii, przy czym pierwszy ma wymiar humanitarny, drugi zaś nie, o tyle trzeci oprócz owej
rezygnacji zawiera coś jeszcze: celowe przyśpieszenie śmierci, czy też raczej wywołanie tego skutku w inny
sposób, niż mechanizm co prawda patologiczny, ale jednak naturalny.

2.4
Zdaniem Autora Projektu, ustawodawstwo regulujące tak ważne społecznie zagadnienia, dotyczące
konsekwencji wad letalnych nasciturusa, „musi uwzględniać – przy poszanowaniu przepisów Ustawy
Zasadniczej dotyczących zarówno nienarodzonego dziecka, jak i jego matki – prawo do podejmowania
samodzielnie, w ustawowo określonych warunkach, niezwykle trudnych decyzji dotyczących donoszenia
bądź przerwania ciąży”. Projekt zakłada dalej, że w dyspozycji matki dziecka leżeć będzie „samodzielne”,
choć „pod nadzorem” lekarza, „podejmowanie decyzji” o losie nasciturusa, dotyczącej „donoszenia”
albo „przerwania” ciąży. Jeśli zatem ten trudny wybór ma pozostawać w sferze wolności wyboru matki,
prowadzi to do wskazania tej właśnie wartości (czy dobra), jako zasługującej na ochronę, kosztem wartości
(dobra) pozostającego w kolizji, czyli życia nasciturusa, obarczonego wadami letalnymi.
Nie wydaje się, aby to ujęcie było całkowicie pozbawione wątpliwości natury prawnej i moralnej.

17 W. Wróbel, op. cit., z odwołaniem do stanowiska M. Filara.
18 W. Wróbel. op. cit.
19 Por. też podobne niedawne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski z 27.06.2018 r.: https://episkopat.pl/zespol-ekspertow-kep-ds-bioetycznych-zaprzestanie-terapiidaremnej-nie-moze-byc-utozsamiane-z-eutanazja/
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Po pierwsze, „decyzja” kobiety w analizowanym przedmiocie nie może być i nie jest swobodna w tym
sensie, iż zawsze musi ona być oparta na zobiektywizowanych przesłankach medycznych, ustalanych nie
przez samą matkę dziecka, ale przez lekarza, czyli specjalistę.
Po drugie, decyzja o „donoszeniu” takiej ciąży zapewne nie musi być w ogóle artykułowana i komukolwiek
komunikowana przez matkę, natomiast odmienna „decyzja” tak, w domyśle: lekarzowi, który ma wykonać
decyzję kobiety.
Po trzecie, sformułowanie o „nadzorze lekarza” wydaje się nieadekwatne, gdyż nie tyle może on władczo
wkraczać w sferę decyzji kobiety (i na przykład ją „uchylić”), ile w wypadku kolizji oczekiwań kobiety co
do aborcji ze wskazaniami medycznymi braku tzw. wad letalnych, stanowisko kobiety jest obiektywnie
„niewiążące”.
Po czwarte, uwzględniając treść nowelizowanego jednocześnie art. 4a ust. 5 ustawy należy przyjąć, iż
wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, stwierdzić może inny lekarz, niż dokonujący
przerwania ciąży i to właśnie stwierdzenie (udokumentowane na piśmie) powinno być elementem „decyzji”
kobiety o przerwaniu ciąży.
Po piąte, nie da się wykluczyć sprzeczności stanowisk merytorycznych (ocena wad płodu), bądź
deontologicznych (klauzula sumienia) tych dwóch lekarzy: stwierdzającego wystąpienie wad letalnych
oraz mającego wykonać zabieg przerwania ciąży.
Po szóste, nie jest dostatecznie ostre i raczej nietrafnie zostało użyte pojęcie „donoszenia ciąży”, w toku
której przecież zagraża realnie i „niechybnie” śmierć dziecku jeszcze nienarodzonemu (przed urodzeniem).
Po siódme, samo przeciwstawienie dwu możliwych decyzji kobiety: o donoszeniu albo przerwaniu ciąży
prowadzi do – z pewnością niezamierzonej przez Wnioskodawcę Projektu - relatywizacji poświęcanego
albo ratowanego dobra w postaci życia nasciturusa, i tak już „skazanego” na śmierć w konsekwencji
nieusuwalnego procesu patologicznego

Wnioskodawca podkreśla w uzasadnieniu Projektu, że „tzw. wady letalne będą jedynymi wadami, których
wystąpienie będzie uprawniało - w domyśle: kobietę, czyli matkę nasciturusa - do podjęcia decyzji
o przerwaniu ciąży”.

W dalszej części uzasadnienie trafnie wskazuje, iż w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych śmierć
dziecka jest nieunikniona, nawet wówczas gdy urodzi się ono żywe, a zatem ochrona życia dziecka
mającego takie wady letalne wykracza poza możliwości ludzkie. I z tego właśnie względu, „biorąc
pod uwagę ochronę innych wartości konstytucyjnych, przede wszystkim zasady nienaruszalności
i poszanowania godności człowieka, decyzję w zakresie przerwania ciąży należy w takich przypadkach
pozostawić matce (rodzicom) dziecka, mając na uwadze fakt, że odbywa się to każdorazowo pod nadzorem
lekarza. W sytuacji gdy aktualna wiedza medyczna nie daje nadziei, to kobieta, kierując się własnym

11

Konstytucja a prawo do życia nasciturusa z wadami letalnymi cz. II.
Prof. Dariusz Dudek

sumieniem i wyznawanymi wartościami i mając zapewnioną profesjonalną pomoc lekarską, powinna móc
podjąć decyzję o donoszeniu ciąży bądź jej przerwaniu, jeżeli donoszenie ciąży jest ponad jej siły”.
Ujęcie to, przy pełnym zrozumieniu do dramatu takiej sytuacji, w jakiej znajduje się kobieta, nakazuje
jednak postawić pytanie, czy rzeczywiście w omawianym zakresie istnieje prawo podmiotowe kobiety
(matki nasciturusa) do przerwania ciąży, a podjęcie takiej decyzji stanowi realizację tego prawa ?
W szczególności, czy ma w tym względzie jakieś znaczenie przepis art. 4b ustawy, stanowiący, iż osobom
objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do
bezpłatnej opieki leczniczej przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie
opieki zdrowotnej. Sprawa nie jest bezdyskusyjna. Oczywiście, zwolennicy aborcji mówią w tej mierze
o prawie podmiotowym człowieka, będącym przede wszystkim elementem wolności kobiety w sferze
prokreacji i jej prawa do prywatności. Przeciwnicy natomiast skłonni są do uznania, iż ustawowe
dozwolenie prawne na zabieg przerwania ciąży w określonych przypadkach, czyli legalizacja aborcji,
bynajmniej nie kreuje odnośnego prawa podmiotowego, a jedynie odejmuje cechę bezprawności tym
przypadkom, co do zasady wykluczonego przez prawo unicestwienia życia poprzez przerwanie ciąży.
Podobnie jak to ostatnie stanowisko (podzielane przez autora) sprawę ujmował Trybunał Konstytucyjny
w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. w odniesieniu do zdyskwalifikowanej przesłanki aborcji (wprowadzonej
w 1996 r.) „w przypadku gdy kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej
sytuacji osobistej”. Oceniając znaczenie normatywne tego przepisu zdaniem Trybunału „należy dojść do
wniosku, iż ma on charakter legalizujący określone zachowania zmierzające do przerwania ciąży. Stanowi
więc zezwolenie na podjęcie zachowań z zasady zabronionych”. W ujęciu systemowym (uwzględniając
nie tylko treść ustawy z 23 stycznia 1993 r., ale także przepis Kodeksu karnego) życie dziecka poczętego
„pozostaje pod ochroną prawa od chwili poczęcia, zaś wszelkie czyny zmierzające do pozbawienia go
życia, w tym w szczególności przerwanie ciąży, są generalnie zakazane”. A zatem uzasadnienie Projektu
co najmniej niefortunnie traktuje o „uprawnieniu” kobiety – matki nienarodzonego dziecka z wadami
letalnymi, do podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży.
Należy także przypomnieć, że w uzasadnieniu orzeczenia z 1997 r. Trybunał dość restrykcyjnie ujął
prawo do rodzicielstwa w aspekcie prokreacji. Stwierdził mianowicie, że prawo do rodzicielstwa musi
być interpretowane w znaczeniu pozytywnym i negatywnym. Musi oznaczać ono bowiem zakaz
podejmowania działań ograniczających wolność posiadania dzieci, jak również zakaz podejmowania
działań przymuszających do posiadania dzieci. Prawo to w sposób szczególny dotyczy decyzji o poczęciu
dziecka. W istocie wszelką ingerencję, czy to władzy państwowej, czy to innych osób w tę sferę należałoby
uznać za niedopuszczalne naruszenie podstawowego prawa każdego człowieka. Powstaje pytanie, czy
prawo decyzji o posiadaniu dziecka można rozumieć szerzej, także jako prawo do decyzji o urodzeniu
dziecka. W tym przypadku niedopuszczalne byłoby wprowadzenie prawnego zakazu urodzenia poczętego
dziecka, zakazu, który byłby egzekwowany przez państwo. Podobnie niedopuszczalne byłoby ustanowienie
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych powiązanych z faktem urodzenia dziecka. Wszelkim
interesom publicznym czy prywatnym, które mogłyby uzasadniać wprowadzenie tego typu regulacji
należałoby przeciwstawić pierwszorzędną wartość życia dziecka poczętego oraz prawo rodziców do
posiadania dzieci.
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Inną kwestią jest rozważanie prawa do urodzenia dziecka w aspekcie negatywnym, a więc także jako
prawo do przerwania ciąży. W tej sytuacji, w związku z powstaniem życia , prawo do decyzji o posiadaniu
dziecka musiałoby sprowadzić się w istocie do prawa do nieurodzenia dziecka. Nie można decydować
o posiadaniu dziecka w sytuacji, gdy dziecko to już rozwija się w fazie prenatalnej i w tym sensie jest
już posiadane przez rodziców. Prawo do posiadania dziecka może być więc interpretowane wyłącznie
w aspekcie pozytywnym, a nie jako prawo do unicestwienia rozwijającego się płodu ludzkiego. Prawo
do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci sprowadza się więc w aspekcie negatywnym
wyłącznie do prawa odmowy poczęcia dziecka. Wówczas wszakże, gdy dziecko zostało już poczęte, prawo
to możliwe jest do realizacji wyłącznie w aspekcie pozytywnym, jako m.in. prawo urodzenia dziecka i jego
wychowania.

2.5
Projekt posługuje się pojęcie „niechybnej” śmierci, będącej następstwem wad letalnych płodu. Określenie
„niechybnie” w ujęciu leksykalnym oznacza: z całą pewnością, na pewno, nieuchronnie, a przenośnie także:
nieomylnie, niezawodnie. „Niechybny” to taki, który nastąpi z całą pewnością, nie dający się uniknąć,
zupełnie pewny, nieuchronny, niezawodny20. A zatem przez obarczenie nasciturusa nieuleczalną chorobą
lub wadą, prowadzącą „niechybnie” i bezpośrednio do śmierci dziecka należy rozumieć, iż skutek śmiertelny
nastąpi nieuchronnie, w sposób nieunikniony, niemożliwy do uniknięcia, niemożliwy do zapobieżenia,
nieodwracalnie, z całą pewnością, na pewno, bez wątpliwości. Ponieważ określenie „niechybnie” jest według rozeznania opiniującego - niespotykane w dotychczasowym polskim systemie prawnym, wydaje
się, iż bez szkody dla koncepcji Projektu można by je zastąpić którymś z wyżej wskazanych określeń, np.
„w sposób nieunikniony”, „w sposób niemożliwy do uniknięcia” lub podobnym.
Wnioskodawca w uzasadnieniu Projektu podkreśla, że w sytuacji zaistnienia przesłanki określonej
w dodawanym w pkt 2a art. 4 ust. 1 zmienianej ustawy, przerwanie ciąży będzie dopuszczalne do chwili
osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Takie
znaczenie prawne ma zmienione odesłanie, wprowadzane przez art. 1 pkt 2) Projektu do art. 4a ust. 2
ustawy.
Nie sposób nie dostrzec, że w ten sposób powstawałaby istotna sprzeczność w treści ustawy. Z jednej
bowiem strony dopuszczałaby ona przerwanie ciąży, gdy z przyczyn patologicznych śmierć nienarodzonego
dziecka jest pewna jeszcze przed narodzeniem albo już po urodzeniu dziecka, a przy tym niemożliwa
do uniknięcia, z drugiej wyklucza dopuszczalność aborcji w momencie (od chwili) osiągnięcia przez płód
– obarczony przecież wadami letalnymi - zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety
ciężarnej.
Zachodzi tu wyraźna sprzeczność logiczna. Wszak jeśli obecny stan wiedzy medycznej pozwala z bardzo
dużą pewnością ustalić, czy wady rozwojowe płodu prowadzą nieuchronnie do jego śmierci (obumarcia),
to jeśli po takim ustaleniu dojdzie do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza
organizmem kobiety ciężarnej – wcześniejsze ustalenie medyczne okazałoby się ewidentnie fałszywe.
Nawet jeśli przyjąć, że w danym przypadku „zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety
20 Por. W. Doroszewski, Słownik języka polskiego,T. V, PWN, Warszawa 1963 [reprint: 1996], s.27.
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ciężarnej” miałaby być tylko przejściowa, czy wprost jedynie chwilowa, nie można bez naruszenia
zasady niesprzeczności (wyłączonego środka) twierdzić, że dany płód (dziecko poczęte) jest zagrożone
nieuchronną śmiercią, a jednak śmierci może uniknąć i osiągnąć zdolność do samodzielnego życia.
Wskazany wyżej element Projektu, o ile stanowi proste powtórzenie reguły przyjętej w dotychczasowej
wersji ustawy z 1993 r. w kontekście aborcji eugenicznej (embrio-patologicznej) – narażony jest na zarzuty
nie tylko natury logicznej, ale też aksjologicznej, analogicznie do tamtego uregulowania. Mianowicie,
jak już wcześniej podniesiono, redukowanie ochrony życia dziecka nienarodzonego w zależności od
stopnia jego „doskonałości” organicznej, czy związanej z tym przyszłej „jakości” życia dziecka, bądź
„dyskomfortu” rodziców wynikającego z konieczności sprawowania szczególnej opieki nad chorym bądź
niepełnosprawnym dzieckiem - obraża elementarne poczucie sprawiedliwości.
W sposób paradoksalny i nieakceptowalny ustawa w wersji przed wyrokiem TK z 2020 r. dopuszczała
przerwanie życia na podstawie wskazanych prawdopodobieństw (uszkodzenia czy wad rozwojowych
płodu), natomiast już po urodzeniu dziecka z rzeczywistym i nieodwracalnym upośledzeniem organicznym
albo jego nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – prawo nie zezwalało i nie zezwala na unicestwienie
tego życia, co stanowiłoby przestępstwo. Więcej, pierwszym obowiązkiem lekarzy, podejmowanym
w sposób nieraz heroiczny i godny najwyższego szacunku, np. w oddziałach neonatologicznych, jest
bezkompromisowa walka o utrzymanie urodzonego dziecka przy życiu, bez względu na wolę rodziców,
realne szanse powodzenia, czy wysokie „koszty” tych działań. Nie trzeba też dodawać, że rozszerzenie
analogicznych kryteriów zdrowotnych (czy wprost „biologicznych”) na dalsze etapy życia człowieka, np.
w fazie życia dojrzałego, czy wieku starczego – oznaczałoby ewidentną obrazę elementarnych zasad
etycznych, podobną jedynie do praktyk działania reżimów totalitarnych.
Jeśli zatem dopuszczalna byłaby (postulowana przez Projekt) aborcja z przyczyn patologicznych, na
podstawie medycznego stwierdzenia, iż śmierć nienarodzonego dziecka jest pewna i niemożliwa do
uniknięcia albo jeszcze przed narodzeniem albo już po urodzeniu – hipoteza osiągnięcia przez płód
zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej nie powinna być w ogóle rozważana
i unormowana. Albo wprost odwrotnie: osiągnięcie takiej fazy rozwoju płodu (dziecka nienarodzonego)
powinno skutkować generalnym zakazem jakiejkolwiek legalnej aborcji, czyli także przy stwierdzeniu
realnego zagrożenia dla życia i zdrowia matki oraz na podstawie przesłanki etyczno-kryminalnej, związanej
z przestępnym pochodzeniem ciąży. Albowiem w sytuacji osiągnięcia tego etapu rozwoju dziecka,
w przypadku podjęcia negatywnej decyzji przez matkę, ciążę można zakończyć nie tylko jej „przerwaniem”,
czyli spowodowaniem śmierci płodu w organizmie matki albo poza nim, ale również poprzez wywołanie
porodu żywego dziecka.
Co więcej, prawnie i faktycznie możliwe jest zapewnienie kobiecie wyrażającej uprzednio wolę dokonania
przerwania ciąży (przy każdej z przesłanek ustawowych), iż po zmianie decyzji i urodzeniu dziecka nie
będzie musiała mieć jakiegokolwiek kontaktu z tym dzieckiem oraz realizować się w roli matki, zaś dziecko
zostanie skierowane do adopcji. Wszak prawo stanowi, iż rodzice naturalni mogą całkowicie zrzec się
dziecka, wyrażając tzw. zgodę blankietową (anonimową) na jego przysposobienie bez wskazania osób
przysposabiających, a podobne konsekwencje może rodzić pozostawienie dziecka w tzw. oknie życia, czy
nawet porzucenie dziecka.
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Dodajmy, co jest faktem notoryjnie znanym (potwierdzonym m.in. przez raport NIK z połowy 2018 r.),
że liczba potencjalnych rodziców znacznie przewyższa liczbę dzieci z uregulowaną sytuacją prawną,
umożliwiającą skierowanie ich do adopcji21. Z tych wszystkich powodów wymaga bardzo starannego
rozważenia pozostawienie odesłania do przepisu art. 4a ust. 2 ustawy w Projekcie oraz samego tego
przepisu w tekście obowiązującej ustawy.

3. Podsumowanie
Omówiony Projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w istotny sposób wpisuje się w obecnie trwającą
w Polsce debatę nt. legalnych przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży, wywołaną, czy raczej
odnowioną wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (sygn. K 1/20).
Można przyjąć, że niezależnie od niektórych ekstremalnych i nieakceptowalnych form kwestionowania
tego orzeczenia, prób swoistej anihilacji Trybunału, czy zarzutów dotyczących rzekomego złamania
„kompromisu aborcyjnego”, Prezydent jest w pełni umocowany ustrojowo do podjęcia działań inicjujących
postępowanie ustawodawcze w tym nader doniosłym obszarze praw człowieka.
Projekt unormowania nowej przesłanki legalnego przerwania ciąży z powodu wad letalnych płodu,
skutkujących nieuniknioną śmiercią dziecka – stanowi rozwiązanie pod względem prawnym
i aksjologicznym radykalnie inne jakościowo oraz niewątpliwie „lepsze” od poprzednio obowiązującego
uregulowania ustawowego tzw. aborcji eugenicznej (embrio-patologicznej), słusznie zdyskwalifikowanego
ww. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże postulowane przez głowę państwa rozwiązanie,
zaproponowane zapewne pod ogromną presją czasu i burzliwych wydarzeń w Polsce, zaistniałych
natychmiast po zapadnięciu ww. wyroku TK, nasuwa istotne wątpliwości prawne i etyczne, różnej rangi,
a dotyczące zarówno części normatywnej, jak i warstwy argumentacyjnej uzasadnienia Projektu.
Najistotniejsze problemy i wątpliwości natury aksjologiczno-prawnej dotyczą rozstrzygnięć w Projekcie,
związanych z: a) relacją postulowanej aborcji z powodu wad letalnych do legalnego zaniechania uporczywej
terapii oraz do bezprawnej (przestępnej) eutanazji czynnej; b) ustaleniem, czy rzeczywiście i komu służyć
by miało „prawo” podmiotowe do aborcji, czy choćby do podjęcia decyzji o dokonaniu aborcji, opartej na
przesłance wad letalnych; c) znaczeniem i zastosowaniem ograniczenia, wykluczającego aborcję w sytuacji
osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Natomiast
główne zastrzeżenia techniczno-legislacyjne wobec części normatywnej i uzasadnienia Projektu dotyczą
zwłaszcza: a) zamiany osobliwego pojęcia „niechybnej” śmierci na równoznaczne określenie, wskazujące
na nieuchronność tego skutku (niemożliwego do uniknięcia); b) modyfikacji określenia o „nadzorze lekarza”
w przypadku podejmowania przez kobietę decyzji o aborcji; c) rezygnacji z nieadekwatnego wyrażenia
o „donoszeniu ciąży”, zagrożonej „niechybną” śmiercią dziecka. Dlatego Projekt wymaga poważnego
przemyślenia i przepracowania, bez czego nie powinien uzyskać statusu prawa obowiązującego.

21 O ile jednak zdaniem kandydatów na rodziców zbyt długo trwa regulowanie stanu prawnego dzieci i z tego powodu rodziny adopcyjne czekają coraz dłużej, a dzieci
mają coraz mniejsze szanse na znalezienie nowych rodziców, o tyle według NIK sądy dość sprawnie załatwiają sprawy adopcyjne, a sedno problemu leży w zbyt długim
okresie przebywania dzieci z nieuregulowaną sytuacją prawną w domach dziecka i rodzinach zastępczych – https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/adopcja-po-polsku.html. Por
także: „Są dzieci, są chętni, tylko adopcji nie ma. Barierą są przepisy” - https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1424953,adopcja-nieletnich-w-polsce-przysposobienie.html
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Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że Projekt nie stanowi, niestety, żadnego nawiązania do
swoistego zalecenia pod adresem ustawodawcy, zawartego w końcowej części uzasadnienia wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (sygn. K 1/20), dotyczącego sprawiedliwego
rozłożenia ciężaru związanego z wychowaniem dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo
nieuleczalnie chorego; zadanie to nie może obarczać jedynie matki (rodziny) takiego dziecka, ale powinno
spoczywać na całym społeczeństwie i na władzy publicznej. O ile autorowi wiadomo, do chwili obecnej,
czyli przez ponad rok po zapadnięciu rozstrzygnięcia TK, nie wpłynął do Sejmu żaden projekt ustawy
w tym przedmiocie.
Cóż, konstatacja, że są pilniejsze przedmioty dla działań prawodawczych w naszym państwie22, albo ocena,
iż prawo stanowione w przeszłości, obecnie i w przyszłości nie może być doskonałe - nie stanowią tutaj
żadnego usprawiedliwienia. Nie chodzi przecież o abstrakcyjną ideę prawa, respektującego w pełni prawo
człowieka do życia, ale o to, że uznanie wartości egzystencji ludzkiej może być albo rzeczywiste, oparte
na dobrej wierze i dobrej woli, albo tylko koniunkturalne i werbalne, motywowane konkretną sytuacją
i doraźnym interesem politycznym, czyli w istocie pozorne.
I ostatnia uwaga. Wspomniano wyżej kazus wyroku ETPC w sprawie A.T. vs. Polska z 2007 r. W tym samym
czasie polską opinię publiczną poruszyło drugie wydarzenie: śmierć młodej kobiety chorej na raka, która
o swej chorobie dowiedziała się będąc już w ciąży i nie zgodziła się na potencjalnie skuteczne leczenie
w postaci chemioterapii, która mogłaby poważnie zaszkodzić jej dziecku23. Autor nie czuje się upoważniony,
by oceniać w kategoriach prawnych i moralnych postawy tych dwu kobiet. Z jednej strony, skargi kobiety
przeciwko swemu państwu, czyniącej zarzut uniemożliwienia jej dokonania aborcji w sytuacji, gdy ciąża
groziła i faktycznie spowodowała pogorszenie jej wzroku, ale dzięki temu żyje dziecko, którego jest matką.
Z drugiej strony, heroicznej wprost postawy matki, która poświęciła swe życie rezygnując z jego możliwego
uratowania, dla dobra dziecka. W tym drugim przypadku prawo polskie bezspornie umożliwiało matce
legalny wybór rozwiązania przeciwnego, czyli ratowanie swego życia kosztem zdrowia a nawet życia
dziecka. Tak różne nie tylko postawy, ale i przejawy człowieczeństwa, w skali od egoizmu do heroizmu
wobec życia nienarodzonego, każą zapytać o nasze własne przekonania i czyny, dotyczące życia innych
ludzi, bliskich nam lub obcych, jeszcze nie narodzonych i już żyjących. Ochrona niezbywalnego prawa
każdego człowieka do życia wymaga z pewnością nie tylko gwarancji prawnych, w tym konstytucyjnych,
ale w pierwszej kolejności powinna być zapewniona w odpowiedzialnym sumieniu każdego z nas, dla
którego prawo stanowione, ani bezczynność ustawodawcy, ani jakiekolwiek orzeczenie sądu czy trybunału,
krajowego bądź międzynarodowego - nie mogą stanowić żadnego alibi.
W świetle polskiej konstytucji życie nasciturusa, nawet obciążonego „wadami letalnymi”, nie leży zatem
wyłącznie w gestii prawodawcy, stanowionych przezeń zakazów i nakazów prawnych, a następnie
„legalnej” lub bezprawnej decyzji matki i innych osób, ale powinno być szanowane przez wszystkich jako
wyraz humanizmu i sprawdzian wartości powszechnego obowiązku solidarności z innymi oraz prawdziwej
troski o dobro wspólne.

22 Jak walka z pandemią, sytuacja na wschodniej granicy, bądź nowy Polski Ład.
23 Por. Oddała życie za życie synka. Chora na raka Anna Radosz, by ratować ciążę, zrezygnowała z chemioterapii. W zeszły piątek zmarła, Dziennik, Polska-Europa-Świat
z 17.05.2007 r., s.14.
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