
Warszawa, 26 października 2020 r. 

 

Stanowisko 

Zarządu Regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” 

w sprawie wyroku „Trybunału Konstytucyjnego” dotyczącego przerywania ciąży 

ze względów embriopatologicznych 
 

Debatę publiczną w ostatnich dniach najpierw zdominowały obawy dotyczące wyroku 

„Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie ochrony płodu ludzkiego i warunków przerywania ciąży,  

a następnie protesty po jego ogłoszeniu. Decyzja, będąca odpowiedzią na wniosek 119 posłów PiS, 

PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji, rani polskie kobiety i całe rodziny. Państwo odbiera kobietom 

wolność samodecydowania o własnym ciele oraz prawo wyboru, które jest standardem w kraju 

demokratycznym, respektującym prawa człowieka. 

Wyrok uniemożliwia aborcję w przypadku znaczących wad płodu, które niemal we wszystkich 

sytuacjach wiążą się z komplikacjami przy porodzie i zagrożeniem życia matki. Skazuje kobiety 

decydujące się na założenie rodziny na niepewność i problemy wynikające z potencjalnego braku 

środków finansowych niezbędnych do opieki nad chorym dzieckiem. Wyrok nie przyniesie 

oczekiwanego efektu i w niewielkim stopniu ograniczy częstotliwość dokonywania aborcji. Kobiety 

będą wyjeżdżać za granicę i tam dokonywać zabiegu terminacji ciąży. Te, które nie będą mogły 

pozwolić sobie na taki wydatek będą skazywane na cierpienie, szukanie innych sposobów 

na usunięcie ciąży i narażanie własnego życia i zdrowia. 

Wątpliwość budzi również sam “Trybunał Konstytucyjny”, którego niezależność  

i decyzje zwykły wzbudzać w ostatnich latach szereg wątpliwości. Środowiska prawnicze  

oraz niekwestionowane autorytety w tej dziedzinie wskazuje na rażące błędy proceduralne oraz 

bezprawne dopuszczenie do składu sędziowskiego tzw. sędziów dublerów. Postanowienie dotyczące 

przerywania ciąży ze względów embriopatologicznych zostało więc wydane z naruszeniem prawa.  

Jako młodzi ludzie stanowczo sprzeciwiamy się tak rażącemu ograniczeniu kobietom w Polsce 

ich praw. Uważamy, że każda kobieta powinna mieć wybór. Nikt nie może zmuszać kobiet do 

heroizmu, zwłaszcza kosztem ich zdrowia. Nie zgadzamy się na ich nieludzkie traktowanie  

i obdzieranie z godności. Pragniemy również wyrazić solidarność ze wszystkimi kobietami, które 

zostaną w przyszłości bezpośrednio dotknięte postanowieniem wyroku. 

Uważamy, że nowy stan prawny w zakresie przerywania ciąży ze względów 

embriopatologicznych jest nie do przyjęcia. Domagamy się szybkiej zmiany prawa w tym zakresie. 

Wzywamy także do przeprowadzenia referendum, w którym to obywatele wyrażą swoje zdanie na 

temat prawa antyaborcyjnego w Polsce. 
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