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Vec: Poľské rozhodnutie o zákaze umelého prerušenia tehotenstva

22. októbra 2020 vyhlásil poľský ústavný súd zákonné umelé prerušenie tehotenstva v prípade plodov 
so závažným zdravotným postihnutím za protiústavné. Týmto rozhodnutím sa zákonné umelé 
prerušenie tehotenstva obmedzuje na prípady znásilnenia, incestu alebo ohrozenia zdravia matky. V 
skutočnosti sa ním zakazuje 98 % potratov, ktoré sa predtým v Poľsku vykonávali, a núti ženy, aby 
vyhľadali umelé prerušenie tehotenstva v iných krajinách EÚ alebo v neregulovaných zariadeniach na 
vlastné riziko.

Tento vývoj spochybňuje najzákladnejšie práva a základné hodnoty EÚ: ľudskú dôstojnosť, slobodu, 
rovnosť a rešpektovanie ľudských práv, právo na rešpektovanie telesnej a duševnej nedotknuteľnosti 
(článok 3 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“)] a právo na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života (článok 7 charty). Je to nanajvýš neprijateľné.

1. Ako chce Komisia zabezpečiť právo žien na prístupné a bezpečné umelé prerušenie 
tehotenstva, ako aj právo na telesnú autonómiu?

2. Ako chce Komisia reagovať na rozhodnutie súdu, ktorým sa de facto vlastne zakazuje umelé 
prerušenie tehotenstva?

3. Ako chce Komisia zaručiť, aby členské štáty dodržiavali základné práva žien?


