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Oświadczenie Zarządu Krajowego ELSA Poland  
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 1/20 

 
 
 

W dniu 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, że art. 4a ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
Jako Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, które zrzesza studentów prawa oraz młodych 

prawników, stoimy na stanowisku, że: 
1. uznanie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży za niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 
31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej narusza godność człowieka (art. 30), zasadę 
proporcjonalności (art. 31 ust. 3), prawo do ochrony życia (art. 38), zakaz nieludzkiego  i poniżającego 
traktowania (art. 40), prawo do poszanowania życia osobistego oraz rodzinnego (art. 47), prawo 
do ochrony zdrowia (art. 68), 

2. ze względu na znajdowanie się w składzie orzekającym trzech osób wadliwie wybranych do Trybunału 
Konstytucyjnego powinna zostać stwierdzona nieprawidłowość, która skutkuje formalną wadliwością 
orzeczenia, a co za tym idzie, sądy nie są zobowiązane do respektowania i stosowania rzeczonego wyroku.  

 
Argumenty merytoryczne przemawiające za naszym stanowiskiem znajdują się w przygotowanej przez Komitet 

Prawny ELSA Poland glosie krytycznej publikowanej razem z tym stanowiskiem. Jednocześnie zaznaczamy, 
że dokonana przez nas ocena nie jest determinowana jakimkolwiek światopoglądem, ponieważ ELSA Poland była, jest 
i będzie organizacją neutralną światopoglądowo, a w ocenach prawnych kierujemy się obiektywizmem.  

 
Ponadto, pragniemy zauważyć, że wydanie tego wyroku było niewskazane, ponieważ w latach 2011-2020 

do Sejmu RP wpłynęło kilka różnych projektów zmian ww. ustawy, co powinno być w normalnych warunkach 
bodźcem do podjęcia decyzji, niezależnie jakiej, w trybie ustawodawczym. Dlatego wniosek w tej sprawie do Trybunału 
Konstytucyjnego należy uznać za próbę uniknięcia politycznej odpowiedzialności i przerzucenia jej ciężaru na organ 
władzy sądowniczej, który nie powinien wchodzić w kompetencje ustawodawcze.  
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Wyrok w sprawie, która od zawsze budzi kontrowersje, nie powinien także, w naszej opinii, być wydany 

w momencie, gdy stoimy u szczytu pandemii. Sprowokowało to bowiem protesty na masową skalę w całej Polsce, 
niespotykaną od kilkudziesięciu lat. Rozmiar ten spowodowany jest także wieloma innymi działaniami godzącymi 
w prawa człowieka oraz praworządność w Polsce. Jako ELSA Poland sprzeciwiamy się nie tylko wyrokowi Trybunału 
Konstytucyjnego, ale także wszelkim innym działaniom prowadzącym do osłabienia ochrony jednostki oraz państwa 
prawa, a także coraz bardziej powszechnej nienawiści i przemocy. 

 
Jednocześnie apelujemy do wszystkich protestujących członków ELSA Poland, a także naszych sympatyków, 

aby swoje niezadowolenie okazywali w sposób bezpieczny, który nie naraża ich życia oraz zdrowia. Pamiętajmy 
o zasadach dystansu społecznego. Natomiast wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do udzielania pomocy 
prawnej zatrzymanym protestującym, pamiętajmy bowiem, że każdy ma prawo do manifestowania swojej opinii, 
które może być ograniczone tylko w stanach nadzwyczajnych.  
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