Jakie skutki wywołuje wyrok
Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie
warunków
dopuszczalności aborcji –
analiza Ordo Iuris

W związku z licznymi przekłamaniami co do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej oraz obowiązujących
przepisów prawa, Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu
na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowało analizę
prawną, w której prostuje nieścisłe i fałszywe informacje na
temat skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także
specyfiki wad letalnych, wokół których toczy się ożywiona
debata społeczna i medialna.
PRZECZYTAJ ANALIZĘ
Nieprawdą jest, jakoby wraz z wejściem w życie wyroku
Trybunału Konstytucyjnego życie i zdrowie kobiet stało się
zagrożone. Przesłanki pozwalające na uchylenie konstytucyjnej
ochrony życia dziecka, kiedy ciąża jest wynikiem czynu
zabronionego lub kiedy stanowi zagrożenie dla życia lub
zdrowia matki pozostają w mocy. W przypadku wystąpienia wad
skomplikowanych lekarze mają szeroką swobodę działania na
rzecz dobra pacjentki – z uwzględnieniem dobra dziecka, o ile
jest to możliwe. Jeśli jednak nie jest to możliwe, nie
powstają żadne przeszkody dla interwencji medycznej, mamy do

czynienia bowiem z zagrożeniem
chronionych wartości.

równoważnych,

prawnie

Wątpliwości wielu osób odbierających wyrok Trybunału
Konstytucyjnego jako zagrożenie dla zdrowia kobiet mogą
wynikać z niezrozumienia lub nieznajomości powyższych faktów,
a także z braku rozeznania, czym są wady letalne, wokół
których narosło najwięcej wątpliwości. W wielu przypadkach
aborcje przeprowadzane były na podstawie jedynie podejrzenia
niepełnosprawności. Co więcej, często za przesłankę do aborcji
służą wady podlegające leczeniu. W 2019 roku 33% aborcji
eugenicznych stanowiły te z powodu izolowanych lub mnogich wad
somatycznych, z których wiele mogło nie być wadami letalnymi,
czego jednak nie można stwierdzić ze względu na zbyt mało
szczegółowy sposób zbierania danych. Jako dominujący typ wady
wrodzonej fałszywie przedstawia się skrajnie ciężkie przypadki
wyjątkowo rzadkich wad rozwojowych, zapominając, że
najczęściej dziecko letalnie chore nie różni się znacznie
wyglądem od zdrowego dziecka, a najcięższe przypadki nie
dyskwalifikują interwencji medycznej ze względu na zagrożenie
jakie stanowić mogą dla matki. Dyskurs krytyczny wobec
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego całkowicie ignoruje nie
tylko negatywny wpływ, jaki na stan zdrowia psychicznego matki
najczęściej ma doświadczenie aborcji, ale także możliwości
medycyny paliatywnej i przede wszystkim – brutalność procedery
aborcyjnej.
„Problemy podnoszone przez radykalnie lewicowe środowiska,
które miałyby teoretycznie wynikać z wyroku TK, są w znaczącej
mierze całkowicie fałszywe, a w części, w której dotyczą
ewentualnych cierpień psychicznych kobiet, są w sposób
nieuprawniony ekstrapolowany na wszystkie ciąże. Ze względu
jednak na niezwykle małą liczbę przypadków, których realnie
może dotyczyć ta argumentacja, na poziomie konstrukcji
wytycznych dotyczących stosowania prawa, które tworzone będą
po opublikowaniu wyroku TK, możliwe jest bezpośrednie,
dokładne rozpoznanie sytuacji kobiet, których dotyka problem.

Ważne, żeby ustawodawca dopełnił tego rozpoznania, co powinno
pozwolić na zakończenie sporu na płaszczyźnie merytorycznej i
znalezienie rozwiązań najlepiej służących tego typu osobom” –
komentuje dr Filip Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i
Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.
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