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PRZEŁOM W WALCE FEDERACJI O PRAWA REPRODUKCYJNE W POLCE!
STANOWISKO W SPRAWIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW
CZŁOWIEKA W SPRAWIE R.R. przeciwko Polsce
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z wielką satysfakcją odnotowuje
przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie
R.R. przeciwko Polsce, stwierdzający naruszenie przez Polskę przepisów
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Radość Federacji jest tym większa, że sprawa R.R. prowadzona była przez naszą
organizację we współpracy z Kliniką Prawa UW przy wsparciu ze strony Center for
Reproductive Rights. Adw. Monika Gąsiorowska i Irmina Kotiuk, które prowadziły sprawę
przed Trybunałem, są członkiniami Zespołu Pomocy Prawnej Federacji.
Trybunał uznał, że przysługujące każdemu człowiekowi gwarancje wynikające z artykułów
3 i 8 Konwencji nie zostały przez państwo polskie wypełnione w sprawie ciężarnej
kobiety, która tygodniami nie mogła wyegzekwować przeprowadzenia badań
prenatalnych, które potwierdziłyby lub wykluczyły postawioną wcześniej diagnozę w
zakresie poważnej wady płodu.
Kontynuując linię orzeczniczą ugruntowaną we wcześniejszych wyrokach Trybunał
stwierdził, że naruszone zostało wynikające z art. 8 Konwencji prawo kobiety do
poszanowania jej życia rodzinnego oraz prywatnego poprzez uniemożliwienie jej
uzyskania rzetelnej wiedzy na temat stanu jej płodu oraz podjęcia w odpowiednim czasie
decyzji o tym, czy kontynuować ciążę, czy nie. W ten sposób państwo polskie nie
zagwarantowało kobiecie realizacji podstawowego prawa pacjenta, jakim jest prawo do
informacji. Trybunał uznał ponadto, że państwo polskie nie zapewnia skutecznego
mechanizmu umożliwiającego wyegzekwowanie tego prawa.
Z ogromną satysfakcją Federacji spotkał się również fakt uznania przez Trybunał
naruszenia w tej sprawie gwarancji wynikających z art. 3 Konwencji
odnoszącego się do zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.
Po raz pierwszy w historii Trybunał wydał taką decyzję w sprawie dotyczącej praw
reprodukcyjnych. Ocenił, że sposób, w jaki nad skarżącą sprawowana była opieka
medyczna, przekroczył dopuszczalne przez Konwencję granice. Cierpienie, jakie przez
wiele tygodni odczuwała kobieta, uznano za przekraczające minimalny próg dolegliwości
dopuszczalny na gruncie art. 3. Oznacza to, że sposób, w jaki opiekę nad kobietą
sprawowali liczni lekarze, był nieludzkim i poniżającym traktowaniem.
Z radością odnotowujemy fakt, że Trybunał przyznał skarżącej rekordowe
odszkodowanie w wysokości 45 tys. EURO. Uznał bowiem, że udręka i cierpienie
kobiety w związku z brakiem wiedzy odnośnie swojej sytuacji w połączeniu z wielkim
upokorzeniem, jakiego wielokrotnie doznawała ze strony lekarzy oraz inne okoliczności
sprawy uzasadniają taką wysokość przyznanej kwoty.
Wyrok Trybunału w sprawie R.R. uznajemy za olbrzymi sukces w naszej walce o
respektowanie praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce.
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