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Petycja w sprawie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantującej prawo do 

przerywania ciąży w określonych przypadkach 

Szanowni Państwo, 

Korzystając z prawa do wnoszenia petycji w interesie publicznym, proszę o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w celu zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby było możliwe utrzymanie 

pokoju społecznego, naruszonego ostatnio przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający 

dopuszczalność aborcji z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego 

upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu za niezgodną z Konstytucją RP. 

Zdecydowana większość Polaków chce co najmniej utrzymania tej dopuszczalności w ustawie, jeśli 

nie legalizacji możliwości aborcji również w innych przypadkach. Nie ma powszechnej zgody co do 

uznania płodu, a tym bardziej ludzkiego zarodka za człowieka w rozumieniu prawa. Wiele osób uznaje 

tę interpretację za narzucanie prawem wierzeń religijnych. 

Po ogłoszeniu wymienionego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie ma jednak zgodnej 

z Konstytucją drogi na utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego w tym zakresie, nie mówiąc 

o liberalizacji przepisów – chyba że zostanie zmieniona sama Konstytucja. 

W związku z tym celowa byłaby następująca zmiana Konstytucji RP: 

1) Art. 38 przyjmuje brzmienie: 

„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi od urodzenia prawną ochronę życia”. 

2) W art. 68 dodaje się ust. 3a o brzmieniu: 

„Każda osoba będąca w ciąży ma prawo do jej przerwania, gdy zagraża ona jej życiu lub zdrowiu, gdy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w  wyniku czynu zabronionego oraz gdy badania 

prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego 

i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ustawa 

może dopuścić przerwanie ciąży w innych przypadkach w jej pierwszych trzech miesiącach”. 

Po takiej zmianie nie będzie możliwe uznanie przerwania ciąży za sprzeczne z prawną ochroną życia 

człowieka, na podstawie interpretacji, że płód czy zarodek jest człowiekiem. Nie będzie też możliwe 

ograniczenie go ustawą bardziej niż dotychczas, będzie natomiast możliwe dopuszczenie go 

w większym zakresie. 
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