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Granice wiedzy medycznej 
i moralna niepewność a rozstrzyganie 

o konstytucyjności norm prawnych

Streszczenie

Podstawowa dla niniejszego artykułu jest teza, że powszechne w polskiej doktrynie 
stwierdzenie, iż w ramach kontroli konstytucyjności prawa w Polsce operuje się – przy-
najmniej w większości przypadków – jedynie na normach prawnych zajmujących różne 
miejsce w hierarchii źródeł prawa, wydaje się opisem zbyt uproszczonym. W niniejszej 
pracy kwestię tę rozważono na przykładzie dwóch, pozornie bardzo odległych od sie-
bie zagadnień – wiedzy medycznej i moralności. Wydaje się, że Trybunał Konstytucyjny 
dotychczas niedostatecznie zdecydowanie odnosił się do problemów prawnych, których 
źródłem były wątpliwości powstających na gruncie nauki, jak i wobec powszechnie ak-
ceptowanego pluralizmu światopoglądowego. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie 
potencjalnych zagrożeń z tym związanych oraz wykazanie, w jakim kierunku można 
rozwinąć orzecznictwo polskiego sądu konstytucyjnego, aby podjąć próbę wyjaśnienia 
powyższych niejasności.

Słowa kluczowe: moralna niepewność, medycyna, zaburzenia psychiczne, aborcja, 
kontrola konstytucyjności prawa

1. Wstęp

Rozstrzyganie o hierarchicznej zgodności norm prawnych, wbrew pierwotnym zało-
żeniom, nie opiera się jedynie na wykładni przepisów stanowiących przedmiot i wzo-
rzec kontroli. Należy mieć bowiem na uwadze, że wypracowane mechanizmy oceny 

1  Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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konstytucyjności prawa wymagają poczynienia dalej idących ustaleń niż tylko treść 
prawa. Przykładowo, oceniając skuteczność, czy też bardziej precyzyjnie, przydatność 
regulacji, koniecznym jest rozważenie wpływu rozwiązań prawnych na rzeczywistość. 
Zatem niejednokrotnie owa przydatność będzie musiała zostać oceniona przez pryzmat 
osiągnięć nauki. Natomiast na pytanie, czy dane ograniczenie konstytucyjnego prawa 
lub wolności może zostać uzasadnione przesłanką moralności publicznej, należy przy-
najmniej ustalić, co w kontekście konkretnego problemu konstytucyjnego jest moralne2.

W obszarze medycyny każde z wyżej wskazanych zagadnień ma swoją donio-
słość praktyczną. Z jednej strony można wskazać przypadki, w których w procedurze 
kontroli konstytucyjności prawa sąd konstytucyjny powinien uwzględniać dorobek 
współczesnej wiedzy medycznej. Z drugiej, aby dokonać oceny konstytucyjności prawa 
w kwestiach związanych z bioetyką, nie sposób odejść od uprzedniego rozstrzygnięcia 
problemów na płaszczyźnie światopoglądowej. Nie ulega większej wątpliwości, że gra-
nice wiedzy medycznej i wątpliwości co do moralności mają różne znaczenie przy 
ocenie konstytucyjności prawa. Warto jednak potraktować te kwestie łącznie i postawić 
pytanie, czy Konstytucja bierze pod uwagę, że na dany moment nie mamy, jako spo-
łeczeństwo, możliwości udzielenia jednoznacznych odpowiedzi na wszystkie pytania, 
które powstają w związku z koniecznością odniesienia problemów konstytucyjnych 
do otaczającej nas rzeczywistości.

Na wstępie należy także zaznaczyć, że zasygnalizowane problemy nie ograniczają się 
do konsekwencji wyboru jednej z koncepcji wykładni konstytucji, przykładowo orygi-
nalistycznej albo living constitutionalism3. Choć genezy powyższych wątpliwości należy 
poszukiwać w podstawowym sporze o teorie interpretacji ustawy zasadniczej, to już 
w tym miejscu warto podkreślić, iż założeniem niniejszej pracy jest to, że współczesne 
modele kontroli konstytucyjności prawa4 wypracowały mechanizmy, które wykraczają 
poza problem wykładni przepisów prawnych.

2. Znaczenie ustaleń pozaprawnych dla rozstrzygnięć 
o konstytucyjności norm prawnych

W polskich realiach okrzepło sformułowanie, że sąd konstytucyjny jest sądem pra-
wa, nie zaś sądem faktów5. W doktrynie zdarza się ponadto zauważać, że Trybunał 

2  Zob. szerzej L. Bosek, M. Szydło, Komentarz do art. 31 Konstytucji [w:] Konstytucja RP. Komentarz, 
red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 32‒33.

3  Szerzej na temat różnic założeń tych koncepcji zob. np. T. Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i living 
constitutionalism a koncepcja państwa prawnego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa 
Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 147‒165.

4  Niewątpliwie bowiem, choć kwestie ustrojowej pozycji organów mających właściwe kompetencje w tym 
zakresie, czy też skutków stwierdzenia niekonstytucyjności są bardzo różne, pewne mechanizmy mają 
charakter uniwersalny, np. ocena proporcjonalności ograniczenia konstytucyjnych praw podmiotowych.

5  Przy czym nie budzi wątpliwości, że ustawodawca przewidział pewne wyjątki w tym zakresie. Przede 
wszystkim należy mieć tu na względzie możliwość wydania postanowienia tymczasowego, ingerującego 
w konkretne postępowanie toczone w sprawie, której skarga dotyczy (art. 79 ustawy z dnia 30 listopada 
2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym [Dz.U. poz. 2072]). 
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Konstytucyjny nie dokonuje ustaleń natury faktycznej6. Pojawiają się jednak również 
głosy, że formuła Trybunału jako „sądu prawa” nie rozwiązuje wielu problemów wy-
stępujących w postępowaniu rozpoznawczym, w szczególności w zakresie wyjaśniania 
okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy7. Przykładowo w wyroku 
o sygn. akt P 23/058 Trybunał Konstytucyjny wprost przyznał, że choć jest sądem prawa 
a nie faktów, to w danej sprawie przeanalizował sytuację faktyczną leżącą u podstaw 
pytania prawnego. Analiza ta miała znaleźć odzwierciedlenie w późniejszej sentencji 
orzeczenia, w której stwierdzono niekonstytucyjność braku możliwości przyznania 
zasiłku stałego w sytuacji, gdy osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym, zdolna 
do pracy, niezatrudniona ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym 
niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Niewątpliwie Trybunał Konstytucyjny dokonuje jednak dalej idących ustaleń na po-
trzeby oceny konstytucyjności prawa, niestanowiących interpretacji prawa. Konkretne 
kompetencje Trybunału w tym zakresie formułuje już Konstytucja, umożliwiając wy-
stąpienie do Rady Ministrów o określenie skutków finansowych powstałych w przy-
padku ewentualnego orzeczenia o niekonstytucyjności (art. 190 ust. 3 Konstytucji). 
O możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego wprost stanowiły także 
wszystkie dotychczasowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, odsyłając, w przypadku 
kontroli konstytucyjności prawa9, do Kodeksu postępowania cywilnego10.

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniach swoich orzeczeń niejednokrotnie ko-
rzysta z różnych analiz naukowych. W szczególności służą one ocenie przydatności 
danej regulacji w ramach testu proporcjonalności, czy też pomagają wyważyć wartości 
pozostające ze sobą w kolizji w konkretnej sprawie. Dobrym przykładem będzie wyrok 
Trybunału o sygn. K 48/0511, dotyczący obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa 
w pojazdach samochodowych. Powołując się na wyniki licznych badań naukowych 
dotyczących znaczenia stosowania pasów bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia i życia 
jednostek, zauważono jednocześnie, że: „(…) przywołane badania naukowe obejmujące 
statystyki wypadków stanowią zagadnienie pozaprawne, niepodlegające kontroli Try-
bunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekając w niniejszej sprawie ocenia jedynie, czy 
wyniki tych badań są pomocne do orzekania o zgodności z Konstytucją zaskarżonych 
rozwiązań prawnych oraz czy można je uznać za miarodajne, wiarygodne i aktualne”. 

Zob. postanowienia TK z: 26 czerwca 2001 r., sygn. akt SK 19/01, OTK ZU nr 6/2001, poz. 168, 23 czerw-
ca 2008 r., sygn. akt SK 48/07, OTK ZU nr 1/A/2008, poz. 12.

6  Zob. np. W. Mojski, Kilka uwag o przedmiocie i funkcjach kontroli konstytucyjności prawa w Polsce, 
Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2‒3/2010, s. 286.

7  P. Tuleja, Czy ewolucja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego powoduje konieczność zmiany prawnych 
podstaw jego działania? [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Try-
bunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, red. K. Budziło, Warszawa 2010, s. 357.

8  Wyrok TK z 15 listopada 2006 r., sygn. akt P 23/05, OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 151.
9  Natomiast w przypadku kompetencji kontroli zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 
politycznych (art. 188 pkt 4 Konstytucji) ustawodawca – w ogólności – odsyłał do ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2016 poz. 1749 z późn. zm.).

10  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1822 z późn. zm).
11  Wyrok TK z 9 lipca 2009 r., sygn. akt SK 48/05, OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 108.
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W tym fragmencie orzeczenia TK zawarto kilka ciekawych z perspektywy niniejszego 
artykułu tez. Po pierwsze, a contrario można przyjąć, że orzekanie o konstytucyjności 
prawa bez uwzględnienia badań naukowych byłoby przynajmniej utrudnione. Po dru-
gie, do kompetencji Trybunału należy pewna weryfikacja tych badań, przynajmniej 
w zakresie ich przydatności dla sprawy. Po trzecie, Trybunał sygnalizuje problem ak-
tualności, albo wręcz aktualizacji wiedzy naukowej.

Wyżej omówione kwestie pojawiły się również w sprawie o sygn. akt SK 55/1312, 
dotyczącej kryminalizacji posiadania konopi indyjskich. Za orzeczeniem o zgodności 
z ustawą zasadniczą tego rodzaju regulacji przemawiało m.in. dążenie przez ustawo-
dawcę do ograniczenia skali uzależnień od narkotyków, do których w znacznej mierze 
przyczyniało się używanie tych produkowanych z konopi indyjskich. Choć w uzasad-
nieniu pojawiają się odwołania jedynie do wyników badań, mówiących jednoznacznie 
o znaczącej szkodliwości marihuany, Trybunał ostatecznie stwierdził, że z piśmien-
nictwa i raportów dotyczących problemów narkomanii, skala zjawiska (w jakim stop-
niu konopie mogą prowadzić do uzależnienia od „twardych narkotyków”) jest ciągle 
sporna. Uznał ponadto że: „Zasadniczą trudność w jednoznacznym sklasyfikowaniu 
marihuany pod kątem stopnia jej faktycznej szkodliwości dla życia i zdrowia człowieka 
stanowi różnorodność przyjętych kryteriów ocen w tym zakresie oraz brak jednoznacz-
nych wniosków na ten temat potwierdzonych stosownymi badaniami empirycznymi. 
(…) Dostępne materiały badawcze pozwalają jednak sformułować wniosek, że uży-
wanie marihuany nie pozostaje bez wpływu na organizm zażywającej ją osoby oraz 
jego określone funkcje życiowe”. Trybunał przyjął zatem raczej bezsporną, aczkolwiek 
bardzo ogólną tezę, która w jego ocenie wystarczyła dla rozstrzygnięcia problemu 
konstytucyjnego. Na tle tej sprawy pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu sąd 
konstytucyjny mógłby selekcjonować wyniki badań naukowych. Czy przykładowo 
w jego kompetencjach jest wybór „bardziej wiarygodnych” wniosków, czy Trybunał 
powinien przyjąć, że teza jest nieudowodniona już w sytuacji, gdy różne badania (które 
na poziomie zupełnie podstawowej analizy można zakwalifikować jako wiarygodne) 
dają sprzeczne wyniki. W tym miejscu warto jedynie zaznaczyć, że problemy te nie 
były przedmiotem rozważań TK.

Powyższe przykłady dobrze uzupełnić także o orzeczenie, w którym Trybunał 
wręcz wymagał, aby uzasadnienie zarzutu niekonstytucyjności nie ograniczało się 
jedynie do argumentacji związanej z wykładnią norm prawnych. W wyroku TK 
o sygn. K 9/1113, poświęconemu prawu wyborczemu, jednym z powodów umorzenia 
postępowania w zakresie zarzutu niekonstytucyjności wprowadzenia jednomanda-
towych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu był brak powołania się przez 
wnioskodawcę na badania socjologiczne.

W kontekście powyższego warto także zwrócić uwagę na wyrok TK o sygn. K 52/13, 
dotyczący uboju rytualnego14. W orzeczeniu tym Trybunał badał m.in. wagę wartości 
określonej jako „dobrostan zwierząt”, mającej uzasadniać zakaz uboju. Istotna w tej 
12  Wyrok TK z 4 listopada 2014 r., sygn. akt SK 55/13, OTK ZU nr 10/A/2014, poz. 111.
13  Wyrok TK z 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11, OTK ZU nr 6/A/2011, poz. 61.
14  Wyrok TK z 10 grudnia 2014 r., sygn. akt K 52/13, OTK ZU nr 11/A/2014, poz. 118.
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części prowadzonej przez Trybunał analizy była próba ustalenia różnicy w cierpieniu 
zwierząt przy uboju tradycyjnym a rytualnym. Przyjęcie, że ta różnica nie jest do-
statecznie znacząca15, niewątpliwie ułatwiło stwierdzenie niekonstytucyjności zakazu 
uboju rytualnego. Z pewną ostrożnością można przyjąć ponadto wniosek, że ustale-
nie niejednoznaczności wyników badań naukowych dotyczących cierpienia zwierząt 
poddawanych ubojowi rytualnemu determinowało także założenie, iż problem uboju 
rytualny nie jest zbyt doniosły z perspektywy moralności16 – de facto jedynej klauzu-
li limitacyjnej mogącej uzasadniać zakaz szechity. Przy czym sygnalizacji wymaga, 
że w tej sprawie wątpliwości również budziło, jakie zachowania należy kwalifikować 
jako moralne17.

3. Wiedza medyczna i jej granice jako podstawa rozważań 
na temat konstytucyjności norm prawnych

W dotychczasowej działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego nie było 
potrzeby częstego odwoływania się dorobku medycyny. Niemniej jednak wydaje się, 
że ustalenie aktualnej wiedzy medycznej może mieć znaczenie na kilku płaszczyznach 
analizy konstytucyjności prawa. Okaże się bowiem między innymi, że nauka może 
współwyznaczać treść konstytucyjnych praw i wolności.

Na wstępie warto zacząć od mniej istotnego problemu konstytucyjnego. Koniecz-
ność reakcji prawodawcy na zmiany zachodzące w medycynie sygnalizował Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku o sygn. akt K 13/1518, dotyczącym instytucji względnego za-
kazu małżeńskiego. W orzeczeniu tym zwrócono uwagę, że w psychiatrii nie posługuje 
się już obecnymi w zakwestionowanych przepisach pojęciami „choroba psychiczna” 
i „niedorozwój umysłowy”. Natomiast współcześnie wskazane wyżej sformułowania, 
jak zauważył Trybunał, mają „negatywny kontekst znaczeniowy”19. Wadliwość ta nie 

15  Trybunał stwierdził, że: „W obecnym stanie wiedzy badania naukowe nad odczuwaniem bólu, cier-
pienia i stresu przez zwierzęta nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że prawidłowo wykonany ubój 
zwierząt metodą wymaganą przez niektóre wyznania w każdym przypadku jest bardziej bolesny dla 
zwierząt niż prawidłowo wykonany ubój z wykorzystaniem metod z ogłuszeniem”.

16  Argumentacja Trybunału w tym zakresie wydaje się nie być dostatecznie spójna. Konkluzja została 
sformułowana na podstawie spostrzeżenia Trybunału, że: „(…) dopóki w społeczeństwie polskim niemal 
powszechnie akceptowany jest ubój zwierząt gospodarskich w celu uzyskania pożywienia dla człowieka, 
to całkowite zakazanie tylko jednej z jego metod (metody rytualnej), podlegającej ochronie w ramach 
wolności religii, co do której badania naukowe nie rozstrzygają jednoznacznie, że w każdym przypadku 
jest bardziej bolesna niż inne metody, nie jest konieczne do ochrony moralności”.

17  Zob. w szczególności zdania odrębne do wyroku sędziego W. Hermelińskiego.
18  Wyrok TK z 22 listopada 2016 r., sygn. akt K 13/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 88.
19  Zwraca się na to uwagę także w literaturze przedmiotu, sugerując usunięcie z polskiego systemu 
prawnego pojęcia „choroba psychiczna” (Zob. np. S. Pużyński, Choroba psychiczna – problemy z dia-
gnostyką oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych, Psychiatria Polska 2007, tom XLI, nr 3, 
s. 308). Przyczyną jest nie tylko negatywny nośnik wydźwięk tego sformułowania, ale także problem 
metodologiczny. Zauważa się, że: „(…) opisywane w podręcznikach psychiatrii choroby psychiczne nie 
spełniają w pełni kryteriów jednostek nozologicznych, takich jak większość wyodrębnionych chorób 
w innych działach medycyny” (Ibidem, s. 301‒302).
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została uznana za wystarczającą dla stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu, po-
nieważ uznano, że bez większych trudności można ustalić zakres znaczeniowy tych 
pojęć. Przykład ten pokazuje jednak, że dostosowanie pojęć do aktualnych tendencji 
w nauce, może być zarzutem natury konstytucyjnej, nie dotyka natomiast zagadnienia 
wykładni prawa.

Dużo poważniejszy problem, wymuszający odniesienie współczesnej wiedzy me-
dycznej do praw i wolności jednostki, można dostrzec w wyroku TK o sygn. akt K 6/1420, 
w którym przedmiotem oceny konstytucyjnej była ustawa o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej21 (dalej także: u.p.o.z.p.). Ten akt prawny był odpowiedzią na pojawiające 
się, nie tylko zresztą w Polsce, tendencje do zapewnienia większego bezpieczeństwa 
poprzez izolację najbardziej niebezpiecznych sprawców przestępstw22. Zgodnie z uza-
sadnieniem projektu23, przedmiotowa ustawa ma na celu zapewnić terapię osobom 
kończącym odbywanie kary pozbawienia wolności lub kary 25 lat pozbawienia wol-
ności, wykonywaną w systemie terapeutycznym, które z powodu zaburzeń psychiki 
mogą ponownie popełnić przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności sek-
sualnej („osoby stwarzające zagrożenie”). Należy przy tym wskazać, że ustawodawca 
zdecydował się zawęzić zakres podmiotowy ustawy do osób, u których stwierdzono 
zaburzenia psychiczne, przybierające postać upośledzenia umysłowego, zaburzenia 
osobowości lub zaburzeń preferencji seksualnych (art. 1 pkt 2 u.p.o.z.p.). Co istot-
ne, na taką terapię mogą być kierowani sprawcy najgroźniejszych przestępstw, wo-
bec których nie było podstawy do orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci 
umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym z powodu ich całkowitej lub częściowej 
poczytalności w trakcie popełnienia przestępstwa24. Wobec osób stwarzających za-
grożenie może być zastosowany nadzór prewencyjny lub umieszczenie w specjalnie 
tworzonym na potrzeby powyżej opisanej terapii ośrodku (art. 3 u.p.o.z.p.). Kończąc 
przydatny dla dalszych rozważań opis podstawowych regulacji przedmiotowej usta-
wy, wymaga jeszcze zaznaczenia, że umieszczenie w ośrodku może nastąpić jedynie 
w przypadku, gdy istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez 
osobę zaburzoną psychicznie kolejnego przestępstwa, a nadzór prewencyjny – gdy 
owo prawdopodobieństwo można określić jako wysokie.

Wśród licznych zarzutów, na które wskazywały podmioty inicjujące postępowa-
nie – Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent i Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie, stricte związane 

20  Wyrok TK z 23 listopada 2016 r., sygn. akt K 6/14, OTK ZU nr A/2016, poz. 96.
21  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwa-
rzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej (Dz.U. 2014 poz. 24 z poźn. zm.).

22  Zob. szerzej A. Barczak-Oplustil, Środki reakcji „prawnokarnej” wobec osób z zaburzeniami psychiczny-
mi stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad 
zawartych w Konstytucji. Wybrane zagadnienia, Czasopismo Prawa Karanego i Nauk Penalnych 4/2014, 
s. 54 i n.

23  Druk sejmowy nr 1577/VII kadencja.
24  Ibidem.
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z pojęciami stosowanymi przez ustawodawcę. Po pierwsze, podniesiono, że pojęcia 
„wysokie prawdopodobieństwo” i „bardzo wysokie prawdopodobieństwo” (art. 14 
ust. 2 i 3 u.p.o.z.p.) nie spełniają zasady określoności przepisów prawa wynikającej 
z art. 2 Konstytucji. Zwracano uwagę, że nie zapewniają one jednolitości wykładni 
i stosowania prawa. Trybunał nie uznał tego zarzutu za wystarczająco przekonu-
jący dla orzeczenia o niekonstytucyjności normatywnej konstrukcji stopniowania 
prawdopodobieństwa w przypadku oceny zagrożenia popełnienia przestępstwa 
w przyszłości. Właściwie jedynym uzasadnieniem dla Trybunału przemawiającym 
przeciwko argumentom inicjatorów postepowania było spostrzeżenie, że: „(…) pra-
wo karne – materialne oraz procesowe zawiera przepisy, w których ustawodawca 
kwantyfikuje prawdopodobieństwo popełnienia po raz kolejny czynu zabronionego, 
określając przesłanki zastosowania wobec sprawcy środka zabezpieczającego albo 
poddania go obserwacji w zakładzie psychiatrycznym”. Wydaje się jednak, że Try-
bunał nie docenił w tym miejscu, iż żaden z podanych w uzasadnieniu orzeczenia 
przykładów karnoprawnych regulacji nie nakazuje niuansować prawdopodobieństwa 
pomiędzy dwoma wartościami, które uznać należałoby jako co najmniej „wysokie 
prawdopodobieństwo”. W kontekście niniejszego artykułu warto jednak postawić 
pytanie o kryteria oceny i sposób weryfikacji stopnia prawdopodobieństwa popeł-
nienia przestępstwa. W przypadku przedmiotowych regulacji ustawodawca stawia 
wymaganie, aby jego ocena była oparta o „charakter stwierdzonych zaburzeń psy-
chicznych lub ich nasilenie”. Przy szacowaniu owego prawdopodobieństwa sąd nie 
ma zatem możliwości odwoływania się do doświadczenia życiowego. Ryzyko po-
pełnienia przestępstwa należy ustalić w oparciu o wiedzę medyczną, odwołując się 
do pojawiających się objawów zaburzeń psychicznych. Ustawodawca założył zatem, 
że obecny poziom rozwoju nauki w tym zakresie będzie pozwalał stosunkowo szcze-
gółowo stopniować to ryzyko. Tymczasem wydaje się, że zasadnym byłoby, aby Try-
bunał poczynił ustalenia w tym zakresie. Jeżeli analiza wykazałaby, że współczesna 
psychiatria nie dysponuje możliwościami wymaganymi przez ustawodawcę, należa-
łoby rozważyć orzeczenie o niekonstytucyjności art. 14 ust. 2 i 3 u.p.o.z.p. ze względu 
na niedookreśloność regulacji. Niezależnie jednak od analizy powyższego problemu 
konstytucyjnego przez Trybunał, warto zaznaczyć, że powyższy przykład dotyczy 
wprowadzania mechanizmów prawnych, które, dla utrzymania ich domniemania 
konstytucyjności, powinny być możliwe do zrealizowania w rzeczywistości, w opar-
ciu o dostępną wiedzę medyczną. Jest to pierwszy argument za tym, też granice tej 
wiedzy współwyznaczają możliwość ingerowania w prawa i wolności konstytucyjne.

Drugi problem, na który warto zwrócić uwagę w kontekście wyroku TK 
o sygn. K 6/14, jest zupełnie podstawowy z punktu widzenia relacji nauki do praw 
i wolności konstytucyjnych. W kontekście przedmiotowego orzeczenia postawić moż-
na pytanie, na ile Konstytucja pozostawia swobodę w kształtowaniu praw i wolności 
konstytucyjnych działaniom pozaprawotwórczym, przykładowo na ile determinuje 
dopuszczalność ograniczeń praw podmiotowych przez pryzmat aktualnych tendencji 
w medycynie. Ustawa, której przepisy kontrolował Trybunał Konstytucyjny, mia-
ła zastosowanie do osób, u których stwierdzono zaburzenia psychicznie (w postaci 
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upośledzeń umysłowych, zburzeń umysłowych lub zaburzeń preferencji seksual-
nych). W literaturze przedmiotu wskazuje się natomiast, że pojęcie zaburzenia psy-
chicznego nie jest w jednoznaczne25. Sposób jego rozumienia zależy między innymi 
od norm kulturowych i społecznych. Podkreśla się, że także te czynniki, obok postępu 
wiedzy neuropsychiatrycznej, wpływają na kształt klasyfikacji zaburzeń psychicz-
nych26. W kontekście powyższego należy odnotować, że w uzasadnieniu orzeczenia 
o sygn. akt K 6/14 zauważono, iż współcześnie psychiatrzy posługują się kilkoma tego 
rodzaju klasyfikacji27. Trybunał Konstytucyjny zdawał się zatem dostrzegać poniekąd 
problem rozumienia pojęcia „zaburzeń psychicznych”, jednak wprost odniósł się 
tylko do jednego pojęcia ustawowego, istotniejszego pod kątem definicji osoby stwa-
rzającej zagrożenie, tj. pojęcia „zaburzenia osobowości”. W uzasadnieniu orzeczenia 
zauważono, że kontrowersje pojawiają się już na etapie definicji zaburzeń osobowości, 
a kolejny poziom sporów stanowi, niezwykle zresztą doniosła z perspektywy ustawy 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 
życia, zdrowia lub wolności seksualnej, kwestia sposobu diagnozy i możliwości terapii 
zaburzeń osobowości28. Wydaje się, że te spostrzeżenia nie powinny być bez znaczenia 
z perspektywy oceny konstytucyjności prawa.

Mimo dostrzeżonych niejednoznaczności Trybunał dąży jednak w uzasadnieniu 
wyroku do precyzyjnego ustalenia zakresu podmiotowego u.p.o.z.p. Analiza pojęcia 
„zaburzenie psychiczne” prowadzi TK do wniosku, że brak jest w polskim systemie 
prawnym jego legalnej definicji oraz że traktować je należy rozłącznie od pojęcia „cho-
roba psychiczna”. Pomińmy w tym miejscu wątek, który mógłby koncentrować się 
na spostrzeżeniu, że w analizowanym poprzednio, wydanym dzień wcześniej orze-
czeniu29, Trybunał Konstytucyjny sugerował konieczność usunięcia z systemu praw-
nego pojęcia „choroba psychiczna”, jako noszącego negatywny kontekst znaczeniowy, 
i zastąpieniu go pojęciem „zaburzenie psychiczne”. Warto, w kontekście zauważonego 
przez Trybunał problemu możliwości jedynie szczątkowego zdefiniowania zaburzeń 
psychicznych, skoncentrować się na tym, że polski system prawny bez wątpienia wska-
zuje, iż pojęcie „zaburzenie psychiczne” powinno być zdefiniowane przez medycynę. 
Przykładowo, zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, stwierdzenie 

25  A. Depko, K. Z. Eichstaedt, P. Gałecki, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa 
w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, Warszawa 2014, s. 173.

26  Ibidem.
27  Trybunał ograniczył się w tym fragmencie tylko do przytoczenia następujących informacji: „W prakty-
ce diagnostycznej i terapeutycznej psychiatrzy i psychologowie posługują się również klasyfikacją Ame-
rykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego — tzw. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders). W odróżnieniu od klasyfikacji WHO, zaburzenia psychiczne w podręczniku DSM są po-
grupowane zgodnie z modelem wieloosiowym (a nie wymieniane kolejno). Wieloosiowość oznacza 
zastosowanie w diagnozie zaburzeń kilku osi, z których każda reprezentuje inny rodzaj lub inne źródło 
informacji. W praktyce psychiatrycznej przeważa opisowe ujęcie zaburzeń osobowości w kategoriach 
tzw. cech (dyspozycji) psychofizycznych jako stałych właściwości osobowościowych”.

28  E. Habzda-Siwek, Zaburzenia osobowości jako problem psychologicznej diagnozy penitencjarnej, Cza-
sopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2007, s. 357.

29  Wyrok TK z 22 listopada 2016 r., sygn. akt K 13/15.
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zaburzeń psychicznych następuje zgodnie ze stanem wiedzy medycznej30. Czy jednak 
w dostateczny sposób gwarantuje to prawidłową ochronę praw i wolności jednostek? 
Nie można bowiem nie zauważać ryzyka wystąpienia w psychiatrii nowych tendencji. 
Ryzyko to jest względnie wysokie, jako że obecny etap rozwoju tej nauki nie daje jed-
noznacznych odpowiedzi co do podstawowych klasyfikacji zachowań ludzkich, uzna-
wanych za przejawy zaburzeń psychicznych. Warto także dla przykładu zauważyć, 
że w piśmiennictwie pojawiła się koncepcja uznania moralno-propagandowego celu 
definicji choroby psychicznej i w konsekwencji przyjęcia, że choroba psychiczna stanowi 
rzeczywiste i dominujące zło31. Jednak już obecnie wprost stwierdza się, że: „Nazew-
nictwo zjawisk klinicznych z zakresu zdrowia psychicznego i jego zaburzeń stosowane 
w psychiatrii (nazwy objawów psychopatologicznych, zespołów, zaburzeń, chorób) jest 
w dużym stopniu odzwierciedleniem poglądów społeczeństwa na zaburzenia psychicz-
ne, na granice pomiędzy normą a patologią”32. W sprawie o sygn. akt K 6/14 Trybunał 
mógłby zatem postawić pytanie, czy znajduje konstytucyjne usprawiedliwienie możli-
wość izolacji osób w oparciu o przesłankę zaburzeń psychicznych. Czy z perspektywy 
Konstytucji można byłoby dowolnie kształtować pojęcie zaburzeń psychicznych, po to, 
aby wyeliminować wszystkie zachowania uznane za odbiegające od normy społecznej.

Niewątpliwie, mimo różnych zagrożeń stanowiących konsekwencję powierzenia nauce 
kształtowania niektórych kwestii związanych z prawami i wolnościami jednostek, któ-
rych część została zasygnalizowana powyżej, nie sposób z tej metody zrezygnować, czy 
uznać ją za mało wartościową. Należy mieć jednak na uwadze problem, zakładanej przez 
samego ustawodawcę, dynamicznej wykładni pojęć, które kształtują prawa i wolności 
konstytucyjne33. Wiąże się to także z ryzykiem milczącego przyjęcia, że wszystko, co zo-
stało zaakceptowane w medycynie, mieści się w zakresie norm konstytucyjnych, nawet 
przy braku zmiany interpretacji przepisów ustawy zasadniczej. Tymczasem, o ile można 
byłoby założyć, że współczesne regulacje prawne chronią społeczeństwo przed ekspery-
mentami naruszającymi prawa człowieka, o tyle zbyt optymistycznym byłoby założenie, 
że wypracowano również mechanizmy blokujące instrumentalne wykorzystywanie przez 
prawodawcę wniosków naukowych albo tylko stwarzające pozory naukowości. Jest sto-
sunkowo niepokojące, że Trybunał Konstytucyjny, mając okazję wypowiedzieć się w tej 
kwestii, jedynie niemal sprawozdawczo stwierdził, że istnieje w nauce spór co do rozu-
mienia jednego z podstawowych pojęć ustawowych, od którego zależeć będzie możliwość 
izolacji osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem sądu. Nawet jeżeli Trybunał nie 
dopatrzyłby się w tym momencie niekonstytucyjności, to byłaby to znakomita okazja, 

30  Art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowa psychicznego (Dz.U. 2016 poz. 546 z późn. 
zm.). Powyższy wniosek wynika także pośrednio z art. 96 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy (Dz.U. nr 90 poz. 557 z późn. zm.), który posługuje się specjalistycznym pojęciem 
„niepsychotyczne zaburzenia psychiczne”.

31  J. Hartman, Definicja choroby psychicznej i koncepcje dyskursywne w psychiatrii, Folia Medica Craco-
viensa 3‒4/1998, s. 151‒157.

32  S. Pużyński, op.cit., s. 299.
33  Warto tutaj jeszcze raz wskazać tu na art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który wprost 
wskazuje, że zaburzenia psychiczne należy rozumieć przez pryzmat aktualnej wiedzy medycznej.
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żeby sformułować pewne oczekiwania dla posługiwania się przez ustawodawcę pojęciami, 
które w założeniu mają odnosić się do obecnego stanu wiedzy.

Ponadto w związku z zaburzeniami osobowości pojawia się sygnalizowana wyżej 
wątpliwość co do skuteczności terapii tego rodzaju zaburzeń. W sytuacji, gdy skutek 
terapeutyczny stanowi podstawowy cel uzasadniający izolację osób stwarzających za-
grożenie, wydaje się, że przydatną dla oceny proporcjonalności ograniczenia konsty-
tucyjnych praw i wolności byłoby zwrócenie uwagi na ten problem. Tymczasem, choć 
zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Prezydent zarzucali w swoich pismach 
inicjujących postępowanie pozorność terapeutycznego charakteru izolacji w Ośrodku, 
Trybunał Konstytucyjny pominął tę kwestię w uzasadnieniu orzeczenia.

Podsumowując, choć ocena konstytucyjności w przypadku powyższych problemów 
napotyka poważne trudności, to dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, 
że zasada określoności prawa (ewentualnie powiązana z odpowiednim prawem lub 
wolnością konstytucyjną) mogłaby być tym wzorcem, który opisuje prawidłową relację 
pojęć z języka prawnego i projektowanych przez prawodawcę mechanizmów do rzeczy-
wistości kształtowanej przez naukę. Co warte podkreślenia, wydaje się, że rozstrzygnię-
cia w tym zakresie mogą podlegać aktualizacji, w zależności od rozwoju danej dziedziny 
nauki. Powyższe skłania także do czynionej niejako na marginesie konkluzji związanej 
z formalną oceną wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych. W przypadku, 
gdy problem konstytucyjny wymaga dokonania odpowiednich ustaleń pozaprawnych, 
przykładowo w zakresie aktualnej wiedzy medycznej, samo powtórzenie, w stosunku 
do sprawy rozpoznanej przez Trybunał merytorycznie, przedmiotu i wzorca kontroli, 
nie uzasadnia umorzenia postepowania ze względu na zasadę res iudicata. Postulaty te 
wydają się jednak wtórne wobec prymarnej potrzeby kształtowania pewnego rodzaju 
wrażliwości sądu konstytucyjnego na podejmowanie pogłębionej refleksji nad relacją 
norm prawnych do osiągnięć nauki.

4. Moralna niepewność a kontrola konstytucyjności prawa

Brak jednoznacznych odpowiedzi na fundamentalne z punktu widzenia natury ludz-
kiej pytania stanowi także jedną z przyczyn występujących w społeczeństwie różnic 
na płaszczyźnie światopoglądowej. Jako że nie ma powszechnej zgody co do wielu bar-
dzo doniosłych z perspektywy Konstytucji kwestii, wciąż aktualne pozostaje pytanie 
o sposób postępowania w sytuacjach granicznych. Warto poświęcić tym problemom 
uwagę ze względu na interesujące propozycje argumentacji na rzecz określonych roz-
strzygnięć moralnych.

W tej części artykułu zagadnieniem wstępnym, ułatwiającym prowadzenie dalszych 
rozważań, będzie zwrócenie uwagi na to, że trudno bez wątpliwości przyjąć, czy sama 
Konstytucja preferuje określoną doktrynę moralną.

Z jednej strony występuje koncepcja, zgodnie z którą Konstytucja tworzy okre-
ślony katalog wartości, przybierający formę obiektywnych zasad, tworzących 
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pewną – aczkolwiek trudną do zrekonstruowania – strukturę34. Taki pogląd, zaczerp-
nięty z orzecznictwa niemieckiego sądu konstytucyjnego, został przedstawiony także 
w kilku wyrokach TK35. Z drugiej jednak strony, obecnie powszechnie przyjmuje 
się, że immanentną cechą demokratycznego społeczeństwa jest pluralizm światopo-
glądowy36. Przy czym racjonalne zdaje się założenie, że nie każdy odmienny od do-
minującego światopogląd musi postulować zmiany w Konstytucji. Zaakceptowanie 
pluralizmu światopoglądowego wiąże się natomiast z dopuszczeniem występowania 
w społeczeństwie różnych doktryn moralnych. Utrudnia to kontrolę hierarchicznej 
zgodności norm prawnych, ze względu na ryzyko odmiennej oceny moralnej. Warto 
mieć ponadto na względzie, że niejednokrotnie ważenie wartości konstytucyjnych 
będzie również odbywało się przez pryzmat preferencji moralnych.

Argumentacji przy analizie powyższego problemu należałoby szukać także w kon-
stytucyjnej zasadzie bezstronności (neutralności) światopoglądowej państwa (art. 25 
ust. 2 Konstytucji). Choć zagadnienie to jest nader złożone, wystarczającym w tym 
miejscu powinno być jedynie przywołanie raczej bezspornego założenia, że neutral-
ność światopoglądowa nie oznacza braku możliwości wartościowania przez państwo 
ludzkich przekonań, także w celu ochrony przed dyskryminacją37.

Powyżej wskazane wątpliwości są zazwyczaj pomijane przy ocenie konstytucyjności 
prawa. Warto jednak zauważyć, że rozstrzygnięcie tych kwestii będzie miało znaczenie 
dla określenia granic swobody ustawodawcy. Przyjmijmy w tym miejscu, że niezależnie 
od tego, w jaki sposób rozstrzygniemy zarysowany problem interpretacyjny, samo jego 
pojawienie się jest konsekwencją trudności ustalenia, co jest, hasłowo rzecz ujmując, 
moralne według społeczeństwa in genere. Teza ta stanowić będzie jedynie punkt wyjścia 
dla rozważań na temat argumentacji konstytucyjnej w przypadku problemów konsty-
tucyjnych najbardziej wrażliwych na problem moralności.

Dla przeanalizowania części z powyżej wskazanych dylematów znakomitym przy-
kładem będzie orzeczenie TK o sygn. akt K 26/9638. Spośród kilku problemów, którymi 
zajmował się w tej sprawie Trybunał, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na za-
gadnienie tzw. aborcji z względów „społecznych”, czyli dokonanej z powodu ciężkich 
warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej39. Orzeczono, że regulacja ta jest 

34  Na temat rozwoju koncepcji obiektywnego porządku wartości zob. szerzej M. Florczak-Wątor, Hory-
zontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014, s. 228‒229. Jeszcze dalej idącą koncepcją w tym 
zakresie byłoby nieprzekonujące jednak autora niniejszego artykułu założenie o hierarchii norm kon-
stytucyjnych; zob. A. Kustra, Współczesny paradygmat nadrzędności Konstytucji, Studia Iuridica Toru-
niensa, t. IV, 2008, s. 105‒127.

35  Zob. np. wyroki TK z: 23 marca 1999 r., sygn. akt K 2/98, OTK ZU nr 3/1998, poz. 38, 8 lipca 2008 r., 
sygn. akt P 36/07, OTK ZU nr 6/A/2008, poz. 103.

36  Zob. np. wyroki TK z: 14 grudnia 2009 r., sygn. akt K 55/07, OTK ZU nr 11/A/2009, poz. 167 i 6 paź-
dziernika 2015 r., sygn. akt K 54/13, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 142.

37  Zob. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warsza-
wa 2010, s. 158 i n.

38  Orzeczenie TK z 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19.
39  Art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. nr 17 poz. 78 oraz z 1995 nr 66 poz. 334).
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niezgodna z zasadą demokratycznego państwa prawnego przez to, że legalizuje prze-
rwanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej war-
tości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługuje się nieokreślonymi kryteriami 
tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. 
Zgodnie z uzasadnieniem orzeczenia za taką oceną problemu konstytucyjnego prze-
mawiało to, że: „(…) przesłanki ujęte w zakwestionowanym przepisie zostały ukształ-
towane w sposób zupełnie nieadekwatny do kolizji wartości konstytucyjnych, jakie 
miały być ich podstawą”. W doktrynie wskazuje się, że prejudykat ten przesądził, iż 
status człowieka nie może być definiowany przez ustawodawcę zwykłego oraz określił 
minimalny poziom ochrony życia dziecka poczętego40. Warto jednocześnie zauważyć, 
że Trybunał formalnie zdystansował się tutaj od problemu oceny moralności aborcji. 
Jednak na związek ostatecznego rozstrzygnięcia z przyjętymi uprzednio założeniami 
światopoglądowymi zwrócono uwagę w zdaniach odrębnych. Sędzia Lech Garlicki 
stwierdził, że: „(…) nie jest rolą ani zadaniem Trybunału Konstytucyjnego rozwiązy-
wanie kwestii generalnych o charakterze filozoficznym, religijnym czy medycznym, 
są to bowiem kwestie pozostające poza wiedzą sędziów i kompetencją sądów. Niezależ-
nie od moralnej oceny aborcji, Trybunał Konstytucyjny może orzekać tylko o prawnych 
aspektach tego zagadnienia”. Sędzia Zbigniew Czeszejko-Sochacki uznał natomiast, 
że: „Poddane kontroli Trybunału kwestie nie mają charakteru sporu o prawo w jego 
szczególnej relacji, a mianowicie konstytucyjności, lecz wynikają z odmiennych ocen 
filozoficznych oraz politycznych. (…) Już jednak próba równorzędnego traktowania obu 
podmiotów (matki i płodu) i wyprowadzania wniosku o ochronie zdrowia «dziecka 
poczętego» zmierza do definiowania początków życia ludzkiego, co – jak trafnie za-
uważył ekspert – jest problemem nie prawnym, lecz medycznym i filozoficznym oraz 
próbę abstrakcyjnego wartościowania chronionych dóbr”. Podobnie problem ten ujął 
sędzia Wojciech Sokolewicz. W tych trzech zdaniach odrębnych opowiadano się zatem 
za przyjęciem, że w przypadku kwestii aborcji nie ma możliwości rozstrzygnięcia, któ-
rym wartościom Konstytucja daje prymat. Uznano zatem, że rozważania Trybunału 
w tym zakresie są oparte jedynie o przekonania moralne sędziów.

Krótkie przytoczenie treści uzasadnienia orzeczenia i zdań odrębnych może skłaniać 
do wniosku, że na kanwie sprawy oznaczonej sygn. akt K 26/96 główny dyskurs nie 
dotyczył kwestii przyjęcia konserwatywnej albo liberalnej wizji oceny dopuszczalności 
aborcji w Polsce. Problem dotyczył raczej argumentacji, która miałaby przemawiać 
za konkretnym kierunkiem rozstrzygnięcia. Sędziowie TK składający zdania odrębne 
stanęli de facto na stanowisku, że Trybunał nie może dokonywać ustaleń dotyczących 
kwestii filozoficznych, czy światopoglądowych. W opozycji do powyższych tez wy-
maga stwierdzenia, że w wielu sprawach rozstrzyganych przez Trybunał konieczne 
jest dokonanie pewnych założeń światopoglądowych. Co do zasady nie są one jedynie 
kontrowersyjne. Natomiast w orzeczeniu dotyczącym dopuszczalności aborcji Trybu-
nał zapewne wziął pod uwagę, że odnośnie do tej kwestii w społeczeństwie występuje 
kilka doktryn moralnych.
40  L. Bosek, Status dziecka poczętego [w:] Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z ko-
mentarzami, red. M. Safjan, Warszawa 2011, s. 45 i n.



Katarzyna Kos

94 

Niewątpliwie w uzasadnieniu tego orzeczenia opowiedziano się za prymatem życia 
ludzkiego jako wartości konstytucyjnej. W znacznej części wynika to z powszechnie 
uznawanego bliskiego związku tej wartości z nienaruszalną godnością ludzką. Z drugiej 
strony, przyjmujemy, że na gruncie ustawy można różnicować intensywność ochrony 
życia w różnych momentach jego rozwoju. Powyższa argumentacja zdaje się być zu-
pełnie przekonująca co do większości przypadków związanych z zagadnieniem prze-
rywania ciąży. Pojawia się jednak problem rozstrzygania sytuacji granicznych. Moż-
na tu zakwalifikować niektóre przesłanki, których wystąpienie uzasadnia dokonania 
aborcji (przykładowo, z jednej strony właśnie rozstrzygana przez TK kwestia trudnych 
warunków życiowych, a z drugiej, powstanie ciąży w wyniku czynu zabronionego), 
jak i wskazania granicznych terminów dla przeprowadzenia zabiegu. Wydaje się jed-
nak, że narzędzia kontroli konstytucyjności, które poszukują obiektywnych kryteriów 
na poziomie wykładni prawa, okazują się jednak w pewnym momencie niewystarczają-
ce. Jedynie wprowadzenie argumentacji opartej o przekonania moralne daje możliwość 
przekonującego uzasadnienia, dlaczego w danej sytuacji przyznajemy większą wartość 
jednej z kolidujących ze sobą wartości konstytucyjnych.

Natomiast w związku z tym, że trudno jednoznacznie przesądzić, zwłaszcza w per-
spektywie występującego w społeczeństwie pluralizmu światopoglądowego, które 
przekonania moralne są właściwe, niezwykle atrakcyjną może wydawać się obecna 
w bioetyce, prima facie bardzo silna, tzw. argumentacja z moralnej niepewności41. Jest 
to typ argumentacji, który w założeniu umożliwia porównanie wartości między róż-
nymi doktrynami moralnymi. 

W rozstrzyganiu problemu aborcji argumentacja z moralnej niepewności bazuje 
na dwóch wątpliwościach. Po pierwsze, należy uwzględnić, że brak jest jednoznacz-
nej odpowiedzi co do momentu rozpoczęcia życia ludzkiego42. W analizowanym tu-
taj modelu argumentacji kwestię tę rozstrzyga się poprzez założenie domniemania, 
że w przypadku niepewności należy przyjąć, że mamy do czynienia z osobą ludzką43. 
Zwolennicy tej metody podejmowania decyzji w pełni uznają zatem zasadę in dubio 
pro vita humana. Nie będzie bez znaczenia dla dalszych rozważań, że zasada ta zo-
stała także zakotwiczona w orzecznictwie TK i powiązana z godnością człowieka44. 
Po drugie, argumentacja z moralnej niepewności bierze pod uwagę, że zawsze istnieje 
ryzyko błędnego wyboru doktryny moralnej, przykładowo poprzez przyjęcie błędnych 

41  Znana też pod pojęciem argumentacji z normatywnej niepewności. Dla uniknięcia jednak nieporo-
zumień pojęciowych zdecydowano się na jaśniejsze w perspektywie niniejszego artykułu sformułowanie 
„argumentacja z moralnej niepewności”. Zob. szerokie omówienie np. T. Żuradzki, Argument z niepew-
ności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony, Diametros 
nr 32 (czerwiec 2012), s. 131‒159.

42  Nie rozstrzygnięto, czy powinno się uznawać moment zapłodnienia, czy implantacji zarodka 
(7‒10 dni po zapłodnieniu). Problem ten przemilczał niestety Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 
o sygn. K 26/96; zob. krytycznie J. Woleński, Glosa do orzeczenia z 28 V 1997 r., K 26/96, PiP 1/1998, 
s. 91‒92.

43  Zob. szerzej T. Żuradzki, Moralna niepewność w argumentacji bioetycznej, filozofiawpraktyce.pl, 
4.02.2017.

44  Wyrok TK z 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 1.
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argumentów, przemawiających za konkretną doktryną, za prawdziwe. Zawsze należy 
zatem stawiać pytanie, które wartości chcielibyśmy chronić, w przypadku gdybyśmy 
brali pod uwagę zmianę własnej doktryny moralnej45. W przypadku aborcji odpowiedź 
zwolenników argumentacji z moralnej niepewności jest oczywista – chcielibyśmy, aby 
zostało chronione życie ludzkie.

Moralna niepewność wiąże się zatem z koniecznością oceny ryzyka i dążenia do jego 
minimalizacji na kilku polach. Takie podejście do rozstrzygania kwestii moralności 
bywa krytykowane. Z jednej strony, brak jest zgody, co do założenia skrajnej ostroż-
ności, że moralnie dopuszczalne będzie zachowanie, które nie niesie ze sobą ryzyka 
zabicia osoby. Wskazuje się, że kłóci się to z powszechnie przyjętymi praktykami życia 
społecznego46. Z drugiej strony, zauważa się, że co do zasady nie jest możliwe dokona-
nie międzydoktrynalnego porównania wartości, ponieważ przyjęcie, co jest „bardziej 
moralne” zależy tylko od przyjętej doktryny47. Wydaje się zatem, że ta metoda podej-
mowania decyzji co do moralności stanowi w zasadzie wzmocnienie konserwatywnych 
stanowisk w kwestiach bioetycznych48. Argumentacja z moralnej niepewności może 
okazać się całkowicie przydatna jedynie w przypadku, gdy – mimo różnic co do oce-
ny moralności – jedna doktryna ma charakter deflacyjny, tzn. w ramach możliwego 
wyboru wartości wszystkie opcje są równowartościowe49. Wówczas uznaje się za war-
tościowe ograniczanie ryzyka i rezygnowanie z zachowań uznawanych za niemoralne 
według jednej z doktryn, nawet mimo że zgodnie z akceptowaną przez nas wizją dane 
zachowanie jest moralnie neutralne. W pozostałych przypadkach, do których należy 
zaliczyć także kwestię aborcji, krytycy argumentacji z moralnej niepewności, uważają, 
że najlepszym rozwiązaniem jest postępowanie zgodnie z własną doktryną moralną50.

Uszczegółowiając powyższe uwagi w kontekście problemu aborcji, warto jeszcze raz 
zwrócić uwagę, że zasada in dubio pro vita humana wpisuje się w model argumentacji 
z moralnej niepewności. Tymczasem, jak wskazują przeciwnicy stosowania zasady 
in dubio pro vita humana, inną zasadą rozsądzająca, jak się należy zachować w przy-
padku wątpliwości, jest zasada in dubio pro libertate51. Choć zgodnie z prezentowanym 
w niniejszej pracy poglądem, stosowanie jednej z tych zasad nie zawsze będzie wynikało 
jedynie z rozumowań prawniczych, warto zmienić nieco optykę na ten problem i posta-
wić pytanie o to, która z zasad byłaby preferowana w przypadku wystąpienia tendencji 
zmniejszania się wątpliwości w kwestiach naukowych i etycznych związanych z życiem 
w fazie prenatalnej. Czy w sytuacji ponoszenia coraz mniejszego ryzyka związanego 

45  Zob. rozważania na ten temat D. Moller, Abortion and Moral Risk, Philosophy 86 (2011), s. 436‒439.
46  T. Żuradzki, Moralna niepewność…
47  Ibidem.
48  Podobnie T. Żuradzki, Argument z niepewności…, s. 155.
49  Ibidem, s. 149 i n.
50  J E. Gustafsson, O. Torpman, In defence of my favourite theory, Pacific Philosophical Quarterly 95 
(2014), s. 159‒174.

51  T. Kaczmarek, Prawo karne wobec moralności. Spory wokół moralnego i prawnego statusu płodu ludz-
kiego [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. 
rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007, s. 90.
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z brakiem przyznania życiu odpowiedniej ochrony prawnej, społeczeństwo byłoby 
bardziej skłonne do przyjęcia zasady in dubio pro libertate52? Wydaje się, że do tego 
zmierzają zabiegi prawodawcze w Europie w zakresie ochrony życia. Jest to jednak 
jedynie hipoteza, której weryfikacja nie jest celem niniejszej pracy.

W ramach rozważań na temat argumentacji z moralnej niepewności nie powinno 
umknąć uwadze, że dotychczasowa analiza dotyczyła decyzji w zakresie moralności 
podejmowanych jedynie przez jednostkę. Należy zatem zastrzec, że nie można przyjąć 
wprost argumentów za i przeciw tej teorii do rozstrzygania konfliktów wartości przez 
organy państwa. Jednak dylematy podniesione wyżej bardzo dobrze odzwierciedlają 
problemy, które związane są z oceną konstytucyjności prawa. Mimo wypracowania 
licznych sposobów ważenia wartości konstytucyjnych, nie ma obecnie metod, które 
umożliwiałyby każdorazowo dokonywanie jednoznacznych rozstrzygnięć co do zgod-
ności prawa z Konstytucją, w szczególności z prawami i wolnościami konstytucyjnymi. 
Przyznanie poszczególnym wartościom konstytucyjnym określonej „wagi” niejedno-
krotnie będzie wynikało ze światopoglądu dokonującego ważenia dóbr, w tym własnych 
preferencji moralnych. Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe tezy nie stanowią argu-
mentów przeciwko koncepcji obiektywnego porządku wartości konstytucyjnych. Opi-
sywany na wstępie tej części artykułu spór, czy w pluralistycznym społeczeństwie jest 
miejsce na tę koncepcję, znajdzie jednak swoje odzwierciedlenie na innej płaszczyźnie. 

Powracając do dylematów, przed którymi stanął Trybunał Konstytucyjny w sprawie 
o sygn. akt K 26/96, warto w oparciu o dotychczasowe rozważania wskazać możliwo-
ści rozwiązania problemu konieczności sięgania przy kontroli konstytucyjności prawa 
do kwestii natury światopoglądowej. Z jednej strony, można przyjąć dość proste założe-
nie, że możliwość oceny hierarchicznej zgodności norm kończy się tam, gdzie zaczyna się 
konieczność odwoływania się do argumentów moralnych. Kwestie związane z moralno-
ścią są bowiem immanentnie związane z pluralizmem światopoglądowym społeczeństwa, 
zatem interpretacja Konstytucji sama jednoznacznie nie przesądza, którym wartościom 
konstytucyjnym należy dać prymat. W takim przypadku Trybunał Konstytucyjny uzna-
wałby swobodę ustawodawcy. Niewątpliwą wadą tego rozwiązania jest konieczność do-
puszczenia decydującego znaczenia woli większości w rozstrzyganiu kwestii najbardziej 
wrażliwych światopoglądowo. Z drugiej strony, uprawnionym byłoby przyjęcie, że nie 
ma przekonujących argumentów, które przemawiałyby za odmówieniem sędziom kon-
stytucyjnym kompetencji nadawania wagi wartościom konstytucyjnym, zgodnie z ich 
przekonaniami. Zaakceptowalibyśmy wówczas koncepcję obiektywnego porządku war-
tości konstytucyjnych. Trzecią ewentualnością byłoby rozumowanie zgodne z modelem 
argumentacji z moralnej niepewności, co oznaczałoby także możliwość stosowania za-
sady in dubio pro vita humana. Ta metoda podejmowania decyzji ma jednak dużo wad, 
z których najpoważniejszą byłby zarzut, że zazwyczaj jedynie w sposób pozorny dokonuje 
ona uzgodnień wartości między doktrynami moralnymi.

52  Pytanie niestety jest obarczone wadliwością, ponieważ samo w sobie również proponuje porównywa-
nie wartości między doktrynami moralnymi. Wydaje się jednak, że warto je postawić, intuicyjnie zakła-
dając, że argument ze „zmniejszaniem wątpliwości”, a zatem ograniczeniem ryzyka, mógłby w przypadku 
części społeczeństwa spowodować zmianę optyki na problem aborcji.
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W ramach niniejszego artykułu nie jest możliwa odpowiedź na pytanie o odpowied-
ni model rozstrzygania o kwestiach związanych z moralnością w ramach procedury 
konstytucyjności prawa. Dlatego też głównym celem tych rozważań było wykazanie, 
że obecnie przy ocenie hierarchicznej zgodności norm prawnych Trybunał niejedno-
krotnie powinien przynajmniej dostrzegać problemy pozaprawne, w tym te natury 
światopoglądowej. Poczynione ustalenia będą natomiast mogły uzasadniać określone 
rozstrzygnięcia w ramach kolizji norm konstytucyjnych, czy ocenę realizacji wartości 
konstytucyjnych usprawiedliwiających ograniczenie praw i wolności.

5. Podsumowanie

Powszechne w polskiej doktrynie stwierdzenie, że w ramach kontroli konstytucyj-
ności prawa w Polsce operuje się – przynajmniej w większości przypadków – jedynie 
na normach prawnych zajmujących różne miejsce w hierarchii źródeł prawa, wydaje 
się opisem zbyt uproszczonym. Dostępne instrumenty umożliwiające ocenę hierar-
chicznej zgodności prawa wręcz wymagają sięgania do licznych argumentów natury 
pozaprawnej. Dlatego też za niezwykle cenne, także dla późniejszego „stosowania” 
orzeczenia TK, należy uznać powoływanie się przez Trybunał na badania naukowe. 
Wciąż jednak brakuje szerszych rozważań na temat znaczenia dla Trybunału Konsty-
tucyjnego zdarzeń zachodzących w społeczeństwie, niezwiązanych z tworzeniem, czy 
stosowaniem prawa. W tym kontekście należy mieć na względzie także kwestie natury 
światopoglądowej, w niniejszym artykule koncentrujące się na zagadnieniu moralności. 
Wciąż nie zostało bowiem przesądzone, w jakim zakresie pomocne dla hierarchicznej 
kontroli norm mogą być ustalenia dokonywane w tym zakresie.

Powściągliwość Trybunału w przyznaniu określonego znaczenia pozaprawnym osią-
gnięciom społeczeństwa w procedurze kontroli konstytucyjności prawa niesie za sobą 
pewne ryzyko, które doskonale można zaobserwować na gruncie problemów wyni-
kających z trudności określenia relacji prawa do medycyny. Na chwilę obecną trudno 
bowiem przyjąć, że system prawny jest odporny na ograniczanie gwarancji konstytu-
cyjnych dokonywanych przykładowo poprzez pojawianie się nowych tendencji w na-
uce, czy zmianę aksjomatów mających swoje źródło w doktrynach moralnych. Należy 
jednak pamiętać, że choć ustawa zasadnicza dąży do ukształtowania odpowiednich 
postaw jednostek i społeczeństwa in genere, to system prawny jest podatny m.in. na ana-
lizowane w niniejszej pracy czynniki. Niepokojąca byłaby natomiast pasywność sądu 
konstytucyjnego wobec zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Niestety 
dotychczasowe orzecznictwo TK nie stanowi oparcia dla tezy o możliwym krytycznym 
podejściu Trybunału do osiągnięć nauki. Polski sąd konstytucyjny w analizowanych 
zagadnieniach związanych z medycyną nie brał pod uwagę tego, że wiedza naukowa 
ma swoje granice. A priori przyjmowano, że każde zadanie nałożone na medycynę może 
być w satysfakcjonujący sposób zrealizowane, a powstające w ramach nauki spory – 
również w ramach nauki zostaną rozwiązane.

Podobne wątpliwości można mieć wobec działalności orzeczniczej Trybunału doty-
czącej zagadnień natury światopoglądowej. Sukcesywnie unika się bowiem przyznania, 
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że rozstrzygnięcia w zakresie moralności nie są zwykłą wykładnią przepisów prawa, ale 
próbą ustalenia, co w przestrzeni publicznej może być akceptowane i uzasadnienia tym 
sposobem dalszych rozważań, co do zasady dotyczących ważenia wartości konstytu-
cyjnych. W związku z tym dotychczas brakuje jednoznacznych odpowiedzi o granice 
swobody ustawodawcy w sprawach najbardziej wrażliwych społecznie.

*  *  *

Tytuł

The fundamental thesis of this article is that common statement in the Polish doctrine of con-
stitutional law, which says that constitutional review in Poland operates – at least in most cas-
es – merely on legal norms, seems to be too simplified. In this paper above mentioned problem 
was considered on two, seemingly quite distant issues – medical knowledge and morality. It is 
seemed that Constitutional Tribunal hasn’t sufficiently referred to legal problems which had 
occurred on the ground of science and plurality of worldviews so far. The aim of this article 
is to indicate potential risks concerned to these issues. On the other hand, the author is going 
to show in which direction jurisdiction of Polish constitutional court may be developed to try 
to clarify above mentioned doubts. 

Key words: moral uncertainty, medicine, mental disorder, abortion, constitutional 
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