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Szanowna Pani Premier, 

 

TEMAT: OBAWY ZWIĄZANE Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI W PRAWIE W ZAKRESIE 

DOSTĘPU DO PRZERYWANIA CIĄŻY 

 

Zwracam się do Pani z związku z ostatnią inicjatywą obywatelską Fundacji Pro - prawo do 

życia proponującą nowelizację ustawy o planowaniu rodziny i Kodeksu Karnego.  

Amnesty International uważa, że proponowane zmiany, jeśli wejdą w życie, będą stanowić 

zmiany retrogresywne w rozumieniu prawa międzynarodowego oraz będą stać w jawnej 

sprzeczności z międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi zobowiązaniami Polski.  

Proponowany projekt ustawy postuluje zakaz aborcji we wszystkich przypadkach, oprócz 

sytuacji, kiedy przerwanie ciąży przez lekarza jest jedyną dostępną możliwością uratowania 

życia kobiety. Reforma w takim kształcie zakładałaby również wprowadzenie odpowiedzialności 

karnej kobiet i dziewcząt, które poddają się zabiegowi oraz zwiększała maksymalny wymiar 

kary z 2 do 5 lat pozbawienia wolności dla osób, które wykonują zabieg przerwania ciąży.  

Jeśli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie będzie prowadził do naruszeń prawa 

kobiet i dziewcząt do życia, zdrowia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i 

poniżającego traktowania lub karania, jak również prawa do prywatności i informacji oraz 

równości i niedyskryminacji. Zmiany będą miały również negatywne skutki dla uprawnień i 

możliwości lekarzy do zapewnienia kobietom świadczeń niezbędnych dla ratowania życia i 

zachowania zdrowia kobiet i dziewcząt, które będą potrzebowały i powinny mieć prawo 

korzystania z nich.  

Ocena proponowanych zmian jest oparta o międzynarodowe dokumenty z zakresu praw 

człowieka i konwencje, które Polska ratyfikowała oraz rekomendacje ekspertów i ekspertek dla 

państw formułowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów 

Zjednoczonych, o których szczegółowo traktuje aneks do niniejszego pisma. Nasza organizacja 

prowadziła również własne, szczegółowe badania dotyczące wpływu restrykcyjnego prawa 

aborcyjnego na życie kobiet i dziewcząt w Irlandii, Salwadorze, Nikaragui i Paragwaju – 

krajach, które jak niewiele innych na świecie, ma tak restrykcyjne prawo dotyczące 

przerywania ciąży, jak proponowane obecnie w Polsce w ramach rzeczonej inicjatywy 

obywatelskiej. Nasze badania potwierdzają, że kobiety i dziewczęta płacą ogromną cenę za 

brak dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, który odbija się na ich życiu, zdrowiu i ogólnym 

dobrostanie. 

Obecne przepisy regulujące przerywanie ciąży w Polsce już w tym momencie należą do 

najbardziej restrykcyjnych w Europie. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekał trzy razy w 



tym obszarze w sprawach RR przeciwko Polsce, Tysiąc przeciwko Polsce oraz P. i S. przeciwko 

Polsce, wskazując, że niedopuszczalne bariery i opóźnienia w dostępie do legalnej aborcji, 

które miały miejsce w obecnie obowiązujących warunkach prawnych, stanowiły naruszenie 

praw człowieka gwarantowanych Europejska Konwencją Praw Człowieka. W sprawie P. i S. 

przeciwko Polsce Trybunał orzekł, że Polska naruszyła prawa 14-letniej dziewczyny, która 

zaszła w ciążę w wyniku czynu zabronionego, a bariery i opóźnienia w dostępie do 

bezpiecznego i legalnego zabiegu przerwania ciąży uznał za nieludzkie i poniżające 

traktowanie. 

Mając na uwadze, że Polska naruszała Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawach 

dotyczących dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji dla kobiet i dziewcząt w ramach 

obecnie obowiązującego prawa, dalsze zaostrzanie go i ograniczanie dostępu do świadczeń 

będzie zaprzeczeniem tym ważnym orzeczeniom i będzie złamaniem przez Polskę zobowiązań 

międzynarodowych i regionalnych w zakresie praw człowieka. Oprócz tego reforma w 

proponowanych kształcie będzie stanowić działanie retrogresywne, które nie powinno mieć 

miejsca zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego1. 

W świetle powyższych argumentów Amnesty International wzywa Panią Premier do 

zapewnienia, że polski rząd nie wesprze proponowanych zmian prawnych, które będą oznaczać 

działania retrogresywne o poważnych skutkach dla kobiet i dziewcząt w Polsce i będą 

prowadzić do naruszeń ich podstawowych praw człowieka. Amnesty International wzywa 

również polski rząd i parlamentarzystów do podjęcia niezbędnych kroków w celu efektywnej 

implementacji orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zapewnienia poszanowania 

praw kobiet i dziewcząt zgodnie ze swoimi zobowiązaniami regionalnymi i międzynarodowymi 

w zakresie praw człowieka. 

Z poważaniem,  

Salil Shetty 

Sekretarz Generalny  

 

  

                                                           
1 Komentarz Ogólny nr 14 Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w sprawie prawa do zdrowia. 



Aneks: Obawy związane z proponowanymi zmianami w prawie w zakresie dostępu do 
przerywania ciąży 
 
Zaproponowane zmiany będą naruszać międzynarodowe i regionalne prawo praw człowieka  
 
Prawo międzynarodowe i standardy praw człowieka wymagają od państw dekryminalizacji i 
zapewnienie dostępu do możliwości przerwania ciąży przynajmniej w sytuacjach, gdy życie 
kobiet i dziewcząt lub zdrowie psychiczne i fizyczne są zagrożone, w przypadku gwałtu lub 
kazirodztwa oraz gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Organy eksperckie ONZ, w 
tym Komitet Przeciwko Torturom, Komitet Praw Dziecka, Komitet Praw Człowieka, Komitet ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych 
konsekwentnie twierdzą, że państwa, które kryminalizują aborcję i nie zapewniają kobietom i 
dziewczętom dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji w ramach opisanego minimum, 
naruszają prawa człowieka.  
 
Ekspert ONZ do spraw prawa do zdrowia wielokrotnie wyrażał poważne obawy dotyczące 

niebezpieczeństwa dla kobiet i dziewcząt płynącego ze stosowania prawa karnego do regulacji 

kwestii aborcji. W 2011 roku Specjalny Sprawozdawca Anand Grover powiedział: „Prawo 

karne kryminalizujące i ograniczające dostęp do aborcji to paradygmatyczne przykłady 

niedozwolonych barier uniemożliwiających realizację prawa kobiet do zdrowia i muszą zostać 

wyeliminowane. Te przepisy naruszają godność i autonomię kobiet przez ograniczenie im 

możliwości decydowania o ich zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym. Ponadto przepisy te 

mają fizyczne skutki zdrowotne dla kobiet, prowadzą do przypadków śmierci, którym można 

było zapobiec, chorób i pogorszenia stanu zdrowia oraz mają negatywne skutki dla zdrowia 

psychicznego. Dotknięte kobiety są też narażone na wepchnięcie w wymiar sprawiedliwości 

karnej.”2 

Ponadto Komitet Przeciwko Torturom ONZ uznał, że kiedy przerywanie ciąży jest 

kryminalizowane w przypadku gwałtu lub kazirodztwa i gdy kobietom i dziewczętom, które 

chciałyby zakończyć ciążę w tej sytuacji odmawia się dostępu do zabiegu, „kobietom 

przypomina się ciągle o tym, co je spotkało, co skutkuje poważną traumą i niesie ryzyko 

długotrwałych problemów psychicznych”.3 Komitet Przeciwko Torturom wskazywał również na 

długotrwałe konsekwencje psychiczne przy zakazie aborcji w „przypadku przemocy seksualnej, 

kazirodztwa, lub obumarcia płodu”.4 Podobne obawy powtórzył Komitet Praw Człowieka, który 

wyraził zaniepokojenie kryminalizacją aborcji i „poważnym cierpieniem psychicznym 

spowodowanym odmową przerwania ciąży kobiecie, która chciałaby jej dokonać w wyniku 

gwałtu, kazirodztwa, nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub z powodu poważnego zagrożenia 

dla zdrowia”5. 

Kryminalizacja aborcji naraża zdrowie i życie kobiet i dziewcząt  
 
Szczególnie ważne, by podkreślić, że kryminalizacja aborcji nie wpłynie na zmniejszenie 
potrzeb korzystania z usług aborcyjnych, przeciwnie, zwiększy się liczba niebezpiecznych i 

                                                           
2 Specjalny Sprawozdawca NZ ds. Zdrowia, Raport dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/66/254, para 21 (2011). 

3 Komitet ONZ przeciwko torturom, wnioski, Nikaragua, CAT/C/NIC/CO/1, para 16. 

4 Komitet ONZ przeciwko torturom, wnioski, Paragwaj, CAT/C/PRY/CO/4-6, para 22. 

5 Komitet Praw człowieka ONZ, wnioski, Irlandia, CCPR/C/IRL/CO/4, para 9. 



dokonywanych w tajemnicy aborcji oraz wpłynie na wzrost śmiertelności okołoporodowej i 
zachorowalności. Światowa Organizacja Zdrowia zauważyła, że „status prawny aborcji nie ma 
wpływu na potrzebę dokonania aborcji przez kobiety, ale ma ogromny wpływ na dostęp do 
bezpiecznej aborcji”.6 Podczas gdy aborcja jest bezpiecznym zabiegiem jeśli przeprowadza ją 
wykwalifikowany  personel medyczny w sanitarnych warunkach, nielegalne aborcje są na ogół 
niebezpieczne i prowadzą do wysokiego ryzyka komplikacji, jak również śmierci i ryzyka 
zachorowania.7 Według WHO drogą do ograniczenia śmierci matek jest zapewnienie, że kobiety 
i dziewczęta mają dostęp do antykoncepcji, informacji o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym 
i usług aborcyjnych. Ograniczy to liczbę niechcianych ciąż i niebezpiecznych aborcji.8  
 
Kryminalizacja aborcji ma wpływ na dostęp kobiet i dziewcząt do opieki po zabiegu przerwania 

ciąży, gdy mierzą się z komplikacjami po nielegalnej aborcji lub poronieniu poprzez 

zastosowanie wobec nich przepisów prawa karnego. Ryzyko bycia oskarżoną lub prowadzenia 

śledztwa w przypadku poronienia lub aborcji może prowadzić do  opóźnień lub rezygnacji z 

poszukiwania pomocy medycznej, której kobiety i dziewczęta potrzebują i do której mają 

prawo.  

Proponowane zmiany będą mieć poważne i szkodliwe skutki dla kobiet i dziewcząt. Jeśli 

zmiany zostaną przyjęte i wdrożone prawdopodobnie będą miały szczególnie szkodliwy wpływ 

na kobiety i dziewczęta, które są młode, ubogie lub z grup znajdujących się w słabszym 

położeniu z innych powodów, ponieważ to one nie będą miały środków, by udać się zagranicę 

w poszukiwaniu bezpiecznej i legalnej aborcji w innych krajach. Może to także skutkować  

narażeniem życia i zdrowia kobiet i dziewcząt z marginalizowanych grup i zwiększenia liczby 

niebezpiecznych aborcji dokonywanych w podziemiu9. 

Sankcje kryminalne dla lekarzy utrudnią dostęp do zabiegów ratujących życie i zdrowie kobiet 
i dziewcząt 
 
Kolejną obawą dla Amnesty International jest propozycja zwiększenia maksymalnej możliwej 
kary więzienia dla osób, które wykonają zabieg przerywania ciąży z dwóch do pięciu lat. Dalsze 
kryminalizowanie lekarzy za przeprowadzanie aborcji będzie miało „efekt mrożący” i 
prawdopodobnie doprowadzi do tego, że lekarze, którzy mogą obawiać się odpowiedzialności 
karnej, będą odmawiać przeprowadzenia zabiegu potrzebującym go kobietom. Amnesty 
International zbadała wpływ, jaki miało ryzyko sankcji karnych na lekarzy w Nikaragui i okazało 
się, że sankcje ograniczały ich zdolność do rzetelnej rozmowy z pacjentkami na temat 
możliwości, które mają, ale również prowadziło do wątpliwości w kwestii obiektywizmu w 
ocenie stanu zdrowia pacjentki.10  

Europejski Trybunał Praw Człowieka również zwrócił uwagę na “efekt mrożący”, jaki ma 

odpowiedzialność karna na dostęp do usług  medycznych w sprawach  Tysiąc przeciwko 
                                                           
6 WHO, Safe abortion: technical and policy guidance for health systems“, second edition, 2012, p. 19. 

7 WHO, Safe Abortion Guidance, 2012, pp. 23 & 47-49. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niebezpieczną 
aborcję jako procedurę przerwania ciąży przeprowadzoną przez osobę bez niezbędnych umiejętności i/lub w 
otoczeniu, które nie spełnia minimalnych standardów medycznych.  

8 Ibid. 

9 UN Human Rights Committee: Concluding Observations, Argentina, CCPR/CO/70/ARG, para 14 

10 Amnesty International, “Nicaragua: The total abortion ban in Nicaragua: Women’s lives and health endangered, 
medical professionals criminalized” (AMR 43/001/2009), dostępne: http://www.amnesty.org/en/news-and-
updates/report/shocking-abortion-ban-denies-life-saving-treatment-girls-women-nicaragua-20090727 



Polsce, RR przeciwko Polsce i ABC przeciwko Irlandii.11 W sprawie ABC przeciwko Irlandii 

Trybunał stwierdził, że „ewidentnie” widać, że ryzyko odpowiedzialności karnej i więzienia w 

kontekście restrykcyjnego prawa aborcyjnego ma znaczący efekt mrożący zarówno na kobiety, 

jak i lekarzy w czasie konsultacji medycznych podczas ciąży.12  

Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał na inne bariery w dostępie do legalnej aborcji w 

Polsce i na naruszenia zobowiązań wynikających z Konwencji płynące z braku 

zagwarantowania dostępu do legalnego przerwania ciąży, w przypadkach przewidzianych przez 

prawo. Wymieniono tu nieuregulowane praktyki stosowania klauzuli sumienia13, naruszanie 

poufności informacji medycznych przez szpital14, porażkę państwa w zapewnieniu dostępu do 

informacji, które mają wpływ na rzeczywisty dostęp do legalnej aborcji15 i na stygmatyzację 

działań związanych z przerywaniem ciąży.16 Trybunał konsekwentnie utrzymywał, państwa 

muszą zapewnić dostęp do aborcji, w przypadkach kiedy jest ona legalna, poprzez zapewnienie 

adekwatnych ram prawnych i administracyjnych i usunięcie barier.17  

 

 

 

                                                           
11 Tysia  c v Poland, 5410/03, 45 ECHR (2007), para. 116; RR v Poland, 27617/04, EHCR (2011), para. 193; 
ABC v Ireland, [2010] ECHR 2032, para. 254. 

12 ABC v Ireland, [2010] ECHR 2032, para. 254  

13 P.i S. przeciwko Polsce, skarga nr 57375/08, ETPCz, 2012, paragrafy 106 i 112; RR przeciwko Polsce, 
27617/04, ETPCz (2011), pkt. 206. 

14 P. i S. przeciwko Polsce, skarga nr 57375/08, ETPCz, 2012, pkt. 134-137.  

15 RR przeciwko Polsce, skarga nr 27617/04, ETPCz, 2011, pkt. 197-198. 

16 P. i S. przeciwko Polsce, skarga nr 57375/08, ETPCz, 2012, pkt. 167-169. 

17 Tysiac przeciwko Polsce, Skarga nr 5410/03, ETPCz, 2007; ABC v. Ireland , skarga nr 25579/05, ETPCz, 
2010; P i  S. przeciwko Polsce , skarga nr 57375/08 , ETPCz, 2012.  


