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Rząd Francji vs. AhmedRząd Francji vs. AhmedRząd Francji vs. Ahmed      

W dniu 23 stycznia 2015 r. Rada Konstytucyjna Francji orzekła o konstytucyjności
przepisów Kodeksu cywilnego, które pozwalają – dekretem organów władzy
wykonawczej – pozbawić obywatelstwa francuskiego. 

Jak do tego doszło? Na wstępie należy zaznaczyć, iż sprawa dotyczy przepisów art. 25 i
25.1 francuskiego kodeksu cywilnego pozwalających odebrać obywatelstwo Francji
osobom, które uzyskały je w drodze naturalizacji, a popełniły określone przestępstwa
m.in. działalność w organizacji terrorystycznej. Przepisy te choć wprowadzane w 1993 r.,
genezą sięgają I Wojny Światowej oraz obawy nieposłuszeństwa mieszkańców nowo
zdobytych terytoriów przez państwo francuskie. Podkreślenia wymaga, że przepisy te
nie dotyczą osób, które otrzymały obywatelstwo przez urodzenie oraz apatrydów (tj.
bezpaństwowców). Co budziło i nadal budzi kontrowersje we francuskim
społeczeństwie.

Sędziowie RK musieli odpowiedzieć na priorytetowe pytanie o zgodność z konstytucją
przepisu art. 25 i 25-1 kodeksu cywilnego zadane przez Ahmeda S. Aby zrozumieć
okoliczności sprawy musimy cofnąć się do 2002 roku, kiedy Ahmed S. uzyskał
obywatelstwo w drodze naturalizacji, nie zrzekając się jednocześnie swojego pierwszego
obywatelstwa. W 2013 r. skarżący został zatrzymany pod zarzutem uczestnictwa w
organizacji przygotowującej zamach o charakterze terrorystycznym, a w 2013 r. za to
przestępstwo skazany na karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Rok później — w dniu
28 maja 2014 r. dekretem premiera Republiki Francuskiej oraz ministra spraw
wewnętrznych został pozbawiony obywatelstwa w oparciu o wyżej wspomniane artykułu
kodeksu cywilnego. Ahmed S. zaskarżył tę decyzję w trybie administracyjnym przed
Radą Stanu (najwyższy organ sądownictwa administracyjnego), przy tym zadając
priorytetowe pytanie prawne o zgodność powołanych przepisów z Konstytucją. Skarżący
twierdził, że przepisy, zgodnie z którymi zostało mu odebrane francuskie obywatelstwo,
naruszają zasady równości, konieczności i proporcjonalności kary. Rada Stanu uznała, iż
pytanie musi zostać rozpatrzone przez Radę Konstytucyjną. 

W międzyczasie do sprawy dołączyła się organizacja pozarządowa, która zgłosiła
dodatkowe zarzuty wobec przepisów art. 25 i 25-1 kodeksu cywilnego, twierdząc, że        
c 

Grzegorz Basiński
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owe regulacje godzą w prawo do prywatności oraz zasadę bezpieczeństwa prawnego.
Rada Konstytucyjna Francji w trakcie podejmowania decyzji wzięła pod uwagę szereg
aktów prawnych, w wyroku szczególnie odwołując się do Deklaracji Praw Człowieka i
Obywatela z 1789 r. Sędziowie RK odrzucili wszystkie zarzuty wniesione przez
oskarżonego, jego obrońcę oraz organizację pozarządową, przyznając rację stronie
rządowej. Przedstawiciele rządu podnosili, że cała procedura odbyła się zgodnie z
wszystkimi normami formalnymi. Rada Konstytucyjna uznała, iż wolność jednostki w
tym wypadku może zostać poważnie ograniczona w interesie ochrony dobra ogółu.

Co ciekawe, skarżący wnosił o przekazanie dwóch pytań prejudycjalnych do Trybunału
Sprawiedliwości UE w przedmiocie jego sprawy dot. ewentualnych naruszeń prawa
europejskiego przez przepisy francuskie. Rada Konstytucyjna uznała jednak, że: ocena
zgodności zakwestionowanych regulacji z prawami i wolnościami, które
zagwarantowano w konstytucji, nie jest uzależniona od wcześniejszego wydania
orzeczenia dotyczącego interpretacji przepisów prawa UE. Tym samym Rada
odrzuciła prośbę skarżącego. Wyrok staje się tym bardziej znaczący, biorąc pod
uwagę fakt, że decyzje Rady Konstytucyjnej w przedmiocie danego przepisu są
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Sędziowie rozwiązując tym samym jeden z
bardziej kontrowersyjnych problemów prawno-ustrojowych państwa francuskiego,
wzbudzili wiele sprzecznych emocji w społeczeństwie. Kontrowersje nie milkną mimo
upływu czasu. Wyraźny jest natomiast podział stron. Jedna, która ową decyzję uważa
za dobry krok w walce z terroryzmem oraz druga, argumentująca, iż wyrok Rady
Konstytucyjnej zbyt dotkliwie ingeruje w prawa i wolności francuskich obywateli.
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Przed Europejski Trybunał Praw Człowieka dotarła sprawa, w której powód powołał się
na art. 3 protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Państwa
ratyfikujące ten traktat zobowiązały się […] przeprowadzać w rozsądnych odstępach
czasu wolne wybory oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach, które zapewnią
swobodę wyrażania opinii ludności w wyborze ich ciała prawodawczego. W lutym 1980
r. John Hirst został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo
dokonane w warunkach ograniczonej poczytalności. Po czternastu latach, rada ds.
zwolnień warunkowych zadecydowała o kontynuacji wykonywania kary. Zgodnie z
ówcześnie obowiązującym prawem (akt prawny z 1983 r.) wszystkie osoby skazane na
karę pozbawienia wolności i przebywające w więzieniu były pozbawione praw
wyborczych. Zakaz ten nie był uzależniony od kategorii przestępstwa ani od długości
zasądzonej kary. Wyjątek od tej reguły obejmował osoby skazane za obrazę sądu oraz
odbywające zastępczą karę pozbawienia wolności. 

Podczas odbywania kary J. Hirst kilkukrotnie zaskarżał powyższe przepisy. Wyrok sądu
okręgowego okazał się dla niego niekorzystny, zaś w czerwcu 2001 r. odrzucono jego
wniosek o apelację. Miesiąc później skierował on swoją skargę do ETPC. Powód powołał
się na standard wyżej przywołanego artykułu, zakazu dyskryminacji (art. 14 KE) oraz
wolności ekspresji (art. 10 KE). Wyrok z dnia 30 marca 2004 r. został wydany przez 7-
osobową Izbę. Jednomyślnie stwierdzono naruszenie art. 3 protokołu nr 1 do KE.

W maju 2004 r. John Hirst został warunkowo zwolniony z więzienia, zaś w czerwcu
państwo pozwane złożyło wniosek w wyniku którego sprawa została ponownie
rozpatrzona przez Wielką Izbę. Kluczową kwestią była tu interpretacja kwestii tzw.
marginesu swobody oceny organów państwowych podejmujących decyzje o
ograniczeniu prawa w indywidualnym przypadku.

Według powoda, zastosowane wobec niego przepisy, miały charakter blankietowy,
niezgodny z zasadą proporcjonalności oraz kłócący się z obecnym podejściem do istoty
kary pozbawienia wolności. Skazanie samo przez się nie powinno powodować
jakiejkolwiek dodatkowej kary, w tym pozbawienia praw, do których nie odniesiono się
bezpośrednio w wyroku sądowym. 

Hirst 2 vs. Wielka BrytaniaHirst 2 vs. Wielka BrytaniaHirst 2 vs. Wielka Brytania   

Anna Dymek
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Strona państwa pozwanego twierdziła, że z art. 3 protokołu nr 1 do KE nie wynika
prawo podmiotowe jednostki do wolnych wyborów, a kwestionowana regulacja prawna
jest elementem oficjalnej polityki zatwierdzonej przez parlament. Strona podniosła
również fakt prowadzenia restrykcyjnej polityki wobec więźniów w zakresie praw
wyborczych poprzez inne państwa członkowskie Rady Europy. Sędziowie Wielkiej Izby
ETPC powołali się na zasady wypracowane na tle tego przepisu. Sposób sformułowania
prawa do wolnych wyborów nie akcentuje wyraźnie  prawa podmiotowego jednostki,
ponieważ twórcy KE chcieli podkreślić pozytywne obowiązki państwa w zakresie
organizacji wyborów.

Prawo do głosowania nie jest przywilejem, lecz pewnym standardem obowiązującym w
państwach demokratycznych. Nie jest to prawo absolutne, gdyż państwa posiadają
pewien margines swobody dotyczący ustalania warunków jak i ograniczeń związanych z
wolnymi wyborami. Całkowite pozbawienie pewnych grup praw wyborczych jest
możliwe tylko w zgodzie z celami zawartymi w powyżej wspomnianym artykule.
Sędziowie stwierdzili, że brak prawa wyborczego w przypadku osób pozbawionych
wolności sprawdza się w zakresie zapobiegania przestępczości i propagowania
odpowiedzialności obywatelskiej. Analiza wskazywała zarówno na brak dyskusji na
poziomie ustawodawczym, jak i niepodjęcie oceny proporcjonalności pozbawienia
prawa wyborczego przez sądy krajowe. Ogólne, następujące automatycznie, odebranie
praw wyborczych więźniom wykracza poza dopuszczalny margines swobody władz, zaś
każdy wyjątek od zasady powszechnego głosowania powoduje ryzyko zmniejszenia
legitymizacji. W powyższej sprawie ETPC po raz pierwszy poruszył tę kwestię.

-8-



-9-



Republika Mołdawii jest państwem powstałym w wyniku rozpadu ZSRR, z nowo
wprowadzonym aktem najwyższej rangi państwowej – Konstytucją z 1994 roku.
Zgodnie z jej przepisami, urząd prezydencki powinien być wybierany w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich oraz tajnych. Oznaczało to, że każdy
uprawniony będzie mógł oddać głos na wybranego kandydata. Jednakże sześć lat po
uchwaleniu Konstytucji zmieniono jej przepisy za pomocą ustawy nr 1115-XIV.
Przyczyną była niechęć liderów partii opozycyjnych do ówczesnego Prezydenta Petru
Lucinschiego, który zamierzał dokonać reelekcji. W projekcie zaznaczono, że wybór nie
jest już bezpośredni, a pośredni. Według nowego trybu, głowa państwa miała być
wybierana przez jednoizbowy Parlament większością 3/5 głosów. Jeżeli pierwsza, druga
jak i trzecia próba wyboru prezydenta się nie uda, to urzędujący Prezydent ma
obowiązek rozwiązać Parlament i rozpisać nowe wybory parlamentarne. Nie
przewidziano sytuacji rozwiązanej legislatywy oraz kończącej się kadencji prezydenta i
braku nowego prezydenta-elekta.

Powstał swego rodzaju konstytucyjny chaos, bowiem przepisy zmieniające Konstytucję
zaczęły obowiązywać już pod koniec 2000 roku i od razu ujawnił się problem z
wyborem głowy państwa. W trzech głosowaniach żaden kandydat nie uzyskał 3/5
głosów Parlamentu. Udało wybrać się Prezydenta w kolejnym roku, po uprzednim
rozwiązaniu Parlamentu i wyznaczeniu nowych wyborów parlamentarnych.
Prezydentem został Vladimir Voronin, który rządził dwie kadencje do 2009 roku. 

Prawdziwy problem w stosowaniu tej dziurawej procedury pojawił się pod koniec 2009
roku. Nie udało się wybrać Prezydenta w trzech głosowaniach, tak więc urzędujący
Prezydent powinien rozwiązać Parlament zgodnie z zapisami prawnymi. Przed
dokonaniem tej czynności, Voronin postanowił zrezygnować ze swojej funkcji.

Zgodnie z art. 91 Konstytucji funkcje Prezydenta mógł objąć przewodniczący
Parlamentu albo Premier, z zachowaniem pierwszeństwa przewodniczącego
legislatywy. Podjęto kolejne próby przeprowadzenia wyborów prezydenckich, jak się
okazało nieudane. Funkcję zastępczą nadal pełnił przewodniczący Parlamentu, a po
jego rozwiązaniu w grudniu 2010 roku, przejął tą kompetencję Premier. Skład nowego 

Ustawa nr 115-XIV vs. Sąd Konstytucyjny MołdawiaUstawa nr 115-XIV vs. Sąd Konstytucyjny MołdawiaUstawa nr 115-XIV vs. Sąd Konstytucyjny Mołdawia      

Piotr Frączek
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Parlamentu wybrał Prezydenta dopiero w marcu 2012 roku. Umożliwiło to wyjście z
kryzysu konstytucyjnego.

Powstało pytanie, czy decyzja Sądu Konstytucyjnego jest przełomowym wyrokiem czy
tylko powrotem do starego porządku? Pod koniec 2015 roku grupa posłów złożyła
wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją zmiany sposobu wyboru Prezydenta z
2001 roku.

Sąd Konstytucyjny orzekł, iż proponowana poprawka jest zgodna z Konstytucją, ale
zakładając wybór Prezydenta za pomocą większości głosów. Dopiero po wydaniu opinii
zmieniono większość na 3/5 głosów.

Z kolei w 2016 roku orzekł, że ustawa nr 1115-XIV jest niezgodna z ustawą zasadniczą
ze względu na braki proceduralne oraz uznanie tych zmian jako nowego projektu, a
także ze względu na zmianę liczby głosów do uzyskania urzędu głowy państwa. Na
decyzję Sądu Konstytucyjnego wpłynęła również pamięć o skutkach prawnych tzn. o
wydarzeniach jakie miały miejsce w latach 2009-2012. Zarzucano przepisom również
naruszenie norm konstytucyjnych, zwłaszcza zasady trójpodziału władzy, a także zasady
rządów prawa. Sąd Konstytucyjny podsumował, że sposób wyboru głowy państwa w
żadnym stopniu nie może stanowić źródła kryzysu organów konstytucyjnych, dlatego
określił zmiany z 2001 roku za niekonstytucyjne.

Od 2016 roku wybory prezydenckie na mocy wyroku Sądu Konstytucyjnego są
powszechne, równe, tajne oraz bezpośrednie i od tej pory nie było problemów
wynikających ze sposobem wyboru Prezydenta Mołdawii. W bieżącym roku na urząd
Prezydenta została wybrana Maia Sandu zdobywając ponad 57% głosów, pokonując
tym w drugiej turze obecnego Prezydenta Igora Dodona. 

Zaprzysiężenie nowej Pani Prezydent odbędzie się 23 grudnia, a te wybory
potwierdzają, że decyzja Sądu została wydana słusznie.
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W dzisiejszych czasach uzyskanie odszkodowania może wydawać się rzeczą
najoczywistszą na świecie, jednak wcale takie nie było w Wielkiej Brytanii roku
1928. Sądy przyznawały odszkodowania praktycznie wyłącznie za straty powstałe
w wyniku naruszenia kontraktu przez którąś ze stron, lub w przypadku deliktu,
kiedy szkoda została wyrządzona w sposób bezpośredni. Ten stan rzeczy
zmieniła sprawa znana szerzej jako sprawa ślimaka w butelce – Donoghue v
Stevenson.

26 sierpnia 1928 roku, Pani Donoghue wraz ze swoją przyjaciółką odwiedziła
kawiarnię Wellmeadow Café w Paisley w Szkocji. Panie zamówiły dwa desery
zawierające piwo imbirowe, po czym przyjaciółka pani Donoghue zapłaciła za całe
zamówienie. Po skonsumowaniu około połowy, Pani D przelała resztę piwa do
szklanki, wraz z którym z butelki wyleciał na wpół rozłożony ślimak. W wyniku
zaistniałej sytuacji, doznała ona szoku oraz ostrego zakażenia przewodu
pokarmowego. Poszkodowana postanowiła złożyć pozew przeciwko Davidowi
Stevensonowi – producentowi piwa – o odszkodowanie w wysokości £500 (po
uwzględnieniu inflacji – dzisiaj ok. £31,000). 

Sprawa pani Donoghue przeszła apelacje i trafiła aż do House of Lords. Głównym
problemami na jakie natknęli się prawnicy powódki był fakt niemożności
dochodzenia odszkodowania w prawie kontraktowym – nie poszkodowana była
stroną w zawartym kontrakcie, a jej przyjaciółka. Wykluczało to więc możliwość
podjęcia akcji na podstawie niezgodności towaru z umową, a także powołania się
na obowiązek zachowania należytej staranności (duty of care) producenta
obejmujący jedynie bezpośrednich konsumentów. Sędziowie Lordowie przychylili
się jednak do argumentacji prawników pani D., którzy powołali się na moralność
istnienia relacji prawnej między powodem a pozwanym, ale także do maksym
anglosaskiej doktryny słuszności (Equity) – między innymi – Szkoda nie może
pozostać bez uzdrowienia (Equity will not suffer a wrong to be without a
remedy). Sformułowano stanowisko, że poszkodowana powinna zostać objęta
opieką prawa. 

Donoghue v StevensonDonoghue v StevensonDonoghue v Stevenson   
   

Jan Maksymilian Góra
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Ponadto rozwiązano trzy główne problemy prawne wynikające z faktów:
1) Redefinicja znaczenia zaniedbania

Po pierwsze, zredefiniowano znaczenie zaniedbania (negligence), odróżniając je od
znaczenia obecnego w prawie kryminalnym. Od teraz poszkodowany mógł w
postępowaniu cywilnym dochodzić swoich praw do odszkodowania za szkody
poniesione w wyniku zaniedbania innej osoby.

2) Rozszerzenie ochrony aż do ostatecznego konsumenta
Według rozumowania Lorda Atkina i sędziów, którzy go poparli, rozsądna
odpowiedzialność za produkt powinna obowiązywać aż do końcowego konsumenta,
niezależnie czy dokonał on zakupu czy nie. Wynika to z faktu, że producent jest
odpowiedzialny za ostateczną formę swojego wyrobu, która nie zależy od faktu
zawarcia umowy.

3) The Neighbour Principle
Ostatnia i najważniejsza zasada, również sformułowana przez Lorda Atkina, mówiła
o konieczności podjęcia rozsądnych działań w celu ochrony naszego „sąsiada”.
Według Jego Lordowskości, sąsiadem jest każda osoba dostatecznie bliska prawnie,
by można było przewidzieć jej szkodę. Stworzona w ten sposób zasada,
kontrowersyjna ze względu na swoją lakoniczność, na przestrzeni lat stała się
standardowym testem przy orzekaniu o winie w sprawach deliktowych.

Wygrana sprawa Pani Donoghue stała się ogromnym precedensem i położyła
podwaliny pod wiele współczesnych gałęzi prawa, między innymi prawa konsumenta
i prawa deliktów. Mimo, że początkowo obowiązywała jedynie w relacji producent–
konsument, szybko rozszerzono ją też na inne przypadki. Zasada sąsiada była z
czasem rozwijana w sprawach takich jak Dorset Yacht v Home Office; Anns v Merton
London Borough Council; Caparo v Dickman; Robinson; Bolitho; Bolam, by w końcu
przerodzić się w wielowarstwowy test wykorzystywany do dziś.

Ze względu na precedensowy charakter brytyjskiego systemu prawnego i dużego
znaczenia jurysprudencji w tymże systemie, sędziowie mają relatywnie dużą
możność tworzenia prawa, szczególnie w House of Lords, który pełnił wtedy funkcję
najwyższego sądu apelacyjnego. Ławy sędziowskie w swoich wyrokach opierają się
zatem na podstawowych zasadach prawa, idei sprawiedliwości jako takiej i
realistycznym podejściu do prawa. W omawianej sprawie, dzięki common law
wypełniono lukę stworzoną przez prawo kontraktowe. W tworzeniu prawa i
orzecznictwa szczególnie istotne są również potrzeby społeczeństwa, które             
 m
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napędzają zmiany w prawie. Dzięki temu, nadąża ono za zmianami społecznymi, jest
zawsze aktualne i spełnia wymagania obywatela.

 
Z drugiej jednak strony, tak duża moc w rękach sędziów rodzi również ogromne
niebezpieczeństwo tzw. floodgate of cases – sytuacji, kiedy nowo ustanowiony
precedens jest zbyt ogólny i można go odnieść do zbyt wielu nowych spraw. Skutkuje
to zapchaniem sądownictwa przez ludzi przyciągniętych przez łatwy zysk. Pośrednio
było tak w tym przypadku, gdyż sprawa Donoghue v Stevenson zdecydowanie
przyczyniła do powstania kultury odszkodowań – tak bardzo kojarzonej z krajami
anglosaskimi.
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Co wydarzyło się w Salwadorze zaledwie pięć dni po ogłoszeniu raportu Komisji
Prawdy?

W państwach Ameryki Łacińskiej wzmożone zainteresowanie ochroną godności i praw
człowieka zaczęło się w połowie lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy to rozpoczął się proces
demokratyzacji tego regionu. Uchwalanie nowoczesnych i wolnościowych konstytucji
wiązało się z podpisaniem 12 listopada 1969 r. tzw. „Paktu z San Josè” czyli
ustanowieniem autonomicznej instytucji sądowej Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka). I choć jego efektywność jest
zdecydowanie niższa niż zakładał ruch panamerykański, niejednokrotnie stanął w
obronie fundamentalnych praw jednostki.

Rzetelność procesu ocenia się w odniesieniu do licznie istniejących standardów
międzynarodowych, między innymi przez ocenę statusu praw obywatelskich w danym
państwie, która sama w sobie nie należy do najłatwiejszych. Jednym z największych
problemów jest względnie występująca bezkarność, która zaczęła się masowo pojawiać
po zakończeniu wojen domowych. Państwa regionu musiały zdecydować, jaką politykę
rozliczenia naruszeń praw człowieka przyjąć. Gwatemala i Salwador postanowiły w
bezkonkurencyjnie krótkim czasie zapomnieć o jakichkolwiek zbrodniach —
zapoczątkowano więc powszechną praktykę stosowania ustaw amnestyjnych. Na ich
mocy definitywnie wstrzymano możliwość ścigania i karania za czyny określone w
danym akcie prawnym.

Skupiając się na przełomowym wyroku Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs.
El Salvador, wydanym 12 października 2012 r., a dotyczącym masakry ludności cywilnej
w miejscowości El Mozote, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka wskazał, że
ustawa z 1993 r. wprowadzająca powszechną i bezwarunkową amnestię, stanowi
bezwzględną przeszkodę w procesie ustalania prawdy obiektywnej, a co za tym idzie —  
ukarania winnych naruszeń praw i godności człowieka.
W uzasadnieniu wskazano, iż podjęte środki prawne oraz opieszałość władz
państwowych stoją w sprzeczności z aktami prawa międzynarodowego wiążącego
Salwador, m.in. Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego 

Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El SalvadorMasacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El SalvadorMasacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador   

Aleksandra Gromiec
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Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Dogłębna analiza wskazała, że naruszenia
Konwencji można pogrupować wedle dwóch kategorii. Po pierwsze państwo ponosi
odpowiedzialność za sam akt przemocy. Naruszeniem standardów ochrony godności i
praw człowieka była późniejsza bierność salwadorskich organów władzy, bowiem
państwo-sygnatariusz jest zobowiązane do zapewnienia ochrony swoim obywatelom.
Po drugie, wprowadzona ustawa amnestyjna o tak szerokim zasięgu godzi w zasady
prawa humanitarnego, które expressis verbis zawiera normy nakazujące władzom
państwowym ściganie i sądzenie winnych popełnienia zbrodni wojennych. Takie
rozstrzygnięcia dają nam nadzieję na zmiany.
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W Polsce przyzwyczajeni jesteśmy z jednej strony do dość laickiej definicji małżeństwa
jako umowy, a jednocześnie do tego, że wcale nie jest tak łatwo się rozwieść, co
szczegółowo reguluje art. 56 k.r.o. Z rozwodami podobnie jest w wielu innych krajach,
także odległej (choć prawnie może nie aż tak?) Ameryki Łacińskiej. Nie tak dawno, bo w
listopadzie bieżącego roku, do Izby Deputowanych Kolumbii wpłynął projekt ustawy
wprowadzającej m.in. „rozwody na żądanie”. Uzasadnieniem projektu, co ciekawe, nie
jest czysty „światopogląd”, a pozornie nieznaczący i techniczny wyrok Sądu
Konstytucyjnego Kolumbii o sygnaturze C-660 z 2000 r. dotyczący możliwości żądania
rozwodu ze względu na „zdradę”. Jak niewierność pana Fabiana L. wpłynęła na
kolumbijskie małżeństwo? Wszystko będzie jasne po przeczytaniu krótkiej analizy tego
wyroku.

Regulacja dotyczącą małżeństw w kolumbijskim Kodeksie Cywilnym (CCC- Codigo Civil
Colombiano) znajduje się w pierwszej księdze, dotyczącej prawa osobowego. Jest to
wynik faktu, że kolumbijska kodyfikacja jest kopią innego, będącego aktualnie moją
wielką fascynacją, Kodeksu Cywilnego Chile z 1855 r. Kodeks miał oryginalnie charakter
konserwatywno-liberalny, konserwatywny w zakresie prawa osobowego, w tym także i
małżeństw. Widoczne w tych regulacjach są inspiracje prawa kanonicznego i
chrześcijańskiej aksjologii, o czym świadczy sama definicja małżeństwa, zawarta w art.
113: Małżeństwo jest doniosłą prawnie umową, w wyniku której mężczyzna i kobieta łączą
się w celu prowadzenie wspólnego pożycia, prokreacji i okazywania wzajemnego wsparcia. 

Wiele przepisów od lat 70 zmieniana jest ustawowo lub w wyniku działalności
orzeczniczej. Jednocześnie ograniczeniem dla takich zmian jest kolumbijska
Konstytucja, w myśl której rodzina jest fundamentalną instytucją społeczną (art. 5), zaś
ochrona małżeństwa, praw małżonków, integralności rodziny i dobra dzieci jest
obowiązkiem państwa (art. 42). 
Wyroki Sądu Konstytucyjnego w Kolumbii o niezgodności przepisu z konstytucją mogą
więc mieć dwojaki skutek. Orzeczenie o niekonstytucyjności ma charakter wniosku de
lege lata, zaś „orzeczenie o niewykonywalności” skutkuje bezwzględnym usunięciem
normy z porządku prawnego. 

Małżeństwo w świetle orzecznictwa kolumbijskiegoMałżeństwo w świetle orzecznictwa kolumbijskiegoMałżeństwo w świetle orzecznictwa kolumbijskiego
Trybunału KonstytucyjnegoTrybunału KonstytucyjnegoTrybunału Konstytucyjnego   

Filip Olszówka
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Omawiany wyrok C-660 z 2000 r. dotyczący zaskarżenia art. 154 ust. 1 Kodeksu
Cywilnego. Stanowił on, że przesłanką rozwodu jest pozamałżeński stosunek seksualny
jednego z małżonków, chyba że żądający rozwodu wyraził na niego zgodę, ułatwił jego
dokonanie lub czyn ten przebaczył. Powód, wspomniany pan Fabian L., zaskarżył tę
część przepisów uznającą brak „zgody, ułatwienia lub przebaczenia” za warunek
konieczny skuteczności powództwa rozwodowego właśnie z powodu stosunku poza-     
-małżeńskiego. Wskazywał, że narusza to prawa podstawowe wyrażone w kolumbijskiej
konstytucji. 

Sąd przychylił się do jego argumentacji i uznał że: 
1.  Po pierwsze, nie jest rolą organu państwowego dochodzenie czy małżonek wyrażał
zgodę na pozamałżeńskie stosunki współmałżonka, ułatwiała je lub je przebaczyła.
Byłaby to bowiem, w ocenie Sądu, zbyt daleko idąca ingerencja w intymność
małżonków naruszająca ich podstawowe prawo do prywatności.
2.  Po drugie, przebaczenie nie jest jednoznaczne z wolą dalszego pozostawania w
małżeństwie, wobec czego nie może być podstawą wygaśnięcia prawa do żądania
rozwodu.
3.  Po trzecie, nie można argumentować słuszności ograniczenia możliwości rozwodu
dobrem dziecka, gdyż życie w rodzinie toczonej wewnętrznym konfliktem będzie dla
niego gorsze niż rzeczywistość jej rozpadu. 
4.  Po czwarte wreszcie, rzeczywistość społeczna jest skomplikowana i dynamiczna,
wobec czego nie można, a tak sugeruje treść kodeksu, z góry łączyć stosunku
pozamałżeńskiego z winą. Sąd wskazuje że naruszałoby to prawo do wolności
przekonań wyrażone w konstytucji.

W sprawie tej Sąd orzekł „niewykonywalność” zaskarżonej przez powoda Fabiana L.
części przepisu. Od tego momentu, stosunek pozamałżeński zawsze mógł być
podstawą do roszczenia o rozwód. Czy to ta rewolucyjna, drastyczna zmiana, która
wpłynęła na pojęcie małżeństwa w kolumbijskim prawie? Absolutnie nie. Rewolucją było
jednak to, co z wyroku C-660-00 wyniknęło. 

Wyrok C-985 z 2010 r. dotyczył zaskarżenia przepisów Ustawy nr 25 z 1992 o zmianie
art. 156 Kodeksu Cywilnego. Przewidywała ona, że ze względu na stosunek
pozamałżeński jednego z małżonków, drugi z nich mógł domagać się rozwodu tylko w
terminie roku od dowiedzenia się o tym fakcie, z zastrzeżeniem że roszczenie to
wygasało po 2 latach od daty tego stosunku, niezależnie od stanu świadomości
„niewinnego” współmałżonka. Sąd Konstytucyjny, rozwijając argumentację wyroku         
 v
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C-660-00 uznał 2-letni termin po którym wygasa możliwość żądania rozwodu za
naruszający godność osobową jednostki, szczególnie wyprowadzone z niej przez Sąd w
wyroku T-881 z 2002. Prawo do swobodnego rozwoju. Sąd stwierdził na tej podstawie,
że nie można zmuszać [małżonków] do utrzymywania więzi małżeńskiej wbrew ich woli
i zainteresowaniu, z tych samych powodów dla których nie wolno ich zmusić do jego
zawarcia i usunął te przepisy z systemu prawa.

Kulminacją, jak do tej pory, skutków wyroku C-660-00, był wyrok C-394 z 2017 roku, a w
szczególności zgłoszony do niego głos odrębny sędziego Alberto Rojasa, który stał się
podwaliną wspomnianego wcześniej projektu ustawy. W przedmiotowej sprawie
powód zaskarżył art.156 CCC jako naruszający zasadę równości i zasadną swobodnego
rozwoju w zakresie, w którym to tylko „strona niewinna” mogła wystąpić z żądaniem
rozwodu w myśl przesłanki z art.154 ust. 1. Sąd co uznał ten przepis za zgodny z
konstytucją, jako proporcjonalne, a w konsekwencji dopuszczalne, naruszenie prawa
do samodzielnego rozwoju.
Sędzia Rojas z kolei, opierając się na wyroku C-660-00, uznał że ograniczenie
możliwości rozwodu jako takiego jest: 

a. po pierwsze naruszeniem zasady prywatności, bowiem narzuca sposób
kształtowania ntymnej relacji i uzasadnia możliwość rozwiązania małżeństwa od
wyjawienia szczegółów jej dotyczących.
 
b.  po drugie, naruszeniem wolności sumienia ze względu na uzależnienie
skuteczności powództwa od winy i niewinności strony, uznając jednoznacznie
stosunek pozamałżeński jako moralnie niewłaściwy.
 
c. po trzecie, naruszeniem prawa do swobodnego, autonomicznego rozwoju.

W konsekwencji stwierdził wprost, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie prawa do „rozwodu na żądanie”, czyli możliwości uzyskania rozwodu na
podstawie wniosku któregokolwiek ze współmałżonków bez wskazania przyczyny,
zgodnie z wymogami właściwymi dla umów zobowiązaniowych wynikającej z
powszechnie przyjętej zasady ich swobody.

Jak wspomniałem na początku, sam wyrok C-660-00 wydaje się być niezbyt istotnym.
Niemniej jednak to właśnie on otworzył drogę do zupełnie odmiennej interpretacji
małżeństwa w prawie kolumbijskim. Mianowicie do „wyciągnięcia” małżeństwa z
zakresu prawa osobowego i „przesunięcie” w obszar prawa zobowiązań, dla którego       
j
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najważniejszą bodaj dyrektywą jest zasada swobody umów, którą sędzia Alberto Rojas
postuluje stosować możliwie szeroko i dla tego „doniosłego prawnie” związku między
małżonkami. Rezultatem wyroku C-660-00 stało się takie ukształtowanie linii
orzeczniczej, która pozwoliła uzasadnić projekt ustawy dotyczący wprowadzenia
„rozwodów na żądanie”. Czy rozwiązanie to zostanie przyjęte i czy tendencja ta
rozszerzy się na inne kraje Ameryki Południowej – okaże się w najbliższej przyszłości.
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19 stycznia 2017 r. Sąd Konstytucyjny Rosji orzekł, że kraj ten nie może wykonać
wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 31 lipca 2014 r. w sprawie Jukosu
(OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos przeciwko Rosji, skarga nr 14902/04). Byli
udziałowcy spółki Jukos wnieśli skargę do ETPCz, oskarżając Rosję o naruszenie m.in:
art. 6 EKPCz (prawo do rzetelnego procesu sądowego), art. 1 Protokołu nr 1 (ochrona
własności), art. 13 (prawo do skutecznego środka prawnego) oraz art. 14 (zakaz
dyskryminacji). Ich zarzuty spowodowane były skazaniem prezesa Jukosu za
domniemane przestępstwa gospodarcze na 10 lat łagru, a tym samym doprowadzenie
koncernu do bankructwa oraz znacjonalizowanie wartej 40 mld dolarów spółki. 

ETPCZ wyrokiem z 31.07.2014 r. uznał naruszenie przez Rosję praw własności spółki
Jukos, które doprowadziło do wyrządzenia skarżącej firmie poważnych szkód
materialnych. Strasburski wyrok zasądził więc wypłatę najwyższej w historii ETPCz sumę
„słusznego zadośćuczynienia” wynoszącą 1.866.104.634 euro oraz 300.000 euro
zwrotu kosztów i wydatków sądowych. Na wniosek rosyjskiego Ministerstwa
Sprawiedliwości, Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej uznał, że decyzja ETPCz
narusza rosyjską konstytucję i nie podlega wykonaniu. W uzasadnieniu wyroku Sąd
stanął na stanowisku, że unikanie płacenia podatków (nałożonych z mocą wsteczną)
przez spółkę miało ,,destrukcyjny wpływ” na rosyjski system prawny oraz realizowaną
przez Federację Rosyjską zasadę ,,państwa socjalnego”, wyrażoną w art. 7 Konstytucji.

Fundamentem orzeczenia stało się przywołanie art. 79 Konstytucji, stanowiącego
podstawę zobowiązań prawnomiędzynarodowych Rosji, mówiącego iż Federacja
Rosyjska może uczestniczyć w organizacjach międzypaństwowych i przekazywać im część
swoich kompetencji zgodnie z umowami międzynarodowymi, jeżeli nie pociąga to za sobą
ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela, i nie jest sprzeczne z podstawami
ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. 

Decyzje organów międzynarodowych przyjęte na podstawie umów międzynarodowych,
których stroną jest Federacja Rosyjska, o treści sprzecznej z Konstytucją Federacji Rosyjskiej,
nie są w Federacji Rosyjskiej wykonywane. Ponadto w 2015 roku w Rosji przyjęta została 

Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej vs. EuropejskiSąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej vs. EuropejskiSąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej vs. Europejski
Trybunał Praw CzłowiekaTrybunał Praw CzłowiekaTrybunał Praw Człowieka   

Grzegorz Paciecha
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ustawa dająca prawo Sądowi Konstytucyjnemu do orzekania, czy respektować, czy też
odrzucać orzeczenia międzynarodowych instytucji ds. praw człowieka. Zgodnie z ustawą
przy podejmowaniu decyzji w takich kwestiach Sąd Konstytucyjny kieruje się zasadą
nadrzędności rosyjskiej ustawy zasadniczej (art. 4 ust. 2 Konstytucji FR).

Po wydaniu wyroku Walerij Zorkin, prezes Sądu Konstytucyjnego, powiedział na konferencji
prasowej, że relacja rosyjskiego prawa i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, nie może się
opierać na zasadzie podporządkowania, lecz dialogu, a strasburski Trybunał  musi 
 akceptować suwerenność rosyjskiego ustawodawstwa. 

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z wypracowaną praktyką i orzecznictwem, państwo
nie może powoływać się na ustawodawstwo krajowe, w tym konstytucję, jako
uzasadnienie dla niewykonywania obowiązków istniejących na mocy prawa
międzynarodowego. Stanowi to powszechnie obowiązującą i utrwaloną regułę
zwyczajowego prawa międzynarodowego, którego traktatowym odzwierciedleniem jest
art. 27 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Wyrok Sądu Konstytucyjnego 
 poważnie narusza tę regułę. 

Niewątpliwie decyzja rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego jest pierwszą w historii Europy
sprawą, w której organ sądowy zakazał swojemu rządowi egzekwowania orzeczenia
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Statystyki wykonywania przez Rosję wyroków
ETPCz pozostają dalekie od ideału, wysuwając to państwo na lidera w zakresie
niepłacenia odszkodowań za decyzje (co najmniej 252), podejmowane w Strasburgu.
Sprawa ta może mieć daleko idące konsekwencję i stać się precedensem dla dalszego
nieprzestrzegania decyzji ETPCz wyrażanych w bezpośrednio wiążących orzeczeniach.

-26-



-27-



Funkcjonując w wirtualnej rzeczywistości, świadomie lub nie, pozostawiamy po sobie
ślady – informacje ze stron internetowych zawierające nasze dane osobowe, które inni
użytkownicy mogą wyświetlać dzięki ich indeksacji przez przeglądarki. Czy wiemy
jednak, że dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości UE posiadamy związane z
tym prawo do “bycia zapomnianymi”? Pod tym enigmatycznym terminem kryje się
prawo wywiedzione z orzeczenia TS w sprawie Google przeciwko Agencia de
Protección de Datos (hiszpańskiemu Urzędowi Ochrony Danych Osobowych), które
zostało wydane dzięki sprawie Hiszpana, M. Costeja Gonzáleza. 5 marca 2010 r. –
wniósł on do AEPD skargę skierowaną przeciwko spółce La Vanguardia, publikującej
wysokonakładowy dziennik oraz przeciwko spółce Google. Opierała się ona na tym, że
przy wprowadzeniu imienia i nazwiska Gonzáleza do wyszukiwarki Google pojawiał się
link do stron dziennika „La Vanguardia” z 1998 r., na których znajdowało się ogłoszenie
o licytacji jego nieruchomości. M. Costeja González żądał usunięcia z archiwów
dziennika informacji o sprawie oraz zobowiązania od Google do usunięcia jego danych
osobowych w taki sposób, by nie były one ujawniane w wynikach wyszukiwania
publikacji „La Vanguardia”.

AEPD oddaliła tę skargę w zakresie dotyczącym La Vanguardii, uznając publikację za
prawnie uzasadnioną, ale uwzględniła jej część w zakresie dotyczącym Google.
Uzasadniła, że może ona żądać usunięcia przez operatorów przeglądarek danych, gdy
ich umiejscowienie i stopień rozpowszechnienia mogą naruszać prawo podstawowe do
ochrony danych i godności osób. To wtedy spółki Google Int. I Google Spain wniosły do
Audiencia Nacional (hiszpańskiego SN) skargi dotyczące kwestii tego, jakie obowiązki
spoczywają na operatorach wyszukiwarek. Odpowiedź AN na to pytanie była
uzależniona od tego, w jaki sposób należy dokonywać wykładni dyrektywy 95/46 (dot.
ochrony praw i wolności osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych)
w kontekście technologii, które pojawiły się już po jej publikacji w 1995 roku. Audiencia
Nacional zadał więc TSUE pytanie prejudycjalne: Czy należy interpretować prawo do
usunięcia i zablokowania danych ustanowione w art. 12 oraz prawo sprzeciwu wynikające z
art. 14 dyrektywy [95/46] jako obejmujące prawo zainteresowanego do zwracania się do
wyszukiwarek o nieindeksowanie informacji o nim, gdyż uważa, że te mogą mu zaszkodzić, 

Google vs. Agencia de Protección de DatosGoogle vs. Agencia de Protección de DatosGoogle vs. Agencia de Protección de Datos   
   

Klaudia Pryjmak
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lub też życzy sobie “być zapomnianym”, nawet jeśli dotyczy to informacji
opublikowanych zgodnie z prawem przez osoby trzecie?

Odpowiedź na nie okazała się twierdząca. W uproszczeniu, Trybunał orzekł, że osoba
może, ze względu na prawa przysługujące jej i przewidziane w art. 7 (do poszanowania
życia prywatnego) i art. 8 (ochrony danych osobowych) Karty Praw Podstawowych,
zażądać, aby dana informacja nie była już podawana do wiadomości szerokiego kręgu
odbiorców poprzez zawarcie jej na takiej liście wyników wyszukiwania.

Wyszukiwarki muszą więc udzielić prawa do usunięcia z list wyszukiwania informacji,
gdy te są “nieadekwatne, nieznaczące lub już nie znaczące, lub nadmierne”, ale tylko
wtedy, gdy informacje te nie dotyczą figury publicznej lub nie są opublikowane w
interesie publicznym. Po tym przełomowym orzeczeniu powstały akty regulujące prawo
do “bycia zapomnianym” nie tylko w Unii, ale też np. w Rosji czy Korei Południowej.
Rozwinięcie go w ramach systemu prawnego UE znajdziemy dziś w art. 17
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 27 IV 2016, znanym nam jako
RODO.
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Prawo Mathysa jako powszechna historia solidarności. Mathys Germain był
dziewięciolatkiem uwielbiającym sport, a w szczególności tenisa. Po pewnym czasie
zaczął skarżyć się rodzicom na coraz silniejsze bóle brzucha podczas gry. Po wielu
wizytach u lekarzy rodzina otrzymała druzgocącą wiadomość – zaawansowany rak
wątroby (IV faza). Był to rok 2008.

Na czas chemioterapii, a także podczas rekonwalescencji po przeszczepie wątroby,
rodzice Mathysa, Lydie i Christophe Germain, korzystali z urlopów. Tak organizowali
swój czas, by chłopiec zawsze miał wsparcie w tych trudnych chwilach. Niestety jego
stan się pogarszał. Jego matka otrzymała dodatkowy urlop przeznaczony dla wyłącznie
jednego rodzica na wypadek choroby dziecka, ojciec natomiast po wykorzystanym
czasie musiał wrócić do pracy.

Zrozpaczony Christophe, zapytany przez współpracowników jak mogą mu pomóc,
odpowiedział, że jedyne czego pragnie to móc spędzić z synem jego ostatnie dni życia.
Pracownicy przystąpili do negocjacji z pracodawcą, dzięki którym został osiągnięty
konsensus. Wyrażono zgodę na to, by pozostali pracownicy oddawali dobrowolnie i
anonimowo dni wolne uzyskane w wyniku przepracowanych nadgodzin. Dzięki temu
Christophe uzyskał dodatkowo ponad pół roku urlopu, i co najważniejsze, mógł być
obecny przy synie.

Po śmierci Mathysa, Lydie i Christophe założyli fundację. Dzięki ich zaangażowaniu
deputowany Paul Salen (Loirent, centralna Francja) 13-ego lipca 2011 roku przedstawił
projekt ustawy. Zakładał on możliwość dobrowolnego i anonimowego oddawania dni
urlopu uzyskanych w wyniku przepracowanych nadgodzin na rzecz współpracownika
opiekującego się ciężko chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem.

Prawo Mathysa weszło w życie 11-ego maja 2014 r.

Prawo Mathysa we francuskim kodeksie pracyPrawo Mathysa we francuskim kodeksie pracyPrawo Mathysa we francuskim kodeksie pracy   
   

Joanna Rutkowska
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Jaką rolę odegrał Sąd Konstytucyjny w egipskiej rewolucji? I choć początek Arabskiej
Wiosny wskazuje się na grudzień 2010 roku, prawie dziesięć lat później sytuacja
polityczno-społeczna w wielu państwach Bliskiego Wschodu i Maghrebu pozostaje
nieustabilizowana. Na szczególnie trudnej drodze nadal znajduje się Egipt –
najludniejsze państwo arabskie i centrum arabskiej popkultury. W poniższym tekście
podjęta została próba analizy jednego z ważniejszych wyroków w historii egipskiej
rewolucji ustrojowej podjętego 14 kwietnia 2012 roku.

Po obaleniu wieloletniego dyktatora Hosniego Mubaraka władzę w państwie przejęła
grupa oficerów – Najwyższa Rada Wojskowa. W miejsce przyjętej w 1971 roku
konstytucji uchwaliła ona tymczasową Deklarację Konstytucyjną, jednocześnie
przyznając sobie daleko posunięte kompetencje prawodawcze do czasu wyboru
nowego prezydenta. Rozwiązano obie izby parlamentu, pozostawiono jednak w
niezmienionym stanie Najwyższy Sąd Konstytucyjny, posiadający odtąd kompetencje
do badania zgodności z konstytucją również aktów wydawanych przez Radę. Po
rozwiązaniu parlamentu 13 lutego 2011 roku pojawiła się potrzeba nie tylko rozpisania
nowych wyborów, ale przede wszystkim zmiany systemu wyborczego, dotąd
funkcjonującego w sposób faworyzujący Narodową Partię Demokratyczną – główne
stronnictwo Hosniego Mubaraka. Nowa konstrukcja prawa wyborczego opierała się na
mieszanym systemie, w którym 2/3 miejsc w parlamencie miało być obsadzanych
drogą wyborów proporcjonalnych, w których bierne prawo wyborcze mieli jedynie
członkowie zarejestrowanych partii, a pozostała część miała zostać w założeniu
obsadzona przez kandydatów niezależnych, wybieranych w jednomandatowych
okręgach wyborczych, bez wymogu (ale również bez zakazu) członkostwa w partii.
Wniosek o zbadanie zgodności z Deklaracją Konstytucyjną nowego prawa wyborczego
złożył jeden z kandydatów niezależnych, wskazując na naruszenie art. 7 Deklaracji, tj.
zasadę równości. 

Strona rządowa argumentowała z kolei, że NSK powinien uznać skargę za
niedopuszczalną, ponieważ ocena nowego prawa wyborczego nie miałaby wcale             
k

Wyrok Najwyższego Sądu Konstytucyjnego nr. 20/34Wyrok Najwyższego Sądu Konstytucyjnego nr. 20/34Wyrok Najwyższego Sądu Konstytucyjnego nr. 20/34   
z dn. 14 lipca 2012 r.z dn. 14 lipca 2012 r.z dn. 14 lipca 2012 r.   

Julia Sochacka
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charakteru prewencyjnej kontroli konstytucyjnej, ale byłaby w istocie decyzją polityczną.
Sąd nie przyjął jednak tej argumentacji, opierając się na precedensie z lat 90., i orzekł o
niekonstytucyjności nowelizacji prawa wyborczego. NSK przyznał, że nowy system
wyborczy faworyzuje kandydatów będących członkami zarejestrowanych partii poprzez
umożliwienie im zarówno startu z list partyjnych, jak i jako indywidualni kandydaci,
przez co mają możliwość zająć nie tylko wyznaczone im 2/3 miejsc, ale też przejąć
część parlamentu przeznaczoną dla kandydatów niezależnych. Tym samym 14 lipca
2012 roku NSK uznał przeprowadzone w styczniu tego roku wybory za nieważne.

Skutkiem tej decyzji było poszerzenie uprawnień Najwyższej Rady Wojskowej, która
ponownie przejęła na czas kilku miesięcy wszystkie kompetencje legislacyjne.
Rozwiązanie parlamentu osłabiło również znacząco niewojskowe siły polityczne –
przede wszystkim ugrupowanie Braci Muzułmanów, których polityczne ramię (partia
Wolność i Sprawiedliwość) uzyskała w tych nieważnych wyborach znaczące poparcie
społeczne, otrzymując najwięcej miejsc w parlamencie. Po ogłoszeniu wyroku na
ulicach na nowo wybuchły protesty, po raz kolejny pogrążając Egipt w chaosie.
Obawiano się, że wojsko będzie próbowało zatrzymać władzę i nie dopuścić do
przeprowadzenia kolejnych demokratycznych wyborów. W związku z tym w lipcu 2012
roku NRW zadecydowała o tymczasowym przywróceniu obu izb parlamentu aż do
czasu rozpisania nowych wyborów, co ostatecznie nastąpiło dopiero w 2015 roku.
Chociaż pośród wielu trudnych doświadczeń Egiptu od rewolucji 2011 roku
wspomniany wyrok Najwyższego Sądu Konstytucyjnego może wydawać się mało
znaczący, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów omówionej powyżej sprawy:

- Pozostawienie sędziów oraz uznanie orzecznictwa sądu utożsamianego z władzą
poprzedniego reżimu było zapowiedzią wzajemnych relacji pomiędzy odchodzącymi
kadrami Mubaraka i nowymi siłami politycznymi, których dynamika była jednym z
decydujących czynników w kolejnych latach transformacji politycznej. Zapowiadało to
proces wzajemnego przenikania się tych środowisk, zamiast kompletnej wymiany elity
rządzącej.

- Był to pierwszy wyrok NSK od czasu przemian politycznych, a przede wszystkim od
proklamowania przez NRW Deklaracji Konstytucyjnej – do której w swojej argumentacji
odnosił się sąd. Oznaczało to więc ostateczne odrzucenie konstytucji z 1971 roku i
całkowity zwrot w kierunku nowego konstytucjonalizmu egipskiego, w którym
najwyższym prawem tymczasowo była Deklaracja, a docelowo – zupełnie nowa
konstytucja.
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Najwyższy Sąd Konstytucyjny orzekając po 2011 roku w tej oraz kilku innych sprawach
dotyczących ustroju znalazł dla siebie miejsce w nowej rzeczywistości polityczno-
prawnej, stając się siłą, z którą zarówno NRW, jak i wybrany w 2012 roku prezydent
Mohammad Mursi, musieli się liczyć. Wydaje się więc, że dzięki podejmowaniu
kolejnych znaczących orzeczeń NSK ugruntował swoją pozycję i zapewnił ciągłość
kontroli konstytucyjnej nawet w czasach chaosu prawnego i politycznego w Egipcie.

Omawiane orzeczenie było więc demonstracją wpływu, jaki sąd konstytucyjny mógł
wywrzeć na kształt nowopowstającego ustroju egipskiego oraz wyrazem daleko
posuniętego aktywizmu sędziowskiego. Postawę tą NSK kontynuował w ciągu kolejnego
roku, orzekając w jeszcze kilku sprawach mających wpływ na kształt ustroju
konstytucyjnego Egiptu po 2011 roku.
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Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów. W walce o
redukcje emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, na całym świecie biorą udział
aktywiści, ludzie nauki, organizacje międzynarodowe, zwykli obywatele obawiający się
przyszłości swoich dzieci oraz... sądy. Dokładniej mówiąc holenderskie sądy. To właśnie
w dzisiejszym Królestwie Niderlandów zapadł precedensowy wyrok dotyczący walki ze
zmianami klimatycznymi.

Rok 2013, organizacja proekologiczna Urgenda – zajmująca się egzekwowaniem
wszelkiej maści traktatów i umów dotyczących ochrony środowiska, zarówno na
szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym – rozpoczyna sądową batalię przeciwko
rządowi Holandii ws. niewzięcia odpowiedzialności i braku dostatecznego
zaangażowania w walkę ze zmianami klimatycznymi. W 2015 r. Sąd Okręgowy w Hadze,
będący sądem I instancji, orzeka na korzyść Urgendy. Trzy lata później Sąd Apelacyjny
podtrzymuje wyrok niższej instancji, a sprawa trafia do Sądu Najwyższego. W roku
2019 przewodniczący składu sędziowskiego – Kees Streefkerk – przy owacji obecnych
na sali ekologów, ogłasza wyrok. Postępowanie kasacyjne uprawomocnia zaskarżane
postanowienia, w wyniku czego dochodzi do orzeczniczego precedensu, będącego
przełomem i nową formą walki z globalnym ociepleniem.

Holandia (Niderlandy) została zobligowana do zredukowania emisji gazów
cieplarnianych do 2020 r. o 25% względem stanu z roku 1990. W chwili wydania
wyroku spadek plasował się na poziomie 15%. Oznacza to prawdopodobne zamknięcie
otwartych zaledwie kilka lat temu elektrowni węglowych.  W uzasadnieniu do wyroku,
Sąd Najwyższy powołał się na artykuł 2. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950
r. traktujący o prawie do życia, które to zagrożone jest właśnie przez ustawicznie
postępujące zmiany klimatyczne oraz na artykuł 8. mówiący o prawie do poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego, a w ustępie 1. także prawie do mieszkania – których
wykonanie coraz to bardziej utrudnione jest przez coroczny wzrost temperatur,
któremu według holenderskiego Sądu Najwyższego, w niedostateczny sposób
przeciwdziała rząd. 

Urgenda vs. Rząd HolandiiUrgenda vs. Rząd HolandiiUrgenda vs. Rząd Holandii   

Kamil Szałecki
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To pierwsze orzeczenie wprost obligujące rząd do szybszego przeciwdziałania
globalnemu ociepleniu, pierwsze uznające w tak przejrzysty sposób niepodważalność
wagi walki ze zmianami klimatu i ich antropogeniczność, która to jest niepodważalnym
elementem konsensusu naukowego i przede wszystkim, co najważniejsze, zalicza je do
katalogu praw człowieka. Ziszcza się w ten sposób idea climate justice – ujęcia zmian
klimatu w polityczne i etyczne ramy. Tak sformułowane uzasadnienie wywołało szereg
podobnych pozwów na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii,
Francji, Belgii, Szwajcarii, Norwegii, Nowej Zelandii, czy też przeciwko Unii Europejskiej.

Dr David R. Boyd, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Praw Człowieka i Środowiska
stwierdził: Jest to – jak dotąd – najważniejsza na świecie decyzja sądu w sprawie dotyczącej
zmian klimatycznych. Potwierdza ona, że prawa człowieka są zagrożone przez kryzys
klimatyczny i że bogate narody są prawnie zobowiązane do szybkiej i znaczącej redukcji
emisji. Jest to ogromne zwycięstwo dla miliardów ludzi narażonych na niszczycielskie skutki
kryzysu klimatycznego i gwóźdź do trumny przemysłu paliw kopalnych.

Orzeczenia wszystkich trzech sądów, zanim jeszcze doszło do ich uprawomocnienia,
wywołały realne skutki w postaci działań rządu. Już kiedy sprawa trafiła do Sądu
Najwyższego, postanowiono o likwidacji wszystkich elektrowni węglowych do 2030
roku. W czerwcu 2019 natomiast opracowano plan mający, według Holenderskiej
Agencji Ochrony Środowiska, zredukować emisje do końca 2020 r. o od 19 do 26%
względem wspomnianego wcześniej 1990 r. W ten oto sposób, pierwszy raz w historii,
walka ze zmianami klimatycznymi przybrała charakter i rozmiar walki o prawa
człowieka, w tym o to najważniejsze – prawo do życia. Pozostaje liczyć na to że
holenderska judykatura nie pozostanie w tym orzecznictwie osamotniona oraz że
przełom, który się dokonał, nie jest reakcją spóźnioną.
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Gdy piątkowa noc w Rzeczpospolitej Polskiej dźwięczy protestami tysięcy osób
przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zakazu aborcji, cofamy się
w czasie do lat 70. XX wieku. Sprawa Roe v. Wade rozpatrzona w 1973 roku przez Sąd
Najwyższy Stanów Zjednoczonych wymaga przypomnienia szczególnie teraz. Mówi się,
że była momentem przełomowym w historii tego państwa - doprowadziła do zmiany
prawa dotyczącego przerywania ciąży. W tym szczególnym momencie dziejowym
historii pewna matka dwójki dzieci borykająca się z bezdomnością, jak mało kto
poznała smak walki o swoje prawa.

(…) I dla naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności – te słowa dumnie stanęły we
wstępie uchwalonej w 1787 roku Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dokument ten był dowodem budowy państwa na idei suwerenności ludu, a pierwsze
10 poprawek zagwarantowało podstawowe prawa obywateli, których dobro miało być
dla władz najwyższym priorytetem. A jednak, kilkaset lat później spory o to, czym owe
wolności są, wcale nie ustały. Dyskusje w sprawie legalności przerwania ciąży toczyły się
głównie wokół XIV Poprawki do Konstytucji gwarantującej, że żaden stan nie może
wydawać ani stosować ustaw, które by ograniczały prawa i wolności obywateli. Przyjrzyjmy
się zatem, co nam przyniosły.

Badania pokazują, że tuż przed wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Roe v. Wade
najwięcej kobiet umierało w trakcie nielegalnych i niebezpiecznych zabiegów aborcji
(albo w wyniku ich powikłań), traktowanych jako poważne przestępstwa. Na dodatkową
uwagę zasługuje fakt, że aż 75% z nich stanowiły kobiety czarnoskóre. Od XVIII wieku
bezspornie przyjmowano, że życie ludzkie zaczyna się wraz z momentem poczęcia.
Jedną z najsłynniejszych ofiar zakazu aborcji stanowiła Geraldine Santoro, która stała
się dziś symbolem walki o to szczególne prawo kobiet na całym świecie. 
Desperacja i brak środków na przeprowadzenie zabiegu doprowadziły ją do
samodzielnego usunięcia ciąży w pokoju motelowym. Następnego dnia została
znaleziona martwa, skulona w kałuży krwi, z ręcznikiem między udami. Zdjęcie jej ciała,
opublikowane w 1973 roku w czasopiśmie “Ms. Magazine” oraz metalowy wieszak
wyposażony w napis “NEVER AGAIN” wciąż żyją w świadomości całego świata i w
ogólnej, zbiorowej wrażliwości. 

Roe v. WadeRoe v. WadeRoe v. Wade   

Joanna Teysler
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Przykład Geraldine Santoro okazał się katalizatorem szeregu feministycznych
wystąpień, których celem stała się bezpłatna i powszechnie dostępna aborcja. I choć
nie został nigdy w pełni osiągnięty, wyrok w sprawie Roe v. Wade przeniósł walkę o
prawa kobiet - a także rozważania o wolności - na zupełnie inną płaszczyznę. W
rzeczywistości odnosił się do dwóch spraw sądowych - Roe v. Wade (Teksas) oraz Doe
v. Bolton (Georgia). Ustawa obowiązująca w pierwszym ze stanów przewidywała
możliwość przerwania ciąży tylko w chwili, gdy zagrożone było życie ciężarnej; z kolei w
drugim wymieniono też gwałt, zagrożenie zdrowia kobiety oraz deformację genetyczną
dziecka. Podejście do sprawy aborcji ponad 50 lat temu w Georgii cechował więc nurt
bardziej liberalny niż istniejący w obecnej polskiej ustawie antyaborcyjnej.

Wracając jednak do istoty sprawy, pod pseudonimem Roe kryła się Norma McCorvey.
Deklarowała, że jej ciąża wywodziła się z gwałtu i domagała się prawa do przerwania jej,
co jednak odrzucił sąd okręgowy. Podczas odwołania do Sądu Najwyższego nie
posługiwała się już jednak argumentem gwałtu – w porozumieniu z prawnikami ustaliła,
że najważniejsze dla dobra sprawy, a także dla wszystkich przyszłych kobiet, będzie
przedstawienie zakazu aborcji jako ingerencji w konstytucyjną wolność osobistą kobiety
oraz jej prywatność. Praktyka ta, zakończyła się sukcesem – 22 stycznia 1973 roku Sąd
Najwyższy wydał wyrok zmieniający prawo aborcyjne w USA. Kluczowa dla tej decyzji
okazała się być wspomniana już 14 Poprawka do Konstytucji – a także fakt, że normy
prawne często zależą od interpretacji sądu. Wskazana w 14 Poprawce “wolność” miała
zawrzeć w sobie “prawo do prywatności”, którego jednym z elementów zdaniem
sędziów okazała się aborcja. Uznano przy tym, że Konstytucja nie może chronić praw
“nienarodzonego”, jako że nie jest on osobą w prawnym rozumieniu tego słowa.
Docelowo podzielono ciążę na trzy trymestry, decydując o całkowitej legalności
przerywania ciąży w pierwszym z nich. 

Chociaż w wielu stanach dostęp do aborcji wciąż jest bardzo utrudniony, sprawa Roe v.
Wade stała się ścieżką nowych możliwości. Na terenie całego państwa działają
organizacje feministyczne, które wspierają kobiety finansowo i walczą ze stygmatyzacją
aborcji. Choć ani Roe, ani Doe ostatecznie nie skorzystały z wywalczonego przez siebie
prawa – ich wytrwałość i determinacja stały się symbolem walki o wolność decyzji oraz
ideę przebudzonego na nowo feminizmu.
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Pewna styczniowa noc 1983 roku na zawsze odmieniła losy rodziny Cruzan, a także
wielu innych ludzi. Jak okazało się później, wydarzenia te przyczyniły się również do
przełomu w amerykańskim orzecznictwie. 25-letnia wówczas mieszkanka Missouri,
Nancy Cruzan uległa ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, wracając jak co dzień z
pracy do domu. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy znaleźli Nancy w rowie
wodnym nieopodal drogi. Poszkodowana leżała tam od 20 minut i nie dawała znaków
życia, ale przeprowadzona resuscytacja przyniosła skutek. Nancy żyła, chociaż w jej
mózgu zaszły nieodwracalne zmiany. Od tamtej chwili już na zawsze miała trwać w
stanie wegetatywnym, co poskutkowało podłączeniem pacjentki do sondy pokarmowej
przez lekarzy.

Pięć lat później, kiedy stan Nancy nadal nie dawał nadziei, rodzice poprosili o
odłączenie córki od sondy. Szpital nie wyraził zgody na spełnienie ich życzenia bez
wyroku sądu, ponieważ odłączenie urządzenia spowodowałoby śmierć kobiety. Sąd
pierwszej instancji orzekł prawo do odłączenia Nancy od aparatury jako zgodne z
Konstytucją. Znaczący wpływ na tę decyzję miało zeznanie jednego ze świadków.
Okazało się, że niedługo przed śmiercią Nancy powiedziała przyjaciółce, że nie
chciałaby żyć, gdyby nie mogła funkcjonować przynajmniej w połowie normalnie.

Stan Missouri odwołał się od tego wyroku, kierując sprawę do Sądu Najwyższego
Missouri, który wydał wyrok odmienny od poprzedniego, orzekając, że nikt nie może
odmówić drugiej osobie leczenia bez odpowiedniego wyrażenia swej woli przez żyjącego
pacjenta lub jasnych i przekonujących, niepodważalnie wiarygodnych dowodów na to, że
ten chciałby zakończyć swoje życie, których według sądu w tej sprawie zabrakło. 

Lester i Joyce Cruzan postanowili skierować sprawę do Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych. Zasądzono, iż Stan Missouri miał prawo skierować sprawę na drogę
sądową po prośbie rodziców pacjentki, ponieważ zgodnie z klauzulą należytego
procesu 14. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych żaden stan nie pozbawi
żadnej osoby życia, wolności ani własności bez odpowiedniego procesu prawnego. Stan
Missouri wycofał się ze sprawy we wrześniu 1990 roku, jako że jego działania zostały      
s
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uznane za zgodne z prawem. Rodzice Nancy przedstawili kolejne dowody. Po
wysłuchaniu opinii lekarzy i kolejnych trzech świadków, którzy zeznali, że Nancy mówiła,
że „nie chciałaby żyć, gdyby miała być warzywem”, sędzia Charles Teel orzekł, że
przedstawione dowody są „jasne i przekonujące” i wydał nakaz sądowy odłączenia
Nancy od sondy pokarmowej. Nancy Cruzan zmarła 26 grudnia 1990 roku, 12 dni po
odłączeniu od aparatury.

Proces wzbudził międzynarodowe zainteresowanie. Wiele organizacji nie zgadzało się
na odłączenie Nancy od sondy, podpisano wówczas wiele petycji – żadna z nich nie
miała jednak prawnego uzasadnienia. Sprawa Cruzan była pierwszą sprawą „right-to-
die”. Dzięki niej ustalono, że prawo do śmierci nie jest zagwarantowane w Konstytucji.
Określono warunki, jakie muszą być spełnione w przypadku decydowania o przerwaniu
życia przez upoważnioną do tego czynu osobę trzecią oraz zadecydowano, że w
przypadku braku pisemnej woli pacjenta i innych dowodów, interes stanu w zakresie
ochrony życia przeważa nad prawami jednostki do odmowy leczenia. Nie stworzono
jednak uniwersalnego prawa „right-to-die”, na rzecz indywidualnej decyzji każdego
stanu. Sprawa przyczyniła się również do wprowadzenia Patient Self-Determination Act,
według którego szpitale i domy opieki są zobowiązane do poinformowania pacjentów o
możliwości upoważnienia osoby trzeciej do decydowania o ich zdrowiu i życiu oraz
ewentualnych możliwościach przerwania życia w podobnych okolicznościach.

-44-



-45-



Historia Wenezueli na przestrzeni ostatnich lat nierozerwalnie związana jest z postacią
Hugo Chaveza, którego autorytarny sposób sprawowania rządów spetryfikował system
instytucjonalny państwa na ponad dwie dekady. O sile populistycznego reżimu może
świadczyć fakt, że pomimo wygrania przez opozycję wyborów do Zgromadzenia
Narodowego w 2015 roku i otwartego kwestionowania władzy następcy Chaveza –
Nicolasa Maduro, populistyczny system rządów cały czas jest w stanie egzekwować
władzę z charakterystyczną dla autorytaryzmu siłą, co przejawia się chociażby w fakcie
sabotowania wszelkich zmian, które prowadziłyby do demokratyzacji życia
politycznego.

Szczególną rolę w konflikcie rząd-demokraci odegrał lojalny wobec prezydenta Maduro
Sąd Najwyższy, który skutecznie uniemożliwił opozycyjnemu Zgromadzeniu
Narodowemu wykonywanie swoich kompetencji oraz kontrolę władzy wykonawczej (np.
poprzez zablokowanie procedury impeachmentu wobec Maduro czy ograniczenie
zakresu zastosowania weta wobec aktów egzekutywy). W szeregu orzeczeń
wenezuelski Tribunal Supremo de Justicia unieważnił wiele aktów parlamentu
dokonując instrumentalnej interpretacji prawa, której jedynym celem było ograniczenie
możliwości kontroli autorytarnego rządu (ergo: utrzymanie go przy władzy). 

Niewątpliwie najbardziej „antyparlamentarnym” orzeczeniem Sądu Najwyższego była
decyzja nr 156 z 2017 roku., która unieważniła wszelkie kompetencje Zgromadzenia
Narodowego i zezwoliła na przeniesienie ich do jakiegokolwiek innego organu. Sąd
uznał, że podczas gdy działania Zgromadzenia Narodowego pozostają nielegalne, sąd
zagwarantuje, że uprawnienia parlamentarne będą wykonywane bezpośrednio przez ten
sąd lub wybrany przez niego organ w celu zapewnienia rządów prawa.
Rzekoma nielegalność działań miała wynikać z niezastosowania się Zgromadzenia do
wcześniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, które – jak wspomniano wyżej – istotnie
ograniczały poszczególne kompetencje organu przedstawicielskiego.

Co ciekawe, Sąd Najwyższy argumentując za swoją decyzją powołał się także na
charakterystyczną dla kultury prawnej Ameryki Łacińskiej koncepcję „zaniedbania            
v
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legislacyjnego”, która znajduje zastosowanie, kiedy ustawodawca narusza obowiązek
ochrony pewnych grup czy wartości demokratycznych poprzez zaniechanie – wówczas
sąd może wskazać na konieczność uzupełnienia aktu parlamentu. W tym przypadku
jednak mechanizm, który pierwotnie miał służyć wzmocnieniu demokracji liberalnej,
okazał się być użytecznym narzędziem w ręku populistycznej władzy i poprzez
instrumentalne wykorzystanie uzasadnił on nieusprawiedliwione odebranie
parlamentowi całości kompetencji.

Należy dodać, że instrumentalne wykorzystanie mechanizmów demokracji liberalnej do
osiągnięcia zgoła odwrotnych celów jest charakterystyczne nie tylko dla Wenezueli. 

Decyzja nr 156 spotkała się z silną reakcją międzynarodową, której najdonioślejszym
przejawem było nałożenie międzynarodowych sankcji na osoby zasiadające w SN
Wenezueli oraz potępienie władzy Maduro na forum regionalnym i globalnym. Z tego
powodu w oddzielnym postanowieniu sąd złagodził swoją argumentację i ostatecznie
przywrócił uprawnienia parlamentu, co jednak nie powstrzymało fali protestów w kraju
i za granicą.

Próbę teoretycznej konceptualizacji działań wenezuelskiego Sądu Najwyższego podjęli
David Landau i Rosalind Dixon, którzy wskazali przy tej okazji na problem nadużycia
kontroli sądowej (abusive judicial review, zob. D. Landau, R. Dixon, Abusive Judicial
Review: Courts Against Democracy, University of California, vol. 53:1313, 2020, str.
1315-1383). Według autorów znana z państwa demokracji konstytucyjnej idea władzy
sądowniczej jako obrońcy demokratycznego porządku może zostać wypaczona, kiedy
na decyzje sądu zaczyna oddziaływać populistyczny i wykazujący tendencje autorytarne
rząd.

Często wówczas dochodzi do – jak ujmuje to prof. Wyrzykowski – „wrogiego przejęcia”
całego porządku konstytucyjnego, a sądy stają się jedynie narzędziem służącym do
realizacji doraźnego celu politycznego, a także dostarczenia pozornie legalistycznej
legitymacji działań władzy. Sprowadzenie sądu do takiej roli skutkować może
orzecznictwem zaprzeczającym idei demokracji konstytucyjnej, co stanowi przejaw
tytułowego „nadużycia kontroli sądowej”, które wpisuje się często w spójny i
długoterminowy proces podważania demokracji liberalnej. Autorzy wskazują, że
nadużycie kontroli sądowej może przybierać dwie formy: gdy sądy jedynie podtrzymują
antydemokratyczne ustawodawstwo (przykładów nie trzeba szukać aż w Ameryce            
x
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Łacińskiej) albo gdy sądy same podejmują działania w celu usunięcia lub podważenia
demokratycznych zabezpieczeń (omawiany wyrok). 

Wcale nie tak odległe doświadczenia Wenezueli wskazują jak ważne jest, aby sąd był
faktycznym obrońcą demokratycznego porządku przed opresyjną władzą. Często
bowiem to judykatywa  posiada narzędzia, które mogą skutecznie udaremnić próby
koncentracji władzy w ramach jednego ośrodka oraz powstrzymać erozję demokracji.
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Podczas debaty na temat wydarzeń związanych z zaostrzeniem prawa do przerwania
ciąży w Polsce pojawiły się wypowiedzi, iż Polska będzie drugą Hiszpanią. 
Aby zrozumieć co to oznacza, należy zdać sobie sprawę z przewrotu kulturowego, który
dokonał się w XX wieku na Półwyspie Iberyjskim.

W sprawach, które silnie dzielą społeczeństwo na płaszczyźnie światopoglądowej,
trudno nie zauważyć tych samych zależności istniejących zarówno w Polsce, jak i w
Hiszpanii. W obydwu krajach pozycja Kościoła Katolickiego jest bardzo silna w sferze
publicznej, co po części jest efektem wydarzeń XX wieku, chociaż przyczyny tego
wydarzenia wydają się być sobie przeciwstawne. W Hiszpanii religia stała się
integralnym elementem monolitu państwowego (po wygranej przez Francisco Franco
wojnie domowej, papież Pius XII pogratulował mu w liście), podczas gdy w Polsce
Kościół kojarzony był z ruchem oporu przeciwko komunistycznej władzy. 

Do 1985 roku w Hiszpanii obowiązywał całkowity zakaz aborcji. Według ustawy z tego
roku, przerwanie ciąży stało się dopuszczalne w przypadkach, które były dopuszczalne
w Polsce przed ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Zamach na madryckiej
stacji Atocha, o który konserwatywny rząd Hiszpanii obwiniał baskijską ETA, a w
rzeczywistości był odpowiedzią na włączenie się tego kraju do wojny w Iraku,
doprowadził do utraty władzy przez to ugrupowanie. W efekcie wybory parlamentarne
w 2004 roku wygrała Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE), a premierem
kraju został Jose’ Luis Zapatero. W 2010 rząd stworzony z socjalistycznych polityków
wprowadził nową ustawę dotyczącą aborcji, według której kobieta może poddać się
temu zabiegowi bez względu na powód do 14. tygodnia ciąży, a jeśli ciąża zagraża życiu
matki lub płodu, procedura ta może być wykonana do 22. tygodnia ciąży. 

Podczas gdy w polskim prawie dopuszczalność aborcji została ograniczona ustawą z
1993 roku, możliwe jest jej dokonanie tylko w trzech przypadkach - gdy ciąża stanowi
zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety w ciąży, badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i                      
x
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nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu
zabronionego, w Hiszpanii ewolucja prawa rozwija się w przeciwnym kierunku -
obecnie w kraju aborcja jest legalna bez obowiązku podawania przyczyny chęci
usunięcia ciąży, a hiszpański sejm rozważa powrót do rozwiązania prawnego
obowiązującego w latach 2010-2015, według którego szesnasto- i siedemnastolatki
miałyby możliwość usunięcia ciąży bez wymaganej zgody rodziców.

Należy jednak pamiętać iż nawet w kraju, w którym możliwe było wprowadzenie tak
liberalnej ustawy dotyczącej przerywania ciąży (porównując ją na przykład z obecnie
obowiązującą ustawą polską, ponieważ zgodnie z zaleceniami WHO, ochrona życia
kobiety nie jest działaniem radykalnym) takie rozwiązanie podlega debacie publicznej.
W 2011 roku, gdy wybory parlamentarne wygrała konserwatywna Partia Ludowa (PP),
jednym z punktów programu politycznego zwycięskiej formacji było ograniczenie
przerwania ciąży w sytuacjach kiedy pochodzi ona z gwałtu lub stanowi
niebezpieczeństwo dla zdrowia kobiety w ciąży. W wyniku protestów społecznych oraz
podziałów w partii związanych z tym zagadnieniem, wygrane stronnictwo nie zdołało
jednak doprowadzić do zaostrzenia prawa z 2010 roku.
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