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Wprowadzenie 
 
Celem opracowania jest przedstawienie zarysu problematyki prawnej do-
puszczalności różnicowania stopnia ochrony płodów ludzkich ze względu 
na określone ich wady genetyczne. Autor nie przesądza kategorycznie  
o niekonstytucyjności obecnej regulacji, ale dostrzega istniejący na pozio-
mie konstytucyjnym dylemat. Ponadto, ze względu na jedynie wprowadza-
jący charakter publikacji, pominięto analizę przypadków wyjątkowo sil-
nych deformacji płodu lub obarczenia innymi chorobami skutkującymi 
niemalże natychmiastową śmiercią po urodzeniu – szczególnie, gdy do zgo-
nu dochodzić może przy odczuciu wysokiego stopnia bólu. Nie jest bowiem 
wykluczone, że w sytuacji pewności, co do tak makabrycznego toku zda-
rzeń, wzgląd między innymi na samą klauzulę godności człowieka, jak  
i obowiązek humanitarnego traktowania rodziców i troski o ich zdrowie 
sensu largo, pozwoliłby na zróżnicowanie sytuacji prawnej płodu.  

Niniejsze opracowanie zmierza do wykazania, że możliwe jest przyjęcie 
rozszerzenia podmiotowego zastosowania art. 32 Konstytucji Rzeczpospo-
litej Polskiej1 (dalej: Konstytucja RP) na płód ludzki i uznania, iż fakt gene-
tycznych wad płodu – o ile nie są one skorelowane z kwalifikowanym za-
grożeniem zdrowia kobiety lub nie skutkują one de facto (również poprzez 
sztuczne podtrzymywanie ciąży) nałożeniem olbrzymiego bólu na dziecko 
a finalnie i tak nieuniknionym szybkim zgonem – nie może być przesłanką 
dyferencjacji stopnia urzeczywistnienia konstytucyjnych gwarancji ochro-
ny życia i zdrowia człowieka w prenatalnej fazie rozwoju. 

 

                                                 
1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
(Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 
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Dyskryminacja – rozważania terminologiczne 
 
Wstępem do rozważań o legalności obecnej regulacji ustawowej w kwestii 
dopuszczalności aborcji z uwagi na duże prawdopodobieństwo ciężkiego  
i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagraża-
jącej jego życiu, powinno być zdefiniowanie pojęcia dyskryminacji, a na-
stępnie ściślejszego pojęcia samej dyskryminacji genetycznej. Zgodnie z de-
finicją encyklopedyczną dyskryminacja jest niekorzystnym dla danej grupy 
wyodrębnionej ze względu na jakąś cechę określeniem przez prawo jej po-
zycji w społeczeństwie, m.in. przez pozbawienie lub ograniczenie jej człon-
ków pewnych praw lub przywilejów2. Odnosząc się do dorobku orzeczni-
czego polskiego Trybunału Konstytucyjnego warto dodać, iż dla stwierdze-
nia nieprawidłowości różnicowania podmiotów prawa konieczne jest prze-
prowadzenie trójstopniowego swoistego dla art. 32 Konstytucji RP wypra-
cowanego przez Trybunał testu proporcjonalności3. Samą zasadę równości 
Trybunał nakazuje rozumieć tak, iż „wszystkie podmioty charakteryzujące 
się daną cechą istotną w równym stopniu, mają być traktowane równo, tzn. 
według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, 
jak i faworyzujących”4. Natomiast konstytucyjne pojęcie dyskryminacji zo-
stało zdefiniowane przez Trybunał jako „nienadające się do zaakceptowa-
nia tworzenie różnych norm prawnych dla podmiotów prawa, które po-
winny być zaliczone do tej samej klasy (kategorii), albo nierówne trakto-
wanie podobnych podmiotów prawa w indywidualnych przypadkach, gdy 
zróżnicowanie nie znajduje podstaw w normach prawnych”5.  

Definiując pojęcie dyskryminacji genetycznej, stwierdzić należy, iż w jej 
przypadku cechą powodującą owe niekorzystne wyodrębnienie danej gru-
py podmiotów jest genotyp, a najczęściej zdekodowane z niego posiadanie 
lub jedynie predyspozycje do posiadania przez jednostkę określonej pato-
logii zdrowotnej, czy też jak pisze bardziej ogólnie P. Billings i wsp. od-
mienność genetyczna od „normalnego” ludzkiego genotypu6. Nawet bada-
nia nie będące stricte badaniami genetycznymi, lecz jedynie prognozujący-
mi badaniami opartymi o pewne predyspozycje genetyczne wywiedzione  
z historii chorobowej członków rodziny, mogą być podstawą takiej dys-
kryminacji. Dyskryminacja ta objawiać może się w życiu społecznym,  
w stosunkach prywatnoprawnych (przypadek wyliczania składek ubezpie-
                                                 
2 B. Banaszak, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, C.H. Beck, Warszawa 
2004, s. 131.  
3 Zob. Wyrok TK z 14 kwietnia 2003 r., K 34/02, OTK 2003, nr 4, poz. 30. 
4 Zob. m.in. Wyrok TK z 28 listopada 1995 r., K 17/95, OTK 1995, nr 3, poz. 18. 
5 Zob. Wyrok TK z 15 lipca 2010 r., K 63/07, OTK 2010, nr 6 A, poz. 60. 
6 P. Billings et al., Discrimination as a consequence of genetic testing, „The American Journal 
for Human Genetics” 1992, vol. 50, nr 3, p. 476. 
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czeniowych w oparciu o badania genetyczne), ale również w relacjach pu-
blicznoprawnych (poprzez dyskryminujące regulacje prawne). Ponieważ 
„wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podob-
nych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonywują-
cych argumentach”7 oraz zważając na fakt, iż „argumenty te muszą pozo-
stawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami czy normami 
konstytucyjnymi”8, zasadniczym problemem jest pytanie o to, czy w świetle 
Konstytucji z 1997 r. oraz aksjologii analizowanej również w oparciu o akty 
prawa międzynarodowego, genotyp należy uznać za niedopuszczalną cechę 
różnicującą. Jest to pytanie o tyle prawne, co etyczne. 

 
 

Podmiotowy zakres regulacji z art. 32 Konstytucji RP  
a płód ludzki 
 
Istotą problemu dopuszczalności przeprowadzania zabiegów aborcyjnych 
w aspekcie reguł normatywnych jest określenie zakresu konstytucyjnej 
ochrony człowieka w prenatalnej fazie rozwoju. Dla określenia sytuacji 
prawnej płodu ludzkiego autor opracowania posłuży się m.in. orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r., wydanym jeszcze pod rządami po-
przednio obowiązującej konstytucji. Tezy płynące z tego wyroku zachowa-
ły swoją aktualność dzięki utrzymaniu zasady demokratycznego państwa 
prawa oraz ustanowieniu zasad, praw i wolności powołanych w uzasad-
nieniu orzeczenia, a wyprowadzanych wcześniej z przywołanej klauzuli 
generalnej, w przepisach szczegółowych obecnie obowiązującej konstytu-
cji9. Jak zważył Trybunał Konstytucyjny, „wartość konstytucyjnie chronio-
nego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się 
w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”10. Sam ustawodawca zwy-
kły zdaje się w pełni przyjmować ochronę życia i zdrowia człowieka rów-
nież w fazie prenatalnej za wartość konstytucyjną za czym przemawia ana-
liza systemu prawa. Ustawodawca decydując się na penalizację przerwania 
ciąży z naruszeniem przepisów ustawy pod groźbą kary pozbawienia wol-
ności również w sytuacji, gdy odbywa się to za zgodą kobiety11, uznał 
                                                 
7 Wyrok TK z 3 września 1996 r., K 10/96, OTK 1996, nr 4, poz. 33. 
8 Ibidem. 
9 Jak zauważyła J. Haberko aktualność tego orzeczenia po wejściu w życie obecnie obowią-
zującej konstytucji kwestionowana była jedynie przez nielicznych. Zob. J. Haberko, Cywil-
noprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 43. 
10 Zob. Wyrok TK z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, Nr 2, poz. 19.  
11 P. Art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  
(Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.) 
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ochronę dziecka poczętego za wartość, co najmniej równoważącą pozba-
wienie człowieka wolności. Oczywiście jak podkreśla się w doktrynie, do-
datkowym przedmiotem ochrony jest również zdrowie kobiety12.  

Zdrowie – zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia – jest poj-
mowane szeroko jako „stan zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej  
i społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności”13. Wprowadzenie 
szerokiej definicji zdrowia (a szczególnie ewentualne jej wdrożenie na gru-
nt konstytucyjnego pojęcia zdrowia) można by uznać za przedwstępny ar-
gument na rzecz dopuszczalności aborcji, albowiem z całkowitą pewnością 
w zdecydowanej większości przypadków urodzenie dziecka ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności lub też dziecka poczętego w wyniku gwałtu 
stanowić będzie pogorszenie tak rozumianego zdrowia matki. Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, że życie człowieka w każdej fazie jego rozwoju 
stanowi wartość konstytucyjną podlegającą ochronie, lecz uznał jednocze-
śnie, iż nie oznacza to, że intensywność tej ochrony w każdej fazie życia  
i w każdych okolicznościach ma być taka sama14. Wywieść z powyższego 
można, iż niewykluczona jest sytuacja, w której zdrowie matki będzie mo-
gło zostać uznane za wartość wyższą od życia człowieka w fazie prenatal-
nej. Zarazem koniecznie należy podkreślić, iż względnie nie każdy stopień 
zagrożenia zdrowia kobiety równoważyć będzie ingerencję w przeciwsta-
wianą mu wartość konstytucyjną jaką jest ochrona dziecka poczętego – co 
nadmieniono również w dalszej części rozważań.  

Na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie 
uznano, ażeby prawo do życia wynikające z art. 2 Europejskiej Konwencji  
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności15 (dalej: EKPC) przy-
sługiwało płodowi. To państwa, w granicach swobody powinny określać,  
w którym momencie powstaje prawo do życia, a więc i materializuje się 
ochrona na gruncie art. 2 EKPC16. Niemniej jednak akcentowane jest, iż  
z racji przynależności do rasy ludzkiej oraz potencjału istnienia i stania się 
osobą, płód wymaga ochrony w imię godności człowieka17. W powyższym 
zauważyć można, świadomie czy też nieświadomie, wypowiedziany argu-
                                                 
12 Por. M. Budyn-Kulik, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2010, s. 326. 
13 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy repre-
zentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynaro-
dowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., 
(Dz.U. 1948, Nr 61, poz. 477). 
14 Zob. Wyrok. TK z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, Nr 2, poz. 19. 
15 Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  
(Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284). 
16 Zob. Wyrok ETPC z 8 lipca 2004 r., 53924/00, Vo przeciwko Francji, HUDOC.  
17 Por. M. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 381-382. 
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ment wynikający z zasady potencjalności. Istotnym jest jednak zaznacze-
nie, iż wspomniany – niejednokrotnie krytykowany za prowadzenie do 
paradoksalnych wniosków – pogląd bioetyczny, chroniący życie każdego 
dziecka poczętego, nie wyklucza jednocześnie całkowicie aborcji, która 
może okazać się konieczna dla ochrony innego istnienia ludzkiego (vide 
życie kobiety ciężarnej).  

Dyskusyjne zagadnienie przyznania pełnej podmiotowości człowiekowi 
już w prenatalnej fazie rozwoju, a więc i uznania jego podmiotowego pra-
wa do życia pozostaje jednak bez znaczenia dla możliwości analizy ewen-
tualnego naruszenia zakazu dyskryminacji przez art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży18 (dalej: u.o.p.r.). Nie ulega 
bowiem wątpliwości to, iż ochrona człowieka w prenatalnej fazie rozwoju 
stanowi wartość konstytucyjną, a więc musi być respektowana przez usta-
wodawcę, a jej ograniczanie podlegać musi rygorowi proporcjonalności19.  

Problemem w aspekcie dopuszczalności badania naruszenia konstytu-
cyjnej zasady równości przez analizowaną regulację, pozostaje jedynie za-
gadnienie charakteru norm z art. 32 Konstytucji RP. W kontekście dopusz-
czalności skargi konstytucyjnej opartej o zasadę równości Trybunał uznał, 
iż art. 32 Konstytucji RP ustanawia meta prawo20, które winno zostać sko-
relowane z prawem lub wolnością określonymi w konstytucji, gdyż samo-
istnie nie ustanawia on żadnego prawa podmiotowego. Przyjmując stano-
wisko o absolutnej niedopuszczalności pełnego przyznania płodowi praw  
i wolności konstytucyjnie chronionych można by stwierdzić niedopusz-
czalność analizowania ewentualnej dyskryminacji pewnych grup w prena-
talnej fazie rozwoju, gdyż nie korzystają one z praw i wolności wyrażonych 
w konstytucji. Stanowisko takie uznać należy jednak za mylne. Zasada z art. 
32 Konstytucji RP jest bowiem jednocześnie pewną generalną dyrektywą 
postępowania ustanowioną dla władz publicznych, w tym ustawodawcy. 
                                                 
18 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 ze zm.) 
19 „Przedmiotem konstytucyjnej oceny takiej legalizacji musi być ustalenie: a) czy dobro, 
którego naruszenie ustawodawca legalizuje, stanowi wartość konstytucyjną, b) czy legali-
zacja naruszeń tego dobra znajduje usprawiedliwienie na gruncie wartości konstytucyj-
nych, stanowiąc w szczególności wyraz rozstrzygnięcia kolizji określonych wartości, praw 
lub wolności gwarantowanych w konstytucji, a także c) czy ustawodawca dochował kon-
stytucyjnych kryteriów rozstrzygania takich kolizji a w szczególności, czy przestrzegał 
wyprowadzanego wielokrotnie przez Trybunał Konstytucyjny z art. 1 przepisów konsty-
tucyjnych (z zasady demokratycznego państwa prawnego) wymogu zachowania propor-
cjonalności przy rozstrzyganiu kolizji zachodzących pomiędzy konstytucyjnie chroniony-
mi dobrami, prawami i wolnościami.”– zob. Wyrok TK z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 
1997, nr 2, poz. 19. 
20 Zob. Postanowienie TK z 24.10.2001r., SK 10/01, OTK 2001, nr 7, poz. 225. 
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Stąd obowiązek korelowania z nią prawa lub wolności w procedurze oba-
lania domniemania konstytucyjności danej regulacji przed Trybunałem, 
tyczy się jedynie trybu skargi konstytucyjnej, gdyż w tej sytuacji sama usta-
wa zasadnicza nakazuje powołanie się na konkretne prawo podmiotowe 
przez skarżącego (art. 79 ust. 1 Konstytucji RP).  

Użyte przez ustrojodawcę w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP słowo „wszy-
scy” nie oznacza jedynie osób fizycznych (ludzi od chwili urodzenia do 
chwili śmierci), ale wszystkie podmioty prawa znajdujące się pod jurys-
dykcją prawa polskiego21. Szeroko problematykę zakresu podmiotowego 
tej konstytucyjnej zasady porusza J. Oniszczuk, który nie wyklucza jej za-
stosowania wobec podmiotów niebędących osobami fizycznymi ani praw-
nymi ze względu na autonomiczny charakter pojęć konstytucyjnych22.  
Z całą pewnością człowiek w prenatalnej fazie rozwoju jest podmiotem,  
a nie przedmiotem prawa i to o szczególnie wzmocnionej pozycji. Za kon-
statacją taką de lege lata zdaje się również opowiadać ustawodawca – płód 
ludzki korzysta z ochrony życia, o czym stanowi m.in. art. 1 u.o.p.r., z za-
strzeżeniami wynikającymi z wyżej wielokrotnie przywoływanego wyroku 
Trybunału z dnia 28 maja 1997 r.23 Oczywiście argument wynikający z de-
cyzji ustawodawcy zwykłego nie jest w pełni użyteczny w dyskursie kon-
stytucyjnym; niemniej jednak pozwala on zauważyć punkt widzenia pra-
wodawcy – co może być niewątpliwie interesującą podstawą dalszych ana-
liz już na poziomie konstytucyjnym. Bez wątpienia częstym punktem wyj-
ścia dla głębokich analiz porządku konstytucyjnego jest procedura hierar-
chicznej kontroli prawa, a wiec skrupulatne przeanalizowanie postano-
wień aktu normatywnego, a następnie nakierunkowana już kompleksowa 
analiza na poziomie konstytucyjnym.  

Za uznaniem płodu ludzkiego za podmiot prawa24 zdawał się opowie-
dzieć sam Trybunał Konstytucyjny25, wyprowadzając z klauzuli demokra-
tycznego państwa prawnego chociażby obowiązek zapewnienia ochrony 
jego życia i zdrowia. Jeżeli konstytucja przyznaje płodowi taką ochronę, to 
w zakresie korzystania z niej należy uznać także fakt jego podmiotowości 
prawej. Nawet jeżeli płód nie korzysta bezpośrednio (i samodzielnie)  
                                                 
21 Istotą zasady równości jest to, iż „wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną 
cechą istotną (relewantną) w równym stopniu mają być traktowane równo.”– zob. m.in. 
Wyrok TK z 11 września 2007 r., P 11/07, OTK 2007, nr 8 A, poz. 97. 
22 J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego na początku XXI w., Wolters Kluwer, Kraków 2004, s. 580. 
23 Wyrok TK z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19. 
24 Zob. również w tym zakresie uwagi L. Boska [w:] L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej  
i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 301  
i nast. 
25 Zob. liczne fragmenty (m.in. pkt: 1; 4.4) z Wyroku TK dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, 
OTK 1997, nr 2, poz. 19. 
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z praw podmiotowych (vide pogląd wykluczający go z podmiotowego za-
kresu choćby art. 38 Konstytucji RP), to fakt wyznaczania pośrednio z war-
tości i praw konstytucyjnych uprawnień do zapewnienia ochrony jego ży-
cia powoduje, że jest on podmiotem prawa sui generis – bo nie w pełnym 
znaczeniu tego pojęcia, w jakim zwykło się go używać. Ochrona życia  
i zdrowia dziecka, może być realizowana nie tylko przez rodziców dziecka 
poczętego, ale i np. Rzecznika Praw Obywatelskich, który posiadając legi-
tymacje ogólną do występowania do Trybunały Konstytucyjnego, może 
stać na straży tych wartości w każdej sytuacji spostrzeżenia nielegalności 
regulacji prawnej.  

W opinii autora opracowania uznać należy, iż skoro człowiek w prena-
talnej fazie życia korzysta z ochrony na podłożu konstytucyjnym, to poziom 
tej ochrony w demokratycznym państwie prawa jakim jest Rzeczpospolita 
Polska powinien być udzielany zgodnie z fundamentalną dla ustroju demo-
kratycznego zasadą równości i zakazem dyskryminacji, który obejmuje 
ochroną wszystkie sfery w jakich państwo wpływa na status podmiotów 
prawa26. Niektórzy mogliby podnosić, że w takim wypadku pada sugestia, 
iż zasada równości jednakowo mogłaby znaleźć zastosowanie nawet do 
zwierząt – podnoszone są przecież argumenty na rzecz konieczności uzna-
nia ich podmiotowego statusu27. Podkreślić należy jednak, iż płód ludzki  
w przeciwieństwie do zwierząt korzysta z przymiotu godności28 i znajduje 
się pod szczególną ochroną prawa, nawet jeśli nie jest uznawany za pełno-
prawną (w rozumieniu: korzystającą w pełni z konstytucyjnych praw i wol-
ności przyznanych człowiekowi) istotę ludzką. Idąc tokiem wywodu, nale-
ży również przypomnieć, że ustawodawca „musi brać pod uwagę każdora-
zowo aksjologię Konstytucji RP. Dopiero na tym tle można dostrzec, jakie 
cechy i w jakich wypadkach prowadziłyby do niedopuszczalnego zróżni-
cowania podmiotów prawa. Wyznacznikiem takim mogą być np. przepisy 
ustanawiające w oznaczonych sytuacjach szczególną ochronę określonych 
podmiotów w samej Konstytucji RP (np. dzieci, kobiet ciężarnych, osób 
niepełnosprawnych itd.)”29. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 9 Konstytucji 
RP, Rzeczpospolita Polska ma obowiązek przestrzegania wiążącego ją pra-
wa międzynarodowego, akty prawa międzynarodowego mogą być również 
                                                 
26 Zob. szerzej o nieenumeratywnym charakterze wyliczenia z art. 32 ust. 2 Konstytucji 
RP: W. Borysiak, L. Bosek, Art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Kon-
stytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 838 i tam podane 
źródła. 
27 Zob. m.in. A. Elżanowski, T. Pietrzykowski, Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa, 
http://www.academia.edu/7794678/Zwierz%C4%99ta_jako_nieosobowe_podmioty_pra
wa_Animals_as_Non-Personal_Rights-Holders_ (online: 13.10.2016) 
28 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2012, s. 212.  
29 W. Borysiak, L. Bosek, op. cit., s. 837. 
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cenną wskazówką dopuszczalności danej cechy jako różnicującej30.   
Ciekawe spostrzeżenia, co do podmiotowego zakresu wymaganej w de-

mokratycznym państwie ochrony przed niesłusznym różnicowaniem, 
można powziąć analizując następujące hipotetyczne ujęcie art. 927 par. 2 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 31: „Jednakże dziecko 
rasy x w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli 
urodzi się żywe”. Abstrahując od ewentualnej nieostrości pojęcia przyna-
leżności do rasy x, możliwość stania się nawet hipotetycznym spadkobiercą 
uzależniona od przynależności rasowej budzi daleko idące obiekcje. Dziec-
ko rasy y po urodzeniu się, oczywiście tak samo jak dziecko rasy x będzie 
mogło zostać skutecznie ustanowione dziedzicem; różnicowanie dotyczy 
jedynie warunkowej zdolności do dziedziczenia niebędącej żadnym pra-
wem podmiotowym. Spekulatywne ujęcie tego problemu i postawienie 
tezy, iż do stanu niekonstytucyjności dochodzi, ponieważ w przypadku ży-
wego urodzenia się dzieci obu tych ras, wyłącznie jedno z nich nabędzie 
spadek po zamarłych wcześniej spadkodawcach, którzy każdego z nich 
ustanowili spadkobiercą, z pewnością nie zasługuje na aprobatę. Nabycie 
lub brak możliwości nabycia prawa z momentem urodzenia się są bezpo-
średnio związane z ową warunkową zdolnością do dziedziczenia. Stąd, to 
właśnie różnicowanie w jej zakresie nasciturusów jest przyczyną odmien-
nej sytuacji dzieci w chwili urodzenia, w oparciu o które należałoby 
stwierdzić ewentualną nieprawidłowość. Wnioskowanie a posteriori jest 
wnioskowaniem redukcyjnym, a więc należącym do kategorii wnioskowań 
zawodnych i nie powinno ono stanowić podstawy dla kategorycznego 
stwierdzenia o niekonstytucyjności danego unormowania. Zatem, jeżeli 
chce się dowieść nielegalności tej hipotetycznej regulacji budzącej spore 
wątpliwości z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawa, 
konieczne jest bezpośrednie odniesienie się do dyferencjacji sytuacji 
prawnej nasciturusów. Pytaniem pozostaje, czy w tej sytuacji oponowano 
by bardziej za stwierdzeniem niekonstytucyjności w oparciu właśnie o art. 
32 Konstytucji RP, czy też o jakieś bardziej ogólne zasady wynikające z art. 
2 Konstytucji RP.  
 
 
Informacja genetyczna u podstaw różnicowania  
 
W kolejnym etapie należy stwierdzić, czy genotyp (w tym przypadku ściślej 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia pło-
du albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu wskazane przez wy-
                                                 
30 Por. W. Borysiak, L. Bosek, op. cit., s. 839. 
31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) 
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niki badań prenatalnych lub inne przesłanki medyczne) może stanowić ce-
chę relewantną będąca podstawą różnicowania stopnia ochrony płodów 
będących w jednakowej fazie rozwoju32. 

Wspólną cechą istotną dwóch grup podmiotów odmiennie traktowa-
nych jest więc bycie płodem ludzkim w jednakowej fazie rozwoju, nato-
miast cechą różnicującą jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieod-
wracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego ży-
ciu, wskazane przez badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne  
u jednej z nich. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału kryterium różnicowa-
nia musi zostać poddane testowi legalności, na który składają się trzy ele-
menty: „Po pierwsze, wprowadzone przez prawodawcę różnicowania mu-
szą być racjonalnie uzasadnione. Muszą one mieć związek z celem i treścią 
przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma. Po drugie, waga 
interesu, któremu ma służyć różnicowanie podmiotów podobnych, musi 
pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną 
naruszone w wyniku różnego traktowania podmiotów podobnych. Po trze-
cie, różnicowanie podmiotów podobnych musi znajdować podstawę w wa-
rtościach, zasadach lub normach konstytucyjnych.”33  

Odnosząc się do pierwszej przesłanki należy stwierdzić, iż w rzeczy sa-
mej przepis ten, będący podstawą różnicowania przyznanej przez prawo 
ochrony płodowi pozostaje racjonalnie uzasadniony. Wydaje się bezspor-
ne, iż regulacja ta ma na celu ochronę tzw. praw reprodukcyjnych kobiet 
wywodzonych głównie z prawa do prywatności, ale i jej szeroko pojmowa-
nego zdrowia, czy to społecznego czy też komfortu psychicznego kobiety.  

Nawiasem mówiąc, z całości regulacji art. 4a u.o.p.r. wnioskować można, 
iż zdrowie – rozumiane jako dobrostan fizyczny i prawidłowe funkcjono-
wanie układów organizmu – chronione jest osobno na gruncie art. 4a ust. 1 
pkt. 1 u.o.p.r. Nie jest oczywiście wykluczone przyjęcie również wykładni 
prowadzącej do stwierdzenia, że art. 4a ust. 1 pkt. 1 u.o.p.r. chroni zdrowie 
bardzo szeroko rozumiane, tak iż urodzenie dziecka ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności fizycznej (niestanowiącym zagrożenia dla zdrowia 
                                                 
32 Nie bez znaczenia dla całej problematyki pozostaje również fakt ewentualnego odmien-
nego traktowania płodów do chwili i od chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samo-
dzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej z uwagi na możliwy różny stan tech-
nologii medycznej w różnych obszarach kraju (nie jest wykluczone, że z uwagi na dyspo-
nowanie określoną aparaturą, w jednym szpitalu uznane zostanie przekroczenie tej chw-
iejnej granicy ustanowionej przez ustawodawcę, a w innym szpitalu już nie) – nie stanowi 
to jednak meritum rozważań tej pracy, ale może stanowić ciekawy przedmiot odrębnej 
analizy. Zob. szerzej ciekawe spostrzeżenia dot. zagadnienia trafności cechy „zdolności do 
przeżycia” jako linii granicznej dla dopuszczalności aborcji (i dalsze rozważania o poten-
cjalności): P. Singer, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, 
ss. 139-140  
33 Zob. Wyrok TK z 14 kwietnia 2003 r., K 34/02, OTK 2003, nr 4, poz. 30. 
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fizycznego kobiety ciężarnej np. podczas porodu, ale i w czasie trwania cią-
ży) lub psychicznej, również będzie mogło stanowić spełnienie przesłanki  
z art. 4a ust. 1 pkt. 1. W takim przypadku niewykluczona byłaby koniecz-
ność zastosowania wyroku zakresowego (interpretacyjnego), o ile przesła-
nka eugeniczna okazałaby się rzeczywiście niekonstytucyjna a jednak za-
warta również w pewnym zakresie normy wynikającej z art. 4a ust. 1 pkt. 1 
u.o.p.r. Reasumując, prawodawca winien zwrócić uwagę również na fakt 
samej niedostatecznej określoności przesłanki ochrony zdrowia kobiety 
ciężarnej.  

Ocena dotycząca drugiej przesłanki różnicowania odwołującej się do 
tzw. proporcjonalności sensu stricto może być najbardziej sporna. Intere-
sem, któremu służy omawiane różnicowanie jest jedno z dóbr kobiety cię-
żarnej jakim jest pozostawienie jej swobodnej decyzji, czy chce ona urodzić 
i wychować niepełnosprawne dziecko. Natomiast wartością konstytucyjną 
naruszaną jest ochrona człowieka w prenatalnej fazie jego rozwoju. W tym 
miejscu zauważyć należy, iż arbitralna decyzja kobiety w kwestii usunięcia 
płodu z uwagi na duże prawdopodobieństwo jego ciężkiego i nieodwracal-
nego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, pod-
jęta przy sprzeciwie biologicznego ojca dziecka może ograniczać niekiedy 
nieproporcjonalnie również jego prawa – zagadnienie to pozostaje jednak 
poza ścisłym zakresem tej analizy.  

Występująca kolizja rozstrzygnięta może zostać jedynie po analizie hie-
rarchii wartości konstytucyjnych, która wynika z całokształtu regulacji us-
tawy zasadniczej. W związku z powyższą obserwacją, wskazującą na i tak 
pośrednie powiązanie drugiej i trzeciej przesłanki dopuszczalności różni-
cowania podmiotów podobnych oraz przez fakt, iż samo ważenie praw  
i wolności zawsze pozostaje kwestią kontrowersyjną, kolejno przedsta-
wiono analizę przesłanki trzeciej. To właśnie z uwagi na całokształt syste-
mu aksjologicznego Konstytucji RP, przesłanka aborcyjna dużego prawdo-
podobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieu-
leczalnej choroby zagrażającej jego życiu, będąca płaszczyzną szczególnie 
silnego wpływu informacji genetycznej na sytuację prawną podmiotów 
prawa (oraz przez to na stopień ochrony zapewnianej przez konstytucję), 
uznana mogłaby zostać za niekonstytucyjną. System ustrojowy Rzeczypo-
spolitej charakteryzuje się poddaniem pod szczególną ochronę osób nie-
pełnosprawnych (art. 69 konstytucji RP), dzieci (art. 72 oraz art. 68 ust. 3 
Konstytucji RP) i macierzyństwa – które nie może oznaczać wyłącznie inte-
resów kobiety ciężarnej (art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji RP) oraz 
zapewnieniem przez państwo publicznej opieki zdrowotnej (art. 68 Kon-
stytucji RP) i społecznej (art. 67 Konstytucji RP). Warto zwrócić także 
uwagę na ustawowo rozbudowany system rentowy gwarantujący rentę 
również opiekunowi osoby niepełnosprawnej – ustawodawca realnie roz-
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wija konstytucyjnie gwarantowaną ochronę socjalną.  
Nieodzowne jest przypomnienie, iż zdrowie (co najmniej to fizyczne)  

i życie kobiety ciężarnej chronione jest osobnym przepisem ustawy (vide 
art. 4a ust. 1 pkt. 1 u.o.p.r.). W przypadku przesłanki eugenicznej aborcji 
główną podstawą dla odmówienia jednakowej ochrony płodowi, w przy-
padku którego nie stwierdzono wad genetycznych i takiego, w przypadku 
którego stwierdzono przynajmniej duże ich prawdopodobieństwo, jest tzw. 
prawo reprodukcyjne matki powiązane ewentualnie z wymogiem troski  
o jej komfort psychiczny i dobrostan życiowy, które w świetle wartości 
polskiej konstytucji może nie stanowić wystarczającego uzasadnienia owej 
dyskryminacji. Dodatkowo z regulacji międzynarodowych, takich jak pod-
pisana i nieratyfikowana przez Polskę Konwencja o ochronie praw czło-
wieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medy-
cyny34 wynika, iż badania genetyczne służyć mają trosce o zdrowie istoty 
ludzkiej; w tym przypadku służą niesłusznemu różnicowaniu konstytucyj-
nego standardu ochrony wartości. W związku z powyższym, w opinii auto-
ra, nawet przy wąskim (ścisłym) rozumieniu ciężkiego upośledzenia płodu 
– jakie M. Królikowski zdaje się przyjmować za należyte prokonstytucyjne 
rozumienie omawianego przepisu35– istnieje perspektywa nie spełnienia 
konstytucyjnych wymogów różnicowania podmiotów prawa przez władze.  

Uznanie przesłanki eugenicznej za niekonstytucyjną nie powodowałoby 
naruszenia standardów wynikających z prawa międzynarodowego. Należy 
pamiętać, iż EKPC nie stanowi obiektywnego prawa do aborcji. Orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, takie jak w sprawach R.R. prze-
ciwko Polsce36 oraz Tysiąc przeciwko Polsce37, w żadnym stopniu nie do-
wodzą istnienia konwencyjnie chronionego obiektywnego prawa kobiety 
do wykonania badań z zakresu genetycznej diagnostyki prenatalnej płodu  
i jego usunięcia w przypadku stwierdzenia jego wady. Jak wynika z orzecz-
nictwa Trybunału w Strasburgu jedynie w przypadku, w którym prawo 
gwarantuje możliwość przerwania ciąży z uwagi na określone przesłanki, 
należy przyjąć obowiązek państwa do zagwarantowania kobietom ciężar-
nym dostępu do tak kompleksowej informacji o płodzie jaka potrzebna jest 
do określenia ewentualnego kwalifikowania się do legalnego zabiegu abor-
cyjnego. Problem ten świetnie obrazuje również przykład orzecznictwa  
                                                 
34 Konwencja Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec za-
stosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z 4 kwiet-
nia 1997 r. 
35 Zob. M. Królikowski, Problem interpretacji tzw. przesłanki eugenicznej stanowiącej o do-
puszczalności zabiegu przerwania ciąży, [w:] L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne 
wyzwania bioetyczne, C.H. Becka, Warszawa 2010, ss. 175-183. 
36 Wyrok ETPC z 26 maja 2011 r., 27617/04, R.R. przeciwko Polsce, HUDOC. 
37 Wyrok ETPC z 20 marca 2007 r., 5410/03, Tysiąc przeciwko Polsce, HUDOC. 
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w sprawach przeciwko Irlandii, w której zabieg przerwania ciąży możliwy 
jest jedynie w przypadku zagrożenia życia matki, co samo w sobie nie sta-
nowi naruszenia EKPC38. 
 
 
Uwagi na marginesie poglądu o braku ochrony płodu 
na gruncie art. 38 Konstytucji RP 
 
W doktrynie prawa konstytucyjnego, jak zauważono, istnieje spór co do 
przyznania płodowi ochrony bezpośrednio na podstawie art. 38 Konstytu-
cji RP. Zwolennicy jednego, jak i drugiego poglądu przedstawiają interesu-
jące argumenty39, a spór ten nie znalazł dotychczas swojego wyjaśnienia na 
gruncie orzecznictwa polskiego sądu konstytucyjnego. Co prawda Trybu-
nał w przywoływanym już niejednokrotnie wyroku z 1997 r.40 skonstato-
wał w następujący sposób swój wywód: „Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. 
Konstytucja RP potwierdza w art. 38 prawną ochronę życia każdego czło-
wieka. Podstawa konstytucyjna, na której oparł swoje orzeczenie Trybunał 
Konstytucyjny znalazła więc swoje potwierdzenie i wyraźne wyartykuło-
wanie w Konstytucji RP.” Niemniej jednak oprócz przedstawionego lako-
nicznego stwierdzenia kończącego uzasadnienie, Trybunał nie miał okazji 
potwierdzić tej widniejącej sugestii, co do kierunku rozumienia przezeń 
podmiotowego zakresu art. 38 Konstytucji RP. Brak jest wyroku dotyczą-
cego przepisu ograniczającego ochronę człowieka w prenatalnej fazie jego 
rozwoju, w którego sentencji orzeczono, by o jego zgodności czy niezgod-
ności z art. 38 Konstytucji RP (stwierdzenie adekwatności wzorca kontroli) 
– co poprzez moc powszechnie obowiązującą wyroku zakończyłoby spór  
o praktyczne rozumienie wspomnianego prawa.  

Jak wykazane zostało przy analizie charakteru norm z art. 32 Konstytu-
cji RP i jego podmiotowego zakresu zastosowania, bez znaczenia dla moż-
liwości skontrolowania prawidłowości różnicowania jest dyskutowane py-
tanie o możliwość korzystania przez płód ludzki z ochrony na gruncie art. 
38 Konstytucji RP. Na kanwie owej problematyki podmiotowego zakresu 
zastosowania art. 38 Konstytucji RP autor opracowania pragnie przedsta-
wić jedynie następujące spostrzeżenie. Zauważyć trzeba, że art. 233 Kon-
stytucji RP treścią katalogu negatywnego z ust. 1 i katalogu pozytywnego  
z ust. 3, ustanawia pewną szczególną gwarancję dla prawa do ochrony ży-

                                                 
38 Zob. Wyrok ETPC z 16 grudnia 2010 r., 25579/05, A, B i C przeciwko Irlandii, HUDOC. 
39 Zob. m.in. T. Sroka, Art. 38, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komen-
tarz do art. 1-86, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 940 i nn. oraz podane tam przykłady z piś-
miennictwa. 
40 Wyrok TK z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, Nr 2, poz. 19. 
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cia człowieka z art. 38 Konstytucji RP w czasie stanów nadzwyczajnych.  
W związku z istniejącym dylematem, co do uznania zastosowania art. 38 
Konstytucji RP do człowieka w prenatalnej fazie rozwoju, należy zastano-
wić się, czy ewentualny brak przysługiwania takiej ochrony na gruncie art. 
38 Konstytucji RP powodowałby możliwość niemalże nieskrępowanego 
ograniczania prawnej ochrony płodu w czasie stanu nadzwyczajnego, czy 
też dalej nierównej ochrony jedynie danej grupy płodów (vide ewentualna 
legalność przesłanki eugenicznej aborcji w czasie stanu nadzwyczajnego). 
Zdaniem autora opracowania nie, a przemawiać za tym mogłaby choćby 
poniższa konstatacja.  

Płód ludzki zgodnie ze wspomnianym już niejednokrotnie wyrokiem 
Trybunału posiada przymiot godności. W tym miejscu warto również spo-
strzec, że art. 30 Konstytucji RP jest zredagowany w zgoła odmienny spo-
sób (oraz ma szerokie pozatekstualne znaczenie) od art. 38 Konstytucji RP 
i fakt, iż w obydwu tych przepisach występuje słowo „człowiek”, samo  
w sobie nie przeczy możliwości uznania, iż jeden z tych przepisów odnosi 
się do człowieka również w prenatalnej fazie jego rozwoju, a drugi nie. 
Godność z art. 30 Konstytucji RP jest nienaruszalna i nie może być ograni-
czona również w stanach nadzwyczajnych. Oczywiście zagadnienie możli-
wości różnicowania jest nieco odmiennym problemem, bowiem tylko część 
podmiotów ma być inaczej traktowana – niemniej jednak byłoby ono nie-
słuszne. Zupełne odebranie potencjału życia pewnej grupie płodów ze 
względu na panujące gorsze warunki (brak żywności, środków pomocy 
społecznej ect.) skutkuje całkowicie przedmiotowym traktowaniem czło-
wieka w prenatalnej fazie rozwoju i byłoby naruszeniem jego godności. 
Przesłanki wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w żadnym wypadku nie 
stwarzają możliwości argumentowania za zasadnością różnicowania po-
ziomu ochrony prawnej wartości jaką jest życie ludzkie w prenatalnej fazie 
rozwoju. Bezzasadne byłoby powoływanie się przykładowo na wspomnia-
ny panujący podczas wojny głód, jako przesłanki dla takiej regulacji. Try-
bunał już raz negatywnie ocenił taką analogiczną przesłankę dokonania 
zabiegu przerwania ciąży (vide tzw. przesłanka ekonomiczno-społeczna),  
a sam fakt, iż podczas wojny tego rodzaju dolegliwości są częstsze nie oz-
nacza przecież możliwości sięgnięcia po taki środek poprawy sytuacji eko-
nomiczno-społecznej, bowiem narusza to godność istoty ludzkiej poprzez 
traktowanie jej jako środka do celu. Na marginesie warto też spostrzec, że 
w czasie stanu nadzwyczajnego nie można ograniczać praw dziecka. Tu je-
dnak jawi się osobny problem znaczenia konstytucyjnego pojęcia „dziecka” 
między innymi z art. 72 Konstytucji RP41, który mógłby stanowić przed-
                                                 
41 Ciekawa analiza problemu z przywołaniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. 
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2000 nr 6 poz. 69 ze zm.), która definiuje dziecko jako 
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miot odrębnej analizy.  
Reasumując, nieuznanie prawnej ochrony płodu na gruncie art. 38 Kon-

stytucji RP nie tworzy niebezpieczeństwa arbitralnego ograniczania 
ochrony prawnej człowieka w prenatalnej fazie rozwoju podczas stanu wy-
jątkowego. Zarazem – co z perspektywy tego opracowania najistotniejsze  
– nie tworzy warunków do dyferencjacji sytuacji prawnej porównywanych 
grup ludzi w prenatalnej fazie rozwoju. 
 
 
Postulaty de lege ferenda a rzeczywista nieodzowność 
precyzyjnej regulacji konstytucyjnej 
 
Jakość stanowionego przez ustawodawcę prawa oceniana musi być w pań-
stwie prawa przede wszystkim z punku widzenia najwyższych w hierarchii 
aktów prawnych jakim w Polsce jest konstytucja. Nie wolno jednak zapo-
minać, że prawo ze swej istoty tworzone ma być dla człowieka, nie ma być 
zabawką w rękach rządzących poruszających ludźmi jak lalkami za pomocą 
normatywnych nici, lecz ma służyć człowiekowi, również zapewniając 
przestrzeganie pewnych fundamentalnych zasad etycznych pożądanych 
przez społeczeństwo.  

Furtką do „wplątania” etyki w świat normatywny może być właśnie us-
tawa zasadnicza, której aksjologia wyznaczać będzie kierunki, w których 
ustawodawstwo ma podążać. Olbrzymią rolę w tym procesie implikacji 
norm etycznych w sytuacji niedookreśloności pewnych uregulowań na po-
ziomie konstytucyjnym posiada (co wielu się nie podoba) aktywizm sę-
dziowski. Oczywiście ustrojodawca ma możliwość skrupulatnego uregulo-
wania kwestii, które stwarzają największe problemy bioetyczne (jak status 
embrionu, zakres ochrony płodu itd.) Jednakże w przypadku, w którym nie 
ma jasności, co do znaczenia tekstu prawnego, to wykładnia w procesie 
stosowania prawa służyć będzie dookreślaniu etycznych granic systemu 
prawa. Jak trafnie zauważa J. Stelmach „poszukując racjonalnych (zgod-
nych z wymogami rozumu i stanem naszej wiedzy), etycznie akceptowal-
nych i zarazem efektywnych (czyli stosowalnych) rozwiązań prawnych 
kwestii bioetycznych, musimy nauczyć się wyważać nierzadko przeciw-
stawne (antynomiczne) punkty widzenia, znajdywać przestrzeń wspólną, 

                                                                                                                                  
istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności oraz orzeczenia Trybunału definiu-
jącego odmiennie dziecko na poziomie ponadustawowym (Wyrok TK z 11 października 
2011 r., sygn.. K 16/10, OTK 2011, nr 8 A, poz. 80) W. Borysiaka [w:] W. Borysiak, Art. 72 
Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-
86, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1660. 
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w której dają się one jakoś pogodzić. I jest to z pewnością możliwe”42.  
Powstaje jednak pytanie o to, czy tworzona regulacja ma pozostawiać 

szeroką możliwość interpretacyjną lub duży luz decyzyjny, przerzucając 
odpowiedzialność za owe wyważanie punktów widzenia na sędziów, czy 
też to ustrojodawca powinien określić jasne granice w sferach bioetycz-
nych. Niekiedy postulowana precyzyjna regulacja konstytucyjna może być 
jakże pomocna dla praktyków prawa, lecz należy się zastanowić czy jej nie-
elastyczność nie przyniosłaby więcej szkód. 
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