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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Ramy ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci ustanowione zostały na mocy przepisów Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej oraz kodeksu karnego. Art. 38 ustawy zasadniczej stanowi, iż „Rzeczpospolita 

Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 

z 28 maja 1997 r. podkreślił istotną wartość życia ludzkiego, które jest dobrem chronionym konstytucyjnie. 
Wartość ta w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczy także dziecka poczętego. Prawnokarna 

ochrona dziecka poczętego jest wyznaczona przez art. 152–154 oraz art. 157a kodeksu karnego, które penali-

zują czyny przeciwko życiu nasciturusa. 
Należy podkreślić, iż wskazane wyżej regulacje w sposób zasadniczy rozgraniczają spowodowanie śmier-

ci dziecka nienarodzonego w ostatniej fazie przedporodowej od spowodowania śmierci dziecka w okresie 

porodu lub po narodzeniu, co stanowi podstawę odmiennej odpowiedzialności karnej oraz kwalifikacji praw-
nej czynu. Wymaga podkreślenia, iż w świetle przepisów polskiego prawa spowodowanie śmierci dziecka 

nienarodzonego zagrożone jest sankcją znacznie łagodniejszą niż sankcja przewidziana za spowodowanie 

śmierci dziecka w trakcie porodu bądź po narodzeniu. 

W ostatnim czasie wśród środowisk prawniczych specjalizujących się w dziedzinie prawa karnego podno-
szone są głosy o konieczności nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych w omawianym zakresie. 

Przedstawiane są poglądy, które wskazują na potrzebę zrównania w prawie karnym ochrony życia ludzkiego 

w końcowym okresie fazy życia płodowego z ochroną, jaka występuje po urodzeniu. Wspomniane koncepcje 
podkreślają konieczność podwyższenia kary za wskazane wyżej czyny w takim stopniu, jak ma to miejsce 

w przypadku zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego. Należy nadmienić, iż prace komisji eksperckich czynią 

zadość postulatom społeczeństwa, które w większości domaga się zapewnienia wzmocnionej ochrony życia 

nienarodzonych poprzez surowszą penalizację czynów godzących w tę wartość. 
W mojej ocenie konieczne jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej za nieumyślne bądź umyślne spowo-

dowanie śmierci dziecka, które jest zdolne do samodzielnej egzystencji poza organizmem matki. Wprowa-

dzenie do polskiego systemu prawnego postulowanych zmian przyczyni się do pogłębienia świadomości 
karnej sprawców wskazywanych czynów. 

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na przedstawiony problem i prosić Pana Ministra o rozważenie podję-

cia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w ostatnim czasie 
przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




