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PRAWNOKARNA OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA
DZIECKA POCZE
˛ TEGO
W USTAWODAWSTWIE POLSKIM

Przepisy odnoszace
˛ sie˛ do problematyki przeste˛pnego przerywania
ciaży
˛ oraz określajace
˛ typ i zakres ochrony dziecka pocze˛tego, a także
dotyczace
˛ uszkodzeń prenatalnych, stanowia˛ szczególne miejsce wśród
regulacji prawnokarnych dotyczacych
˛
ochrony życia i zdrowia dzie1
cka . Zgodnie z art. 10 Konwencji o Prawach Dziecka2, w ramach poje˛cia „dziecka” mieści sie˛ bowiem także dziecko w okresie prenatalnym. Podobna regulacja znajduje sie˛ w polskich przepisach – w art. 2
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka3, wedđug którego dzieckiem jest
każda istota ludzka od momentu pocze˛cia aż do osiagnie
˛
˛ cia peđnoletniości.
Przywođana tematyka jest obecnie przedmiotem regulacji przepisów
Kodeksu karnego oraz ustaw szczególnych. Przepisy te wraz z prze-
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Zob. V. K o n a r s k a - W r z o s e k, Ochrona dziecka w polskim prawie
karnym, Toruń 1999, s. 9-10.
2
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991,
Nr 120, poz. 526). Tekst doste˛pny na stronie: http://www.unicef.org/magic/reso
urces/CRC_polish_language_version.pdf [doste˛p: 21.04.2011].
3
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. 2000,
Nr 6, poz. 69 ze zm.).
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pisami konstytucyjnymi (art. 68 ust. 2 Konstytucji4) maja˛ na celu
zapewnienie dziecku pocze˛temu jak najlepszej opieki medycznej i gwarancji utrzymania najlepszego stanu zdrowia5.
Życie dziecka pocze˛tego zostađo obje˛te ochrona˛ również na gruncie
prawa kanonicznego. Zgodnie z kan. 1398 Kodeksu Prawa Kanonicz˛
po zaistnieniu skutku
nego z 1983 r.6, kto powoduje przerwanie ciaży,
podlega ekskomunice wiaż
˛ acej
˛
moca˛ samego prawa. Zaznaczyć jednak
należy, iż przedmiotem niniejszego artykuđu be˛dzie jedynie analiza
przepisów prawa świeckiego.
Ze wzgle˛du na fakt, iż wskazane kwestie budza˛ spore kontrowersje,
m.in. w zwiazku
˛
z zakresem dopuszczalnej aborcji lub zapđodnieniem
in vitro, podejmowane sa˛ kolejne inicjatywy ustawodawcze odpowiednio
zaostrzajace
˛
lub liberalizujace
˛
przepisy odnoszace
˛
sie˛ do ochrony
dziecka pocze˛tego7. Majac
˛ na uwadze powage˛ wyżej przedstawionych
problemów, należy przyjrzeć sie˛ im z perspektywy medycznych aspektów prawa karnego.

1. ROZWÓJ REGULACJI W ZAKRESIE PRAWNOKARNEJ OCHRONY
DZIECKA POCZE
˛ TEGO

W pierwszym polskim Kodeksie karnym z 11 lipca 1932 r.8 przeste˛pstwa polegajace
˛ na zamachu na życie dziecka pocze˛tego, zostađy
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997,
Nr 78, poz. 483 ze zm.).
5
Zob. K. L e n c z o w s k a - S o b o ń, Ochrona karna pđodu ludzkiego w
aspekcie dziađań medycznych. Komentarz praktyczny, tekst doste˛pny na stronie:
http://www.zdrowie.abc.com.pl/ko/czytaj/-/artykul/ochrona-karna-plodu-ludzkiego-waspekcie-dzialan-medycznych [doste˛p: 17.02.2013].
6
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.
1983, AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekđad polski zatwierdzony przez Konferencje˛ Episkopatu, Poznań 1984.
7
Jako przykđad należy wskazać projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie pđodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciaży.
˛
Tekst dokumentu doste˛pny na: http://www.stopaborcji.pl/ustawa/wpcontent/ uploads
/2011/03/PROJEKT-USTAWY-ANTYABORCYJNEJ1.doc [doste˛ p: 21.04.2011]; Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie pđodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciaży,
˛
druk sejmowy nr 3085, Sejm VI
kadencji.
8
Rozporzadzenie
˛
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks
karny (Dz. U. 1932, Nr 60, poz. 571 ze zm.).
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umieszczone w Rozdziale XXXV: „Przeste˛pstwa przeciwko życiu i zdrowiu”. Zgodnie z zawartym w nim art. 231 k.k. z 1932 r., kobieta spe˛dzajaca
˛ swój pđód badź
˛ pozwalajaca
˛ na jego spe˛dzenie przez inna˛ osobe˛
podlegađa karze do trzech lat aresztu. Sankcja˛ natomiast za spe˛dzenie
pđodu przez osobe˛ trzecia˛ za zgoda˛ kobiety cie˛żarnej lub za udzielenie
jej przy tym pomocy byđa kara wie˛zienia do lat pie˛ciu (art. 232 k.k.
z 1932 r.), jednakże gdy spe˛dzenie dokonane zostađo bez zgody kobiety,
to czyn ów stawađ sie˛ zbrodnia,
˛ zagrożona˛ sankcja˛ do dziesie˛ciu lat
wie˛zienia (art. 234 k.k. z 1932 r.). Tej samej karze podlegađ sprawca,
w wyniku dziađań którego doszđo do śmierci kobiety cie˛żarnej (art. 230
§ 2 k.k. z 1932 r.).
Dobrem chronionym powyższymi przepisami byđo życie istoty ludzkiej w prenatalnym stadium rozwoju, czyli od pocze˛cia do chwili urodzenia9. Sformuđowanie „spe˛dzenie pđodu” obejmowađo wszystkie zachowania, których efektem byđa śmierć pđodu10.
Wyjatki
˛
od zakazu przerywania ciaży
˛
przewidywađ art. 233 k.k.
z 1932 r. Zgodnie z jego treścia,
˛ sprawca nie ponosiđ odpowiedzialności
karnej za czyny określone w art. 231 i 232 k.k. z 1932 r., jeżeli: zabieg
byđ konieczny ze wzgle˛du na stan zdrowia kobiety cie˛żarnej, albo ciaża
˛
byđa wynikiem przeste˛pstwa Ŧ nierzadu
˛ z nieletnim lub upośledzonym,
zgwađcenia, nadużycia stosunku zależności lub wyzyskania krytycznego
pođożenia, kazirodztwa. Dodatkowym warunkiem bezkarności byđo to,
aby zabieg zostađ dokonany przez lekarza11. Warto zaznaczyć, iż poza
zakresem karalności znalazđo sie˛ również zachowanie sprawcy, który
dopuszczađ sie˛ umyślnego zamachu na życie dziecka pocze˛tego w stanie
wyższej konieczności (art. 22 k.k. z 1932 r.)12.
Projekt zmian odnoszacych
˛
sie˛ omawianej tematyki, wpđynađ
˛ do
Sejmu PRL w 1956 r., stajac
˛ sie˛ przedmiotem licznych dyskusji ze

9

Zob. T. Z a r e c k i, Spe˛dzenie pđodu. Zarys teoretyczno-prawny, Kraków
1945, s. 9, 28; W. M a k o w s k i, Kodeks karny, Warszawa 1932, s. 522.
10
Zob. K. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego w polskim prawie karnym, Lublin
2001, s. 65.
11
Zob. E. Z i e l i ń s k a, Przerywanie ciaży.
˛
Warunki legalności w Polsce i na
świecie, Warszawa 1990, s. 49.
12
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 66. L. Peiper pisađ, iż: „Spe˛dzeniem jest każde dziađanie, zapobiegajace
˛ normalnemu rozwojowi i urodzeniu żywego
pđodu, a wie˛c badź
˛
uśmiercenie go w đonie matki, badź
˛
też spowodowanie przedwczesnego opuszczenia przezeń đona matki, a też same urodzenie pđodu niedonoszonego, nieżywego” (Komentarz do Kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 467).
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wzgle˛du na fakt, iż rozszerzađ on znaczaco
˛ katalog sytuacji wyđaczaj
˛
a˛
13
cych karalność przerywania ciaży
˛
. Ostatecznie, w uchwalonej na
jego podstawie ustawie z 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczal˛ dziecka
ności przerywania ciaży
˛ 14 znalazđy sie˛ przepisy pozbawiajace
pocze˛tego bezpośredniej prawnokarnej ochrony. Wyżej postawiono bowiem interes i dobro matki. Konsekwencja˛ tego byđo wprowadzenie nowych wskazań do przerywania ciaży,
˛
takich jak „trudne warunki życiowe kobiety cie˛żarnej” oraz zasada bezkarności matki spe˛dzajacej
˛
pđód.
Warto zaznaczyć, iż oświadczenie kobiety o cie˛żkich warunkach życiowych nie byđo przedmiotem weryfikacji, co prowadziđo do aborcji „na
żadanie”
˛
kobiety15.
Przeszkoda˛ dla przerwania ciaży
˛ byđo jedynie wystapienie
˛
przeciwwskazań lekarskich, do których doktryna zaliczađa m.in. zaawansowany stan ciaży
˛
oraz różne choroby16. Ustawa z 27 kwietnia 1956 r.
kryminalizowađa natomiast:
Ŧ zmuszanie w jakikolwiek sposób kobiety do poddania sie˛ zabiegowi przerwania ciaży
˛
(art. 3) – zagrożone kara˛ do pie˛ciu lat wie˛zienia;
Ŧ dokonanie zabiegu przerwania ciaży
˛ za zgoda˛ kobiety cie˛żarnej,
ale wbrew przepisom ustawy (art. 4) – zagrożone kara˛ do trzech lat
wie˛zienia;
Ŧ udzielenie kobiecie cie˛żarnej pomocy w dokonaniu zabiegu
przerwania ciaży
˛ wbrew przepisom ustawy (art. 5) – zagrożone kara˛
do trzech lat wie˛zienia.
W kolejnym akcie prawnym – Kodeksie karnym z 19 kwietnia
1969 r.17 ustawodawca wprowadziđ trzy typy czynów zabronionych:
Ŧ przerwania ciaży
˛ bez zgody kobiety cie˛żarnej (art. 153 d.k.k.);
Ŧ przerwania ciaży
˛ za zgoda˛ kobiety cie˛żarnej, ale wbrew przepisom
ustawy (art. 154 § 1 d.k.k.);

13

Zob. Z archiwum debaty w Sejmie PRL, oprac. W. Chudy, „Ethos” 2(1989),
nr 5, s. 117-131.
14
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania
ciaży
˛ (Dz. U. 1956, Nr 12, poz. 61).
15
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 68, 70.
16
Zob. B. K u n i c k a - M i c h a l s k a, J. W o j c i e c h o w s k a, Prawna
regulacja przerwania ciaży
˛ w świetle przepisów i pogladów
˛
nauki, „Studia Prawnicze” 1985, z. 1-2, s. 225-226.
17
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1969, Nr 13, poz.
94 ze zm.) [dalej cyt.: d.k.k.].
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Ŧ udzielenia pomocy kobiecie cie˛żarnej w przerwaniu ciaży
˛ wbrew
przepisom ustawy (art. 154 § 2 d.k.k.).
Kobieta cie˛żarna, która dopuściđa sie˛ przerwania ciaży,
˛
nie ponosiđa
odpowiedzialności karnej, przy czym stopień rozwoju pđodu byđ bez
znaczenia. Dodać należy, iż wie˛kszość rozwiazań
˛
zawartych w Kodeksie karnym z 19 kwietnia 1969 r. zostađa przeje˛ta z ustawy z 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciaży
˛ 18.
Prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy zapewniajacej
˛
dziecku pocze˛temu ochrone˛ prawna˛ zostađy ponownie podje˛te po wyborach
4 czerwca 1989 r.19 Roboczy projekt z 9 lipca 1990 r. przygotowano
w dwóch wariantach, które ukazywađy różnice pomie˛dzy projektem poselskim z 1989 r. a projektem prof. A. Stelmachowskiego. Dodać należy, iż po debacie w Senacie, która miađa miejsce 3 sierpnia 1990 r.,
do prawnokarnej cze˛ści projektu wprowadzono zgđoszone przez senator
A. Grześkowiak postulaty, które dotyczyđy penalizacji spowodowania
śmierci dziecka pocze˛tego, jeżeli śmierć nastapiđa,
˛
oraz wyđaczenia
˛
karalności usiđowania, a także odpowiedzialności matki za podżeganie
i pomocnictwo20.
Końcowa wersja projektu zostađa przyje˛ta na posiedzeniu Senatu
29 września 1990 r.21, a naste˛pnie 5 października 1990 r. przekazana
do Sejmu, gdzie stađa sie˛ przedmiotem prac specjalnej komisji22. Wynikiem jej prac byđ dokument gwarantujacy
˛ peđna˛ prawnokarna˛ ochrone˛ dziecka pocze˛tego. Zawierađ on uregulowania penalizujace
˛ umyślne
spowodowanie śmierci dziecka, a swoim zakresem obejmowađ także zachowania, których sprawca˛ byđa matka dziecka. Należy zaznaczyć, że
przeste˛pność takiego czynu mogđa zostać uchylona przez okoliczność
podje˛cia przez lekarza dziađań, które byđy niezbe˛dne dla ratowania życia kobiety23. Prace nad ustawa˛ zostađy przerwane uchwađa˛

18

Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 70-71.
Szerzej na ten temat zob.: A. G r z e ś k o w i a k, Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka pocze˛tego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1990-1991, Szczecin 1994, s. 47-96.
20
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 77.
21
Projekt ustawy o ochronie prawnej dziecka pocze˛tego, druk sejmowy nr 553,
Sejm X kadencji.
22
Szerzej zob.: G r z e ś k o w i a k, Zagadnienia prawnokarnej ochrony, s. 97158.
23
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 79.
19
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z 17 maja 1991 r., w której zdecydowano, iż Sejm nie be˛dzie rozpatrywađ przedstawionych projektów24.
W zwiazku
˛
z powyższym, kwestia prawnej ochrony dziecka pocze˛tego wróciđa pod obrady dopiero w naste˛pnej kadencji Sejmu. Wówczas to grupa 171 posđów przedstawiđa projekt ustawy odpowiadajacej
˛
treścia˛ – opracowanemu uprzednio przez komisje˛ nadzwyczajna˛ – projektowi ustawy o ochronie prawnej dziecka pocze˛tego. W trakcie prac
legislacyjnych wprowadzono jednak do treści projektu zmiany, które
znacznie ograniczađy przewidziany w pierwotnej wersji zakres ochrony
˛
z tym uchwalona ustawa z 7 stycznia
dziecka pocze˛tego25. W zwiazku
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie pđodu ludzkiego i warunkach
˛
dwóch stanodopuszczalności przerywania ciaży
˛ 26 byđa pođaczeniem
wisk, opartych na odmiennych zađożeniach aksjologicznych – szerokim
doste˛pie do usuwania ciaży
˛ oraz znacznym jego ograniczeniu. W nowej
ustawie przyje˛to nowy model ochrony dóbr, w którym wie˛ksze znaczenie nadano życiu czđowieka od chwili pocze˛cia, niż – jak to byđo dotychczas – życiu i zdrowiu kobiety cie˛żarnej. Dziecko pocze˛te zaś stađo
sie˛ autonomicznym dobrem, które pozostawađo pod ochrona˛ prawna˛27.
Ustawa z 7 stycznia 1993 r. w pierwotnym brzmieniu nie zawierađa
regulacji odnoszacych
˛
sie˛ do sytuacji, w których aborcja byđaby dopuszczalna – kwestie te zostađy unormowane dopiero w znowelizowanym Kodeksie karnym z 1969 r. Wspomnieć należy przede wszystkim
o przepisie art. 149a § 1 d.k.k., który określađ przeste˛pstwo spowodowania śmierci dziecka pocze˛tego, za które groziđa kara pozbawienia wolności do lat dwóch. W przepisie art. 149a § 2 d.k.k. wprowadzono natomiast reguđe˛, iż matka dziecka pocze˛tego nie podlega
karze. Przepis art. 149a § 3 d.k.k. określađ zaś sytuacje, w których
opisane w § 1 przeste˛pstwo nie zostaje popeđnione. W literaturze
przedmiotu zawarte w art. 149a § 3 d.k.k. przypadki określano mianem legalnej aborcji. Zaliczano do nich:
Ŧ przesđanke˛ terapeutyczna˛ – ciaża
˛ stanowi zagrożenie dla życia lub
poważne zagrożenie dla zdrowia matki;
24
Uchwađa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1991 r. („Monitor
Polski” nr 18, poz. 120).
25
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 80.
26
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie pđodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciaży
˛
(Dz. U. 1993, Nr 17,
poz. 78).
27
Zob. R. K u b i a k, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 538-539.
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Ŧ przesđanke˛ eugeniczna˛ – badania prenatalne (potwierdzone orzeczeniem dwóch lekarzy, innych niż lekarz podejmujacy
˛
dziađanie)
wskazuja˛ na cie˛żkie i nieodwracalne uszkodzenie pđodu;
Ŧ przesđanke˛ kryminalna˛ – zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
ciaża
˛ powstađa w wyniku czynu zabronionego;
Ŧ okoliczność zbliżona˛ do stanu wyższej konieczności – śmierć
dziecka pocze˛tego nastapiđa
˛
wskutek dziađań podje˛tych dla ratowania
życia matki albo przeciwdziađania poważnemu uszczerbkowi na zdrowiu matki28.
Należy również dodać, iż w art. 149b d.k.k.29 określono typ kwalifikowany aborcji, zaś w art. 156a § 1 d.k.k.30 przewidziano odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia ciađa dziecka pocze˛tego31.
Istotne zmiany w przytoczonych regulacjach wprowadziđa ustawa z
30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
pđodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciaży
˛ oraz
o zmianie niektórych innych ustaw32. Konsekwencja˛ wejścia w życie
tej nowelizacji dnia 4 stycznia 1997 r. byđo uchylenie przepisów art.
149a i 149b d.k.k. i zastapienie
˛
ich art. 152a i 152b, które penalizowađy przerwanie ciaży
˛ za zgoda˛ kobiety cie˛żarnej, lecz wbrew przepisom
ustawy, oraz doprowadzenie kobiety do przerwania ciaży
˛ – przemoca,
˛
groźba˛ bezprawna˛ lub podste˛pem. Warto zwrócić uwage˛, iż skutkiem
zmian byđa również rezygnacja z posđugiwania sie˛ terminem „dziecko
pocze˛te” na rzecz karalnego „przerwania ciaży”
˛ 33.
Zmiany zaszđy również w samej ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, do której wprowadzono przepis art. 4a, określajacy
˛
przypadki dozwolonej aborcji, a także wymagane w tym zakresie proce28

Tamże, s. 538-539.
Przepis art. 149b d.k.k. stanowiđ, iż: „Kto stosujac
˛ przemoc wobec kobiety
cie˛żarnej powoduje śmierć dziecka pocze˛tego albo w inny sposób powoduje śmierć
dziecka pocze˛tego bez zgody kobiety cie˛żarnej lub przemoca,
˛ groźba˛ bezprawna˛ albo
podste˛pem doprowadza matke˛ dziecka pocze˛ tego do pozbawienia życia tego dziecka,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesie˛cy do lat 8”.
30
Przepis art. 156a § 1 d.k.k. stanowiđ, iż: „Kto powoduje uszkodzenie ciađa
dziecka pocze˛tego lub rozstrój zdrowia zagrażajacy
˛ jego życiu, podlega karze ograniczenia wolności do lat 2”.
31
Zob. K u b i a k, Prawo medyczne, s. 539.
32
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie pđodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciaży
˛
oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 1996, Nr 139, poz. 646 ze zm.).
33
Zob. K u b i a k, Prawo medyczne, s. 540.
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dury oraz warunki materialne. Kontrowersje wzbudziđo przywrócenie
przesđanki spođecznej, zgodnie z która˛ przerwanie ciaży
˛ byđo dozwolone
w przypadku, gdy „kobieta cie˛żarna znajduje sie˛ w cie˛żkich warunkach
życiowych lub trudnej sytuacji osobistej” (art. 4a ust. 1 pkt 4
ustawy)34.
W zwiazku
˛
z powyższym 11 grudnia 1996 r. do Trybunađu Konstytucyjnego trafiđ – zđożony przez grupe˛ senatorów – wniosek o zbadanie
zgodności wskazanych unormowań z Konstytucja˛ RP. Gđówny zarzut
przedstawiony we wniosku, dotyczyđ naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego, z której należy wywieść, iż porzadek
˛
prawny
musi respektować nienaruszalne i przyrodzone prawa czđowieka,
w tym przede wszystkim prawo do życia. Ponadto wnioskodawcy zwrócili uwage˛, iż pozbawienie ochrony prawnej dziecka pocze˛tego ma
arbitralny charakter, zaś pozbawienie go zdolności prawnej narusza
prawa nabyte35.
W wydanym 28 maja 1997 r. orzeczeniu36 TK uznađ, że art. 4a
ust. 1 pkt 4 ustawy dopuszczajacy
˛ aborcje˛ z przyczyn spođecznych jest
sprzeczny z przepisami konstytucyjnymi. W treści uzasadnienia zwrócono uwage˛, iż sformuđowania: „cie˛żkie warunki życiowe” oraz „trudna
sytuacja osobista” sa˛ niedookreślone i mimo że odnosza˛ sie˛ do pogorszenia sytuacji materialnej kobiety cie˛żarnej czy też jej stanu psychicznego zwiazanego
˛
z zajściem w ciaże
˛ ˛ , to jednak nie można uznać,
że dotycza˛ zagrożenia jej życia badź
˛ zdrowia. Nie można przeciwstawiać najcenniejszego dobra – życia dziecka pocze˛tego – ewentualnemu
pogorszeniu sytuacji majatkowej
˛
matki. Warto również podkreślić, iż
skorzystanie z przesđanki spođecznej wymagađo od kobiety cie˛żarnej
zđożenia określonego oświadczenia, które miađo subiektywny charakter
– zależađo ono bowiem jedynie od jej osobistego przekonania o wysta˛
pieniu trudnej sytuacji życiowej. TK orzekđ, iż takie unormowanie nie
miađo zwiazku
˛
z sytuacja˛ o charakterze ekstremalnym, w której usprawiedliwia sie˛ poświe˛cenie jednego dobra dla ratowania innego – co
najmniej o takiej samej wartości spođecznej, lecz do nieobiektywnych
przekonań kobiety cie˛żarnej37. W uzasadnieniu do orzeczenia TK
stwierdziđ również, że „życie ludzkie, co zreszta˛ podkreśla sama pre-

34
35
36
37

Tamże.
Tamże.
Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19).
Zob. K u b i a k, Prawo medyczne, s. 540-541.
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ambuđa ustawy, stanowi fundamentalne dobro czđowieka. Prawo kobiety cie˛żarnej do niepogarszania swojego pođożenia materialnego
wynika z konstytucyjnej ochrony wolności ksztađtowania w sposób
swobodny swoich warunków życiowych i zwiazanego
˛
z nia˛ prawa kobiety do zaspakajania potrzeb materialnych jej oraz jej rodziny.
Ochrona ta jednak nie może prowadzić tak daleko, iż đaczy
˛
sie˛ z naruszeniem fundamentalnego dobra, jakim jest życie ludzkie, w stosunku
do którego warunki egzystencji maja˛ charakter wtórny i moga˛ podlegać zmianie”. Ponadto, dodano, iż „nawet znaczny cie˛żar nowych
obowiazków
˛
nie stanowi dostatecznej przesđanki do pozbawienia życia
dziecka pocze˛tego, którego pocze˛cie spowodowađo powstanie tych obowiazków”.
˛
W konkluzji natomiast TK wyraźnie wskazađ, „iż przepisy
konstytucyjne gwarantuja˛ ochrone˛ zdrowia dziecka pocze˛tego, w szczególności zaś z przepisów tych można wywnioskować obowiazek
˛
ustawodawcy wprowadzenia zakazu naruszania zdrowia dziecka pocze˛ tego
oraz ustanowienia środków prawnych gwarantujacych
˛
w sposób dostateczny przestrzeganie tego zakazu”. Konsekwencja˛ tego byđa utrata
mocy przez zaskarżone przepisy38 oraz fakt, iż w ustawie o planowaniu rodziny ostađy sie˛ jedynie trzy warunki dopuszczalności przerywania ciaży.
˛

2. OCHRONA ŻYCIA DZIECKA POCZE
˛ TEGO
NA TLE OBOWIAZUJ
˛
ACEGO
˛
KODEKSU KARNEGO

Procesy legislacyjne podejmowane w latach 1993-2000 doprowadziđy
do powstania skomplikowanego systemu prawnego dotyczacego
˛
ochrony
dziecka pocze˛tego. Kluczowe miejsce peđni w nim art. 38 Konstytucji
RP, zapewniajacy
˛ prawna˛ ochrone˛ życia każdemu czđowiekowi. Szczegóđowy zakres tej ochrony zostađ natomiast określony w przepisach art.
152-154 k.k.39 oraz art. 157a k.k., a także w przepisach ustawy
z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie pđodu ludzkiego
38
Obwieszczenie Prezesa TK z dnia 18 grudnia 1997 r. o utracie mocy obowiazuj
˛ acej
˛
art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie pđodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciaży
˛ oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
1997, Nr 157, poz. 1040).
39
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553)
[dalej cyt.: k.k.].
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i warunkach dopuszczalności przerywania ciaży
˛ – w brzmieniu nadanym jej przez ustawe˛ z 30 sierpnia 1996 r., orzeczenie TK z 28 maja
1997 r. oraz przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty określajacych
˛
warunki dopuszczalności przeprowadzenia eksperymentu z udziađem dziecka pocze˛tego – ze zmianami
wprowadzonymi przez ustawe˛ z 8 lipca 1999 r.40
Spośród tych aktów normatywnych ważna˛ role˛ odgrywa kodeks
karny, który zawiera regulacje określajace
˛
standard prawnokarnej
ochrony dziecka pocze˛tego41. W przepisie art. 152 § 1 k.k. ustanowiono, iż przeste˛pstwem jest przerwanie ciaży
˛ za zgoda˛ kobiety cie˛żarnej,
które nastapiđo
˛
z naruszeniem przepisów ustawy. Podlega ono karze
pozbawienia wolności do lat trzech. Tej samej karze podlega osoba,
która udziela kobiecie cie˛żarnej pomocy w przerwaniu ciaży
˛ z naruszeniem przepisów ustawy lub ja˛ do tego nakđania (152 § 2 k.k.).
Surowsza kara – od sześciu miesie˛cy do ośmiu lat pozbawienia wolności – zostađa natomiast przewidziana za czyn określony w art. 152
§ 1 lub § 2 k.k., gdy dziecko pocze˛te osiagne
˛ ˛ đo zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki (152 § 3 k.k.). Dodać należy,
iż przepisy dotyczace
˛ „przerwania ciaży”
˛
zamieszczone zostađy w Rozdziale XIX k.k.: „Przeste˛pstwa przeciwko życiu i zdrowiu”.
Za przedmiot ochrony z art. 152 uznawane jest życie dziecka w fazie
˛ stanowi jego
prenatalnej od momentu pocze˛cia42, a przerwanie ciaży
zabicie43. W przypadku art. 153 § 1-2 k.k. przedmiotem takim jest
życie dziecka pocze˛tego oraz prawo kobiety do macierzyństwa, zaś
w odniesieniu do art. 154 § 1-2 k.k. – życie kobiety cie˛żarnej44.
Termin „ciaża”
˛
oznacza stan organizmu danej kobiety od momentu
zapđodnienia do porodu – przyjmuje sie˛, iż prawidđowy czas trwania
ciaży
˛
to średnio 280 dni. Poje˛cie „przerwanie ciaży”
˛
rozumiane jest
natomiast jako „przedwczesne wydalenie pđodu w pierwszych 16 tygo-

40

Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 238-239.
Tamże, s. 239.
42
Zob. B. Michalski w: Kodeks karny. Cze˛ść szczególna, t. I: Komentarz do
artykuđów 117-221, red. A. Wasek,
˛
R. Zawđocki, Warszawa 2010, s. 315. Zob. także
Kodeks karny. Cze˛ść szczególna, t. II: Komentarz do art. 117-277 k.k., red. A. Zoll,
Kraków 1999, s. 255.
43
Znamion przeste˛pstwa nie realizuje natomiast przerwanie ciaży
˛ obumarđej
i zwiazane
˛
z tym wyđyżeczkowanie jamy macicy. Zob. wyrok SA w Katowicach
z dnia 16 października 2008 r., II Aka 255/08, Biuletyn SAKa 2008, nr 4, poz. 4.
44
Zob. Michalski w: Kodeks karny, s. 315.
41
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dniach trwania ciaży”.
˛
Do poronienia może dojść samoistnie, z przyczyn naturalnych – w takiej formie jest ono dla prawa karnego oboje˛tne badź
˛ prowokowane, zaś wywođane świadomie, może stanowić przeste˛pstwo, przy zađożeniu, że zostađo spowodowane w warunkach opisanych w art. 152-154 k.k. Wyjatki
˛
te nie odnosza˛ sie˛ jednak do przerywania ciaży
˛ wykonywanego przez osoby nieuprawnione, polegajacego
˛
na m.in. wstrzykiwaniu różnych pđynów czy wprowadzaniu ciađ obcych
do jamy macicy, które cze˛sto kończa˛ sie˛ cie˛żkimi powikđaniami, a czasem i śmiercia˛ matki45. Warto podkreślić, iż skutkiem niezbe˛dnym
do realizacji znamion jednego z czynów zabronionych – jest nie każde
przerwanie ciaży,
˛
ale tylko takie, które spowodowađo śmierć dziecka
pocze˛tego. Bez znaczenia jest natomiast, czy skutek ów naste˛puje
w organizmie matki, czy też poza nim. Warto również zaznaczyć, iż
przerwanie rozwoju dziecka pocze˛tego, które niezdolne jest do samodzielnego życia poza organizmem matki, jest równoznaczne z jego
śmiercia.
˛ Sprawca odpowie za skutek w przypadku stwierdzenia, iż
dziecko żyđo w czasie realizacji przez niego określonych znamion46,
jak również za usiđowanie nieudolne – gdy dziecko byđo już martwe.
Istotna˛ kwestia˛ jest ocena używania przez kobiete˛ środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych. Przyjmuje sie˛, iż pierwsze z nich nie
sa˛ zwiazane
˛
z ochrona˛ prawna˛ dziecka, legalność stosowania drugich
uzasadniona jest zaś faktem, iż zachowanie takie nie mieści sie˛ w znamionach czynu zabronionego z art. 152 § 1 k.k.47
Przepis art. 152 k.k. penalizuje natomiast przerwanie ciaży,
˛
które
dokonane zostađo z naruszeniem przepisów ustawy, z czego wynika,
iż dla realizacji tego przeste˛pstwa konieczne jest, aby zachowanie
sprawcy đamađo przepisy zawarte w ustawie o planowaniu rodziny –
w brzmieniu nadanym jej przez utrzymane w mocy przepisy ustawy
z 30 sierpnia 1996 r. W zwiazku
˛
z powyższym regulacje zawarte w art.
152 k.k. nie odgrywaja˛ obecnie samoistnej roli w ochronie dziecka
pocze˛tego, gdyż zakres karalnych zachowań określaja˛ przepisy ustawy
szczególnej48.

45

Tamże, s. 316.
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 241-242.
47
Tamże, s. 242; por. L. G a r d o c k i, Prawo karne, Warszawa 1996, s. 258;
E. Z i e l i ń s k a, Z problematyki wykđadni przepisów karnych dotyczacych
˛
ochrony pđodu ludzkiego, „Państwo i Prawo” 1995, z. 2, s. 27-29.
48
Tamże, s. 243.
46
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Zgodnie z ustawa˛ o planowaniu rodziny, przerwanie ciaży
˛ może być
49
dokonane wyđacznie
˛
przez lekarza oraz za zgoda˛ kobiety. Regulacje
odnoszace
˛ sie˛ do tej tematyki, oparte zostađy na tzw. modelu wskazań50. W art. 4a ust. 1 ustawy zostađy zamieszczone trzy warunki dopuszczalności przerwania ciaży:
˛
Ŧ ciaża
˛ stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety cie˛żarnej;
Ŧ badania prenatalne lub inne przesđanki medyczne wskazuja˛ na
duże prawdopodobieństwo cie˛żkiego i nieodwracalnego upośledzenia
pđodu albo nieuleczalnej choroby zagrażajacej
˛
jego życiu;
Ŧ zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciaża
˛
powstađa w wyniku
czynu zabronionego.
Warto dodać, iż przerwanie ciaży
˛
– tak samo jak nakđanianie
i udzielenie pomocy w tym procederze – zgodnie z powyższymi regulacjami, nie stanowi czynu zabronionego. Należy jednak zaznaczyć, że
istnienie wskazań medycznych do przerwania ciaży
˛ (art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy) nie powoduje ograniczenia możliwości wykluczenia przeste˛pności czynu z art. 152 § 1 k.k. na podstawie przepisów dotyczacych
˛
dziađania w stanie wyższej konieczności (art. 26 k.k.)51.
Istotne jest, iż po upđywie określonego terminu przerwanie ciaży
˛
stanowi przeste˛pstwo. Przyjmuje sie˛, że dokonanie aborcji ze wzgle˛dów
kryminalnych dopuszczalne jest, jeżeli od poczatku
˛
ciaży
˛ nie upđyne˛đo
wie˛cej niż 12 tygodni, zaś ze wzgle˛dów eugenicznych do chwili osiag˛
nie˛cia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W przypadku ujawnienia sie˛ wskazań medycznych, przer49
Warto podkreślić, iż lekarz może odmówić bezpośredniego udziađu lub wspóđdziađania przy przerywaniu ciaży,
˛
powođujac
˛ sie˛ na tzw. klauzule˛ sumienia. Zgodnie
z treścia˛ ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. 1997, Nr 28,
poz. 152), przysđuguje mu prawo do powstrzymania sie˛ od wykonania świadczeń
zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem (art. 39). Jednakże przywilej ów nie ma
zastosowania, jeżeli zwđoka w udzieleniu pomocy mogđaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, cie˛żkiego uszkodzenia ciađa lub cie˛żkiego rozstroju zdrowia
oraz w innym przypadku niecierpiacym
˛
zwđoki (art. 30). W zwiazku
˛
z powyższym
na „klauzule˛ sumienia” nie można sie˛ powođać tylko w przypadku istnienia wskazań medycznych do przerwania ciaży.
˛
Ustawa wymaga, co prawda, aby zgoda kobiety na aborcje˛ byđa wyrażona w formie pisemnej, jednakże jest ona zastrzeżona
jedynie dla celów dowodowych (ad probationem), przez co jej brak nie prowadzi do
nieważności oświadczenia kobiety. Zob. K u b i a k, Prawo medyczne, s. 557;
W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 246; M. N e s t e r o w i c z, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 116.
50
Tamże, s. 243.
51
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 244.
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wanie ciaży
˛ może nastapić
˛
w każdym czasie. Należy jednak dodać, iż
przeprowadzenie zabiegu aborcji – ze wzgle˛dów eugenicznych badź
˛
medycznych – musi być dokonane przez lekarza w szpitalu, natomiast
ze wzgle˛dów kryminalnych – również w prywatnym gabinecie lekarskim, o odpowiednich warunkach technicznych, określonych w art. 4a
ust. 8 ustawy52. Warto zwrócić uwage˛, że zgodnie z rozporzadzeniem
˛
53
Ministra Zdrowia i Opieki Spođecznej z 22 stycznia 1997 r. , zabiegu
przerwania ciaży
˛
może dokonać wyđacznie
˛
lekarz, który ma specjalizacje˛ pierwszego stopnia w zakresie pođożnictwa i ginekologii lub
tytuđ specjalisty w tym zakresie (§ 1). Istnienie okoliczności, które
wskazuja,
˛ iż ciaża
˛ stanowi zagrożenie dla życia badź
˛ zdrowia kobiety
cie˛żarnej, musi zostać stwierdzone przez lekarza majacego
˛
tytuđ specjalisty w zakresie medycyny – odpowiedni ze wzgle˛du na rodzaj choroby kobiety cie˛żarnej. Fakt wystapienia
˛
zaś okoliczności wskazujacych
˛
na duże prawdopodobieństwo cie˛żkiego i nieodwracalnego upośledzenia
albo nieuleczalnej choroby, zagrażajacej
˛
jego życiu, musi zostać stwierdzony przez lekarza legitymujacego
˛
sie˛ tytuđem specjalisty, który
orzeknie na podstawie badań genetycznych o wadzie genetycznej pđodu, badź
˛ lekarz legitymujacy
˛ sie˛ tytuđem specjalisty w dziedzinie pođożnictwa i ginekologii, który orzeknie o wadzie rozwojowej pđodu na
podstawie obrazowych badań ultrasonograficznych wykonywanych
u kobiety cie˛żarnej (§ 2).
W przypadku wystapienia
˛
przesđanki w postaci uzasadnionego podejrzenia, że ciaża
˛ powstađa w wyniku czynu zabronionego, a wie˛c zachowania o znamionach określonych w ustawie karnej – pewne kwestie
nie zostađy wyraźnie określone. Regulacje ustawowe nie wskazuja˛
bowiem, o jakie konkretnie czyny zabronione chodzi. W literaturze
przedmiotu przyjmuje sie˛, iż kwalifikuja˛ sie˛ tutaj wszelkie czyny opisane w Kodeksie karnym badź
˛ innych ustawach, których naste˛pstwem
jest ciaża
˛ – dotyczy to m.in. przeste˛pstw przeciwko wolności seksualnej, czyli zgwađcenia (art. 197 k.k.), obcowania pđciowego z osoba˛ poniżej lat 15 (art. 200 k.k.) czy kazirodztwa (art. 201 k.k.). Nie ma przy
52

Zob. K u b i a k, Prawo medyczne, s. 556.
Rozporzadzenie
˛
Ministra Zdrowia i Opieki Spođecznej z dnia 22 stycznia
1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniajacych
˛
do dokonania
przerwania ciaży
˛ oraz stwierdzenia, że ciaża
˛ zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub
wskazuje na duże prawdopodobieństwo cie˛żkiego i nieodwracalnego upośledzenia
pđodu albo nieuleczalnej choroby zagrażajacej
˛
jego życiu (Dz. U. 1997, Nr 9,
poz. 49).
53

256

Đukasz Czebotar, Zuzanna Gadzik
˛

tym znaczenia, czy sprawcy można przypisać wine˛ – może być nim zarówno osoba niepoczytalna czy nieletnia. Niezbe˛dnym wymogiem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciaży
˛
jest w opisanym przypadku
stwierdzenie przez prokuratora, że zachodzi uzasadnione podejrzenie
popeđnienia czynu zabronionego54.
Duże znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu ma czas, w którym
naste˛puje przerwanie ciaży.
˛
Przyjmuje sie˛, iż poczatkiem
˛
ciaży
˛ jest Ŧ
jak już wspomniano Ŧ moment pocze˛cia, gdy w efekcie pođaczenia
˛
sie˛
ludzkich komórek rozrodczych – me˛skiej i żeńskiej – dochodzi do powstania nowej istoty, która jest wyposażona w indywidualny kod genetyczny. W Kodeksie karnym znalazđy sie˛ również przypadki, w których
to osiagnie
˛
˛ cie przez dziecko pocze˛te zdolności do samodzielnego życia
poza organizmem kobiety cie˛żarnej jest okolicznościa˛ konstytuujac
˛ a˛
typ kwalifikowany (art. 152 § 3 k.k. i art. 153 § 2 k.k.)55. Sformuđowanie: „dziecko pocze˛te osiagne
˛ ˛ đo zdolność do samodzielnego życia
poza organizmem kobiety cie˛żarnej”, oznacza stadium rozwoju pđodu
(dziecka pocze˛tego), w którym uksztađtowađy sie˛ już narzady
˛
umożliwiajace
˛ wykonywanie podstawowych funkcji życiowych, w szczególności
samodzielnego oddychania. Przyjmuje sie˛, iż przesđanka ta zachodzi
wówczas, gdy przerwanie ciaży
˛ nastapiđo
˛
po upđywie sześciu miesie˛cy
jej trwania56.
Czyn zabroniony, określony w art. 152 § 1 k.k., jest przeste˛pstwem
powszechnym, tak wie˛c jego sprawca˛ może być każdy, z wyjatkiem
˛
kobiety cie˛żarnej dokonujacej
˛
przerwania wđasnej ciaży.
˛
Osoba, która
udziela pomocy albo podżega do przerwania ciaży,
˛
wbrew przepisom
ustawy, poniesie odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 18 § 2
lub § 3 k.k.). W sytuacji, gdy sprawca˛ jest sama kobieta cie˛żarna, pomocnictwo i podżeganie do przerwania ciaży
˛ wbrew przepisom nie moga˛ być karane na zasadach ogólnych, ponieważ jej zachowanie nie realizuje znamion tego przeste˛pstwa. Z tej przyczyny do Kodeksu karnego
zostađ wprowadzony art. 152 § 2 k.k., który stanowi o udzieleniu kobiecie cie˛żarnej pomocy w przerwaniu ciaży
˛ z naruszeniem przepisów
ustawy lub nakđanianiu jej do tego57. Za pomoc uznane be˛dzie np.
wystawienie przez prokuratora zaświadczenia stwierdzajacego
˛
okolicz-

54
55
56
57

Zob. K u b i a k, Prawo medyczne, s. 555 n.
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 247-248.
Zob. Michalski w: Kodeks karny, s. 324.
Tamże, s. 249; Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 258.
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ność, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciaża
˛ powstađa w wyniku
czynu zabronionego, lub udoste˛pnienie przez lekarza gabinetu na przeprowadzenie zabiegu58. Należy podkreślić, iż przeste˛pstwo z art. 152
§ 1 k.k. może zostać popeđnione umyślnie, tak z zamiarem bezpośrednim (gdy sprawca ma świadomość, iż czynności, których sie˛ podejmuje,
moga˛ doprowadzić do przerwania ciaży
˛ oraz śmierci dziecka pocze˛tego, i chce tego), jak i z zamiarem ewentualnym (gdy sprawca przewiduje taka˛ możliwość, i godzi sie˛ na to)59. Czyn zabroniony określony
w art. 152 § 2 k.k., również może zostać popeđniony z zamiarem bezpośrednim badź
˛
ewentualnym, jednakże w przypadku nakđaniania –
tylko z zamiarem bezpośrednim. Odpowiedzialności karnej nie podlegaja˛ zachowania nieumyślne, których konsekwencja˛ jest przerwanie
ciaży
˛ i śmierć dziecka60.
W przypadku art. 153 k.k. gđówny przedmiot ochrony stanowi życie
dziecka pocze˛tego. Biorac
˛ jednak pod uwage˛, iż czyn sprawcy skierowany jest nie tylko przeciwko dziecku pocze˛temu, ale narusza również
wolność kobiety cie˛żarnej, ochrona˛ obje˛te jest także jej prawo do
macierzyństwa61. Zgodnie z § 1 tego artykuđu, osoba, która stosujac
˛
przemoc wobec kobiety cie˛żarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywajac
˛ ciaże
˛ ˛ albo przemoca,
˛ groźba˛ bezprawna˛ lub podste˛pem doprowadza kobiete˛ cie˛żarna˛ do przerwania ciaży
˛ – podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesie˛cy do ośmiu lat. Należy podkreślić, iż
karygodny w tej sytuacji jest sposób, w jaki kobieta cie˛żarna zostađa
doprowadzona do przerwania ciaży,
˛
nie zaś sam fakt przerwania62.
Użyty w tym przepisie termin „przemoc” oznacza „przymus wywarty
za pomoca˛ siđy fizycznej”. Jest to poje˛cie szerokie, które nie odnosi sie˛
jedynie do bezpośredniego oddziađywania na nietykalność osobista˛ pokrzywdzonego (np. uderzenie czy też pchnie˛cie), ale także do jakiejkolwiek czynności fizycznej oddziađujacej
˛
na jego ciađo lub psychike˛,
w tak dotkliwy sposób, iż zmusza go to do poddania sie˛ woli sprawcy.
Przyjmuje sie˛, iż w praktyce przemoc wobec kobiety cie˛żarnej, która

58

Zob. J. W o j c i e c h o w s k i, Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo,
Warszawa 1997, s. 263.
59
Zob. O. G ó r n i o k, S. H o c, S.M. P r z y j e m s k i, Kodeks karny. Komentarz, t. III, Gdańsk 1999, s. 96.
60
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 250.
61
Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 262.
62
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 251.
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zgodnie z zamiarem sprawcy, ma przerwać jej ciaże
˛ ˛ , może przybrać postać np. bicia badź
˛ kopania w brzuch, spowodowania jej upadku z wysokości. Znaczace
˛ jest, że dziađajac
˛ w taki sposób, sprawca sam przerywa ciaże
˛ ˛ , co jest wymogiem odpowiedzialności na podstawie przepisu
art. 153 k.k.63 Definicja terminu „groźba bezprawna” zostađa zawarta
w art. 115 § 12 k.k., który stanowi, iż jest nia˛ zarówno groźba popeđnienia przeste˛pstwa na szkode˛ zagrożonego lub jego osoby najbliższej, jak i groźba spowodowania poste˛powania karnego lub rozgđoszenia wiadomości uwđaczajacej
˛
czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Poje˛cie „podste˛p” natomiast oznacza zachowania polegajace
˛ na
wprowadzeniu w bđad
˛ badź
˛
wykorzystaniu bđe˛du kobiety cie˛żarnej –
pod wpđywem którego podejmuje ona decyzje˛ o przerwaniu ciaży
˛ (np.
przekazanie jej nieprawdziwej informacji, że ciaża
˛ jest zagrożeniem dla
jej życia)64.
W art. 153 § 2 k.k. zawarty zostađ typ kwalifikowany, za który grozi
kara pozbawienia wolności od roku do lat dziesie˛ciu ze wzgle˛du na
okoliczność, iż czyn sprawcy skierowany byđ przeciwko dziecku pocze˛temu, które osiagne
˛ ˛ đo zdolność do samodzielnego życia poza organizmem
kobiety cie˛żarnej65. Wszystkie przeste˛pstwa określone w art. 153 k.k.
moga˛ być popeđnione jedynie w zamiarze bezpośrednim, ze wzgle˛du na
szczególny sposób dziađania sprawcy zawarty w ich opisie66. Należy
zaznaczyć, iż w Kodeksie karnym zamieszczone również zostađy typy
przeste˛pstw kwalifikowanych przez naste˛pstwo. W tym przypadku
zagrożenie czynów zabronionych opisanych w art. 152-153 k.k. wie˛ksza˛
kara,
˛ zależne jest od zaistnienia skutku w postaci śmierci kobiety
cie˛żarnej (art. 154 k.k.). Sprawca poniesie wie˛c surowsza˛ odpowiedzialność, jeżeli naste˛pstwo w postaci śmierci kobiety cie˛żarnej przewidywađ badź
˛ mógđ przewiedzieć (art. 9 § 3 k.k.)67.
Konsekwencja˛ nielegalnie wykonanej aborcji albo jej nieprzeprowadzenia jest nie tylko odpowiedzialność karna lekarza, ale również
możliwość wystapienia
˛
przeciwko niemu z roszczeniem cywilnopraw68
nym .

63
64
65
66
67
68

Zob. Michalski w: Kodeks karny, s. 320.
Tamże, s. 321-323.
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 252.
Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 265.
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 252.
Dotyczyć ono może niewđaściwego przeprowadzenia zabiegu, w efekcie które-
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Istotna˛ kwestia˛ jest także rozróżnienie czynów polegajacych
˛
na
przerwaniu ciaży
˛ (art. 152-154 k.k.) oraz zabójstw w typie podstawowym (art. 148 k.k.) i uprzywilejowanym (art. 149 k.k.). Gdy sprawca˛
jest matka dziecka, rozgraniczenie be˛dzie dotyczyđo dozwolonego przez
prawo przerwania ciaży
˛ i dzieciobójstwa badź
˛ karalnego zabójstwa w
typie podstawowym. Jako że w art. 149 k.k. określajacym
˛
przeste˛pstwo
dzieciobójstwa użyto sđów: „w okresie porodu”, kryterium wyznaczaja˛
cym granice be˛dzie kryterium pođożnicze – poczatek
˛
akcji porodowej
stanowi moment, po którym czyn sprawcy be˛dzie kwalifikowany jako
zabójstwo czđowieka, a nie przerwanie ciaży
˛ 69.
Na gruncie problematyki ustalania kwalifikacji prawnej określonych
dziađań podejmowanych w okresie porodu, ważna staje sie˛ również
kwestia odpowiedzialności karnej za niekorzystne naste˛pstwa przeprowadzenia cesarskiego cie˛cia. Stanowi ono bowiem zabieg operacyjny,
który zawsze ma istotny wpđyw na życie i zdrowie matki oraz jej dziecka. Komplikacje przy tego typu zabiegu wiaż
˛ a˛ sie˛ z nieodwracalnymi

go kobieta cie˛żarna badź
˛ dziecko pocze˛te poniosđo szkode˛, albo może być zwiazane
˛
z wrongful life (zđe życie) badź
˛
wrongful birth (zđe urodzenie). W doktrynie oraz
orzecznictwie panuje zgoda co do koncepcji, aby lekarz ponosiđ odpowiedzialność za
szkode˛ spowodowana˛ przy wykonywaniu nielegalnego zabiegu aborcyjnego. Kwestia
ta zostađa poruszona m.in. w wyroku Sadu
˛
Najwyższego z dnia 16 maja 1978 r.
(I CR 129/78, „Orzecznictwo Sadu
˛
Najwyższego – Izba Cywilna” [dalej cyt.: OSNC]
1979, nr 6, poz. 117), w którym stwierdzono, że lekarz naruszajacy
˛
przesđanki
dopuszczalności przerywania ciaży
˛ „bierze na siebie ryzyko dalszych ewentualnych
komplikacji i ujemnych skutków dla życia i zdrowia kobiety cie˛żarnej”. Warto
również zwrócić uwage˛, iż - zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 8 stycznia 1965 r.
(II CR 2/65, „Orzecznictwo Sadów
˛
Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1967, Nr 9,
poz. 220) – dziecko już urodzone może dochodzić „roszczeń odszkodowawczych z
tytuđu poniesionej przez nie szkody, be˛dacej
˛
naste˛pstwem zdarzeń, które nastapiđy
˛
przed jego urodzeniem”. Podstawe˛ takich roszczeń stanowi obecnie art. 446.1 k.c.
(ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ŧ Kodeks cywilny [Dz. U. 1964, Nr 16,
poz. 94]), który stanowi, iż „z chwila˛ urodzenia dziecko może ż adać
˛
naprawienia
szkód doznanych przed urodzeniem”. Wynika z tego, że dziecko takie – po urodzeniu – ma prawo domagać sie˛ odszkodowania, renty i zadośćuczynienia za szkody,
jakie poniosđo jeszcze w okresie życia pđodowego. W literaturze przedmiotu przyjmuje sie˛ również, iż dziecko może też dochodzić naprawienia szkody, be˛dacej
˛
wynikiem dziađań podje˛ tych przed pocze˛ ciem. Zob. A. D y o n i a k, Pozycja nasciturusa
na obszarze majatkowego
˛
prawa prywatnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, z. 3, s. 49; K u b i a k, Prawo medyczne, s. 563-565.
69
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 248.
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konsekwencjami, wđacznie
˛
ze śmiercia˛ dziecka czy wywođaniem u ko70
biety bezpđodności .
Nie ma zgodności co do kwalifikacji przeprowadzenia przez lekarza
zabiegu cesarskiego cie˛cia, którego wynikiem jest śmierć dziecka.
Kwestia ta staje sie˛ istotna z racji zmiany kwalifikacji prawnej opisanego zachowania. Od momentu rozpocze˛cia porodu, dobrem prawnie
chronionym jest już bowiem czđowiek (noworodek), a nie dziecko nienarodzone. Rozróżnienie to prowadzi do odmiennej kwalifikacji zachowania, które we wcześniejszej fazie rozwoju dziecka oceniane byđoby na
podstawie innego przepisu karnego71.
Niektórzy przedstawiciele doktryny uznaja˛ takie zachowanie wprost
za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.)72. Ochrona dziecka na podstawie tego przepisu zaczyna sie˛ bowiem od momentu podje˛cia pierwszej czynności medycznej, bezpośrednio zmierzajacej
˛
do
przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cie˛cia. W sytuacji, gdy zabieg ten
jest wynikiem konieczności medycznej, z racji wystapienia
˛
odpowiednich wskazań w ramach potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia
matki lub dziecka, ochrona ta rozpoczyna sie˛ w momencie zaistnienia
takiej konieczności73 i trwa do czasu ustania takiego niebezpieczeństwa74. Co wie˛cej, w momencie podje˛cia zabiegu cesarskiego cie˛cia, dziecko podlegać be˛dzie również ochronie z art. 160 k.k. od chwili
podje˛cia czynności zmierzajacych
˛
do przeprowadzenia powyższego zabiegu. Lekarz przeprowadzajac
˛ go, może wie˛c odpowiedzieć za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia noworodka75.

70

Por. M. B o r a t y ń s k a, Cesarskie cie˛cie na życzenie pacjentki, „Prawo
i Medycyna” 2008, nr 3, s. 46 n.
71
Zob. wyrok SN z 12 grudnia 2008 r. (III CSK 16/08), OSNC 2009, nr 3,
poz. 48.
72
Zob. L e n c z o w s k a - S o b o ń, Ochrona karna pđodu.
73
Zob. postanowienie SN z 30 października 2008 r., I KZP 13/08, „Orzecznictwo
Sadu
˛
Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa” [dalej cyt.: OSNIKW] 2008, nr 11,
poz. 90.
74
Zob. wyrok SN z 27 września 2010 r., V KK 34/10, OSNIKW 2010, nr 12,
s. 105; por. A. S z c z e˛ s n y - J a r z y n a, Glosa do wyroku SN z dnia 27
września 2010 r., V KK 34/10, LEX/el. 2011.
75
Zob. uchwađa SN z 26 października 2006 r., I KZP 18/06, OSNIKW 2006,
z. 11; por. także: J. P o t u l s k i, Glosa do uchwađy SN z dnia 26 października
2006 r., I KZP 18/06, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przeglad
˛ Orzecznictwa” 2007,
nr 3, s. 143 n.; A.T. O l s z e w s k i, Glosa do uchwađy SN z dnia 26 października
2006 r., I KZP 18/06, „Państwo i Prawo” 2007, nr 5, s. 140 n.
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3. PROBLEMATYKA OCHRONY ZDROWIA
I PRAWIDĐOWEGO ROZWOJU DZIECKA POCZE
˛ TEGO

Przepisy Kodeksu karnego oprócz życia dziecka pocze˛tego, obejmuja˛
swoja˛ ochrona˛ także jego zdrowie i prawidđowy rozwój76. Uregulowania tej kwestii zostađy zawarte w art. 157a § 1 k.k. Zgodnie z nim,
odpowiedzialność karna˛ poniesie osoba, która przyczyniđa sie˛ do uszkodzenia ciađa dziecka pocze˛tego lub zagrażajacego
˛
jego życiu rozstroju
zdrowia. Co wie˛cej, Trybunađ Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja
1997 r.77 stwierdziđ, że ochrona dziecka pocze˛tego znajduje również
potwierdzenie w przyje˛tej przez Polske˛ Konwencji o Prawach Dziecka.
Zgodnie z tym aktem, państwa-strony uznaja˛ prawo dziecka do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia (art. 24 ust.1). Sa˛ one
również zobowiazane
˛
do zapewnienia matkom wđaściwej opieki prenatalnej i postprenatalnej (art. 24 ust. 2 lit. d), co w dalszej kolejności
stanowi również gwarancje˛ dla dziecka pocze˛tego78.
Bezpośrednim przedmiotem ochrony jest zdrowie i życie dziecka pocze˛tego, be˛dace
˛ samodzielnymi dobrami prawnymi, cađkowicie niezależnymi od dóbr prawnych innych osób (w tym również matki dziecka)79. W sposób pośredni przepis ten chroni także prawo rodziców
dziecka do jego prawidđowego rozwoju80.
Czyn zabroniony opisany w art. 157a § 1 k.k. polega na spowodowaniu uszkodzenia ciađa dziecka pocze˛tego lub rozstroju zdrowia, który
zagraża jego życiu. Może on zostać popeđniony zarówno w formie dzia-

76
Zob. M. G a đ a˛ z k a, R. H a đ a s, S. H y p ś, D. S z e l e s z c z u k,
K. W i a k, Kodeks karny. Cze˛ść szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice, Warszawa
2005, s. 31.
77
Orzeczenie TK z 28 maja 1997 r., K 26/96, „Orzecznictwo Trybunađu Konstytucyjnego” 1997, nr 2.
78
Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 353.
79
Zob. tamże, s. 354. W doktrynie prowadzony jest jednak spór dotyczacy
˛ dobra
chronionego przepisami art. 157a k.k. Znane jest stanowisko, zgodnie z którym
ochrona˛ obje˛te jest dziecko pocze˛te a nienarodzone, bez wyszczególniania jego
określonych praw. Por. M. B o j a r s k i [i in.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 510. Zgodnie z innym pogladem,
˛
z ochrony przewidzianej w omawianym
przepisie korzysta jedynie dziecko nienarodzone, lecz już po osiagnie
˛
˛ ciu przez nie
zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. Por. O. G ó r n i o k
[i in.], Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002-2003, s. 919.
80
Zob. R. K r a j e w s k i, Przeste˛pstwo uszkodzenia ciađa lub rozstroju zdrowia dziecka pocze˛tego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6, s. 13.
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đania, jak i zaniechania. W przypadku popeđnienia tego czynu w formie
zaniechania, stanowi on przeste˛pstwo indywidualne, którego może dopuścić sie˛ tylko osoba, na której ciaży
˛ szczególny obowiazek
˛
przeciwdziađania skutkom – w tym przypadku uszkodzenia ciađa lub rozstroju
zdrowia dziecka pocze˛tego. Gwarantem tym be˛dzie przede wszystkim
lekarz, pođożna, piele˛gniarka etc. W pozostađym zakresie spowodowanie
uszkodzeń ciađa lub rozstroju zdrowia dziecka pocze˛tego jest przeste˛pstwem powszechnym – może sie˛ go dopuścić każdy 81.
Uszkodzenie ciađa to każde oddziađywanie na organizm, które pozostawia na nim wyraźny ślad, świadczacy
˛ o naruszeniu ciagđości
˛
powđok
ciađa czđowieka. Naruszenie to może mieć charakter zarówno zewne˛trzny, jak i wewne˛trzny82. Za rozstrój zdrowia uznaje sie˛ natomiast takie oddziađywanie na organizm, które zakđóca jego funkcjonowanie, prowadzac
˛ do wszelkich zaburzeń o charakterze czynnościowym
(dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego)83.
Przepis art. 157a § 1 k.k. nie określa stopnia i rodzaju uszkodzeń
ciađa dziecka pocze˛tego. Można wie˛c przyjać,
˛ że znajduje on zastosowanie do każdego, nawet najmniejszego uszkodzenia. Interpretacje˛ taka˛
należy uznać za sđuszna,
˛ z racji specyfiki organizmu nienarodzonego
dziecka. Znajduje sie˛ on w ciagđej
˛
fazie rozwoju i nawet najmniejsze
uszkodzenia moga˛ wywođywać nieodwracalne skutki dla jego późniejszego zdrowia i życia. W tym miejscu należy podkreślić także, iż obejmuja˛ one uszkodzenia, które ustaja˛ samoistnie i nie wymagaja˛ do ich
usunie˛cia zabiegów lekarskich84. W przypadku rozstroju zdrowia dziecka pocze˛tego, ustawodawca zawe˛ziđ jego zakres do rozstroju zagrażaja˛
cemu życiu nienarodzonemu. Za sđuszny uznaje jednak poglad,
˛ zgodnie
z którym ograniczenie to wydaje sie˛ cađkowicie bezzasadne. Należy
bowiem zwrócić uwage˛, że rozstrój zdrowia organizmu w okresie prenatalnym, nawet jeżeli w danej chwili nie stanowi zagrożenia dla życia,
może w przyszđości mieć konsekwencje dla zdrowia dziecka (np. wpđynać
˛ na jego późniejszy rozwój, podatność na uzależnienia etc.)85.
81
Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 354; zob. także: Michalski w: Kodeks
karny, s. 342.
82
Tamże, s. 348.
83
Tamże.
84
Zob. K r a j e w s k i, Przeste˛pstwo uszkodzenia ciađa, s. 15; odmiennie:
G ó r n i o k [i in.], Kodeks karny, s. 920.
85
Zob. J. P o t u l s k i, Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, LEX 2003.
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Czyn określony w art. 157a § 1 k.k. może zostać popeđniony tylko
z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym86. Nie
be˛dzie wie˛c czynem zabronionym uszkodzenie ciađa dziecka pocze˛tego
lub rozstrój jego zdrowia, który jest wynikiem nieumyślnych zachowań,
nawet jeżeli czynu tego dopuściđ sie˛ lekarz, naruszajac
˛ obowiazek
˛
wymaganej ostrożności87. Zachowanie to nie wyklucza jednak odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza za tego typu niedbalstwo88.
Omawiany czyn ma charakter materialny, zostaje popeđniony w momencie powstania skutku, w postaci uszkodzenia ciađa lub rozstroju
zdrowia nienarodzonego dziecka89. Do znamion nie należy natomiast
skutek w postaci jego śmierci90.
Ustawodawca w art. 157a § 2 k.k. przewidziađ okoliczność wyđacza˛
jac
˛ a˛ bezprawność czynu, w przypadku gdy dopuszcza sie˛ go lekarz,
a doznane przez dziecko uszkodzenia lub rozstrój zdrowia sa˛ wynikiem
dziađań leczniczych niezbe˛dnych do uchylenia niebezpieczeństwa dla
zdrowia i życia kobiety cie˛żarnej albo samego dziecka pocze˛tego91.
Dla wyđaczenia
˛
bezprawności istotny jest fakt dziađania przez osobe˛
uprawniona˛ w celu leczniczym, zgodnie ze wskazaniami wiedzy me86

Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 355.
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 253; A. M a r e k, Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 2006, s. 323. W prezydenckim projekcie nowelizacji kodeksu
karnego przewidziano wprowadzenie art. 157a §1a, zgodnie z którym odpowiedzialność karna˛ miađa ponieść osoba, która dopuściđa sie˛ uszkodzenia ciađa dziecka
pocze˛tego lub jego rozstroju zdrowia z winy nieumyślnej. Postulat ten nie zostađ
jednak przyje˛ty.
88
Zob. M. N e s t e r o w i c z, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 255; por.
także: D. T y k w i ń s k a - R u t k o w s k a, Powództwo wrongful birth i wrongful conception w świetle orzecznictwa sadowego.
˛
Wybrane uwagi, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 3, s. 18 n.; M. B i l e c k a, Proces o zđe urodzenie (uwagi do wyroku
Sadu
˛
Okre˛gowego w Đomży oraz Sadu
˛
Apelacyjnego w Biađymstoku), „Prawo i Medycyna” 2005, nr 3, s. 38 n.; M. N e s t e r o w i c z, Odpowiedzialność cywilna
lekarza i szpitala za szkody zwiazane
˛
z urodzeniem upośledzonego dziecka, „Prawo
i Medycyna” 2003, nr 13, s. 37 n.
89
Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 355.
90
Zob. M. B u d y n - K u l i k, P. K o z đ o w s k a - K a l i s z, M. K u l i k,
M. M o z g a w a, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006, s. 310.
91
Art. 157a § 2 k.k. uznawany jest za regulacje˛ uje˛ta˛ w kategoriach stanu
wyższej konieczności, w przypadku którego zachodzi kolizja dóbr – z jednej strony
integralność anatomiczna i funkcjonowanie organizmu dziecka pocze˛tego, z drugiej
– życie i zdrowie kobiety cie˛żarnej oraz samego dziecka, jeżeli dobra te sa˛ zagrożone. Por. M a r e k, Kodeks karny, s. 323; por. także: G ó r n i o k [i in.], Kodeks
karny, s. 920; Michalski w: Kodeks karny, s. 354.
87
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dycznej92. Lekarz dopuszczajac
˛ sie˛ tego czynu, musi dziađać z powyższa˛ motywacja,
˛ jednakże nie może zakđadać z góry takiego skutku.
Może on jedynie przewidywać takie naste˛pstwo i sie˛ z nim liczyć. Dziađania lecznicze musza˛ być konieczne – bez ich podje˛cia stan zagrożenia
zdrowia i życia przerodziđby sie˛ bowiem (zgodnie z wiedza˛ medyczna˛
i doświadczeniem) w skutek w postaci śmierci lub utraty zdrowia93.
Lekarz poniesie również odpowiedzialność za zdarzenia majace
˛ miejsce
przed pocze˛ciem dziecka, jeżeli byđy one zawinione i w ich naste˛pstwie
powstađy uszkodzenia pđodu lub jego rozstrój zdrowia. W granicach
tego czynu mieścić sie˛ be˛dzie nawet nieprawidđowo przeprowadzony
zabieg przerywania ciaży,
˛
który uszkodziđ pđód94. Dekryminalizacji
nie podlega zachowanie o charakterze naukowo-poznawczym lub polegajace
˛ na zaniechaniu95. Podkreśla sie˛ także, że ocena poste˛powania
lekarza powinna opierać sie˛ na reguđach sztuki i wiedzy medycznej –
w przeciwnym bowiem przypadku lekarz poniesie odpowiedzialność na
zasadach ogólnych, określonych w art. 157a § 1 k.k.96
Lekarz nie może przeprowadzić jakiegokolwiek zabiegu, o którym
mowa w art. 157a § 2 k.k. bez zgody cie˛żarnej kobiety, nawet jeżeli
zaniechanie z tego powodu spowoduje jej śmierć lub śmierć dziecka.
Odmienne zachowanie prowadzić be˛dzie bowiem do odpowiedzialności
karnej lekarza za przeprowadzenie zabiegu medycznego bez zgody
(art. 192 k.k.), a wie˛c atak na wolność kobiety w tym zakresie oraz
zamach na zdrowie dziecka pocze˛tego97. Niektórzy przedstawiciele
doktryny podnosza˛ jednak, że nawet matka dziecka, do czasu jego
urodzenia, nie może być uznana za jego przedstawiciela ustawowego,
w zwiazku
˛
z czym nie ma prawa do wyrażania zgody na zabiegi medyczne czy badania prenatalne wobec pocze˛tego dziecka98. W takiej
sytuacji lekarz lub matka dziecka powinni każdorazowo zwrócić sie˛ do
sadu
˛ opiekuńczego, w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie zabiegu wobec dziecka pocze˛tego. Lekarz również powinien zwrócić sie˛ w ce92

Zob. P. D a n i l u k, Czynność lecznicza jako kontratyp, „Prawo i Medycyna”
2008, nr 2, s. 27.
93
Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 355 n.
94
Zob. N e s t e r o w i c z, Prawo medyczne, s. 255 n.
95
Zob. P o t u l s k i, Komentarz do niektórych przepisów ustawy.
96
Zob. G ó r n i o k [i in.], Kodeks karny, s. 108.
97
Zob. Kodeks karny, red. A. Zoll, s. 256 n.
98
Zob. M. Ż e l i c h o w s k i, Najmniejszy pacjent, „Rzeczpospolita” 2003,
nr 2, s. 25.
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lu uzyskania zgody zaste˛pczej do sadu
˛
opiekuńczego, jeżeli matka
dziecka odmawia wykonania zabiegu medycznego na jej dziecku, a zabieg ten jest istotny z punktu widzenia jego życia i zdrowia99.
Liczne kontrowersje, zarówno w aspekcie spođecznym, jak i prawnym, wywođuje obecnie problematyka in vitro100. Nie ma bowiem
porozumienia co do uregulowań odnoszacych
˛
sie˛ do samej procedury,
101
jak i ludzkich embrionów
nadliczbowych, które powstaja˛ w jej
wyniku.
Tworzenie ludzkich embrionów in vitro jest metoda˛ medycznego
wspomagania prokreacji przy zaburzeniach pđodności. Procedura ta
polega na doprowadzeniu do zapđodnienia w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgle˛du na mađe prawdopodobieństwo przeżycia takich embrionów, a także niska˛ skuteczność zapđodnienia przy pierwszej próbie,
w omawianym cyklu tworzy sie˛ kilka z nich, które po upđywie odpo-

99

Zob. L e n c z o w s k a - S o b o ń, Ochrona karna pđodu, teza 3.
Por. np. J. H o đ ó w k a, Manipulacje na ludzkich zarodkach, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 1, s. 42 n.; J. H a b e r k o, K. O l s z e w s k i, Moralne
i prawne aspekty dażenia
˛
mađżonków do posiadania dziecka w kontekście techniki
zapđodnienia pozaustrojowego (in vitro), „Prawo i Medycyna” 2008, nr 1, s. 65 n.;
M. B o r a t y ń s k a, P. K o n i e c z n i a k, Prawne aspekty zapđodnienia pozaustrojowego Ŧ odpowiedź J. Haberko i K. Olszewskiemu, „Prawo i Medycyna” 2008,
nr 2, s. 120 n.
101
Na oznaczenie „ludzkiego embrionu” je˛zyk prawny posđuguje sie˛ również
terminami: „embrion” badź
˛ „zapđodniona komórka jajowa”. Przytoczenie jednej, uniwersalnej definicji wskazanego poje˛cia jest jednak kwestia˛ niezwykle problematyczna,
˛ która wynika z faktu, iż systemy prawne różnych państw przypisuja˛ mu odmienne znaczenia. Warto jednak zwrócić uwage˛, iż próby „opracowania” tego typu
definicji podjađ
˛ sie˛ Trybunađ Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w orzeczeniu
z 18 października 2011 r. w sprawie C-34/10 orzekđ, iż „embrionem ludzkim” jest:
a) każda ludzka komórka jajowa poczawszy
˛
od stadium jej zapđodnienia; b) każda
niezapđodniona ludzka komórka jajowa, w która˛ wszczepiono jadro
˛
komórkowe
pochodzace
˛ z dojrzađej komórki ludzkiej; c) każda niezapđodniona ludzka komórka
jajowa, która zostađa pobudzona do podziađu i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy. Co prawda, wykđadnia taka – formalnie Ŧ zostađa dokonana jedynie dla potrzeb dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 1998 r. w
sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz. U. L 213, s. 13), to
jednak biorac
˛ pod uwage˛ dotychczasowy wpđyw wyroków TSUE na ustawodawstwo
wewne˛trzne państw czđonkowskich – w tym interpretacje˛ różnorodnych poje˛ć –
można sie˛ spodziewać, iż jego skutki be˛da˛ o wiele bardziej dalekosie˛żne. Tekst
orzeczenia doste˛pny na stronie: http://curia.europa.eu/juris/document/document.j
sf;jsessionid=9ea7d0f130d50dcb6eb90da047b89617dfee51b7cd5a.e34KaxiLc3eQc40
LaxqMbN4Oa3uRe0?text=&docid=111402&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=691068 [doste˛p: 21.04.2011].
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wiedniego okresu sa˛ transferowane do organizmu matki. Niewykorzystane embriony nadliczbowe sa˛ natomiast zamrażane w celu ich ewentualnego późniejszego użycia102. W takich warunkach moga˛ być one
jednak przetrzymywane jedynie przez pewien czas103, gdyż z każdym
kolejnym rokiem zmniejsza sie˛ ich zdolność do implantacji, a zwie˛ksza
ryzyko dla zdrowia i życia dziecka104. W obecnym stanie pojawia sie˛
wie˛c pytanie, czy wobec niepożadanych
˛
skutków zapđodnienia in vitro,
możliwe be˛dzie zastosowanie art. 157a § 1 k.k.? W doktrynie zdania
sa˛ podzielone. Cze˛ść przedstawicieli sđusznie podnosi, że dobrem chronionym jest zdrowie i życie dziecka, niezależnie od środowiska, w którym sie˛ znajduje. Regulacja ta dotyczy wie˛c również ludzkiego embrionu in vitro105. Z drugiej jednak strony gđoszony jest poglad,
˛ zgodnie
z którym art. 157a k.k. chroni przede wszystkim niezakđócony przebieg ciaży.
˛
Zapđodnienie in vitro oraz przechowywanie ludzkich embrionów nadliczbowych poza organizmem kobiety nie be˛dzie w świetle tego
pogladu
˛
uznawane za ciaże
˛ ˛ , a wie˛c nie znajdzie wobec nich zastosowanie prawnokarnej ochrony dziecka pocze˛tego106.
Opierajac
˛ sie˛ na stanowisku, zgodnie z którym prawnokarna
ochrona obejmuje także zdrowie i życie ludzkiego embrionu in vitro,
należy uznać, że pobieranie ES cells (ang. Embryonic stem cells)
skutkujace
˛ uszkodzeniem embrionu, be˛dzie korzystađo z tego samego
zakresu ochrony, co w przypadku uszkodzenia embrionu ludzkiego
rozwijajacego
˛
sie˛ w organizmie matki. Kwalifikacja z art. 157a k.k.
znajdzie zastosowanie również w przypadku, gdy skutkiem pobrania
ES cells be˛dzie śmierć embrionu107. Wniosek taki można oprzeć na

102

Por. S. Wođczyński w: Niepđodność, red. T. Pisarski, M. Szamatowicz, Warszawa 1997, s. 315 n., cyt. za: M. G a đ a˛ z k a, Prawnokarna ochrona ludzkiego
embrionu in vitro, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 5, s. 24.
103
Na ogóđ jest to okres pie˛ciu lat. W tym czasie embriony przechowywane sa˛
w pojemnikach z ciekđym azotem, w temperaturze minus 196° C. Po upđywie tego
okresu embriony musza˛ zostać zniszczone. Zob. N e s t e r o w i c z, Prawo medyczne, s. 297.
104
Por. G a đ a˛ z k a, Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu, s. 24.
105
Zob. W i a k, Ochrona dziecka pocze˛tego, s. 252; podobnie: M. Ż e l i c h o w s k i, Prawnokarna ocena pobierania embrionalnych komórek macierzystych,
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, z. 2, s. 79.
106
Zob. M. F i l a r, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 231 n.; K r a j e w s k i, Przeste˛pstwo uszkodzenia ciađa, s. 13.
107
Zob. Ż e l i c h o w s k i, Prawnokarna ocena, s. 80; odmiennie: F i l a r,
Lekarskie prawo karne, s. 231 n.

Ochrona życia i zdrowia dziecka pocze˛tego

267

interpretacji, iż jeżeli zabronione jest „mniej”, to tym bardziej zabronione powinno być „wie˛cej”. Nie ma bowiem znaczenia, czy embrion
przeżyđ zamach na jego zdrowie. W sytuacji tej śmierć dziecka pocze˛tego be˛dzie jedynie naste˛pstwem wcześniejszego uszkodzenia ciađa
badź
˛ rozstroju zdrowia i sprawca poniesie odpowiedzialność karna˛ za
tego typu czyn zabroniony (art. 157a k.k.)108.
Lekarz, be˛dacy
˛ gwarantem, ma obowiazek
˛
dbania o zdrowie i życie
dziecka pocze˛tego także wówczas, gdy jego pocze˛cie nastapiđo
˛
w ramach techniki in vitro. Lekarz może wie˛c zostać pociagnie
˛
˛ ty do odpowiedzialności z tytuđu uszkodzenia ciađa lub rozstroju jego zdrowia,
jeżeli zaniecha umieszczenia embrionu w organizmie matki, co w naste˛pstwie spowoduje jego śmierć109. Odpowiedzialność ta zostanie
wyđaczona
˛
tylko w przypadku, gdy ludzki embrion in vitro osiagnie
˛
takie stadium rozwoju, w którym z medycznego punktu widzenia nie jest
możliwe utrzymanie go przy życiu110. Nie wyđacza
˛
to jednak jego
ochrony przed zamachami polegajacymi
˛
na dziađaniu111.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Czđowieka
i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny112,
ludzkim embrionom in vitro zapewnia sie˛ odpowiednia˛ ochrone˛, jeżeli
prawo zezwala na przeprowadzanie na nich badań. Jednocześnie zakazane jest tworzenie takich embrionów dla celów naukowych (art. 18
ust. 2)113.
108

Zob. G a đ a˛ z k a, Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu, s. 33.
Jednocześnie należy dodać, że zamrożenie embrionu in vitro w celu jego
późniejszego umieszczenia w organizmie matki, powinno być traktowane jako okoliczność wyđaczaj
˛
aca
˛ bezprawność, określona w art. 157a § 2 k.k.
110
K. Buchađa twierdzi natomiast, że we wszystkich przypadkach, gdy w ramach zapđodnienia in vitro dochodzi do powstania embrionów nadliczbowych, których nie można w żaden sposób uratować przed śmiercia.
˛ Zob. K. Buchađa w: Komentarz do Kodeksu karnego. Cze˛ść ogólna, red. A. Buchađa, Warszawa 1994,
s. 189.
111
Zob. G a đ a˛ z k a, Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu, s. 37 n.; por.
także: J. M a j e w s k i, W. W r ó b e l, Prawnokarna ochrona dziecka pocze˛tego,
„Państwo i Prawo” 1993, nr 5, s. 37 n.
112
Konwencja o Ochronie Praw Czđowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec
Zastosowań Biologii i Medycyny z 4 kwietnia 1997 r.; tekst doste˛pny na stronie:
http://www.wil.org.pl/folder/ksztalcenie/Zalacznik_nr_10_BIOETYKA_KONWENC
JA_O_OCHRONIE_PRAW_CZLOWIEKA.pdf [doste˛p: 21.04.2011].
113
Podkreślić należy, iż zakaz przeprowadzania eksperymentów badawczych na
dzieciach pocze˛tych zostađ również zawarty w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011, Nr 277, poz. 1634).
109
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Za bezwzgle˛dnie niedopuszczalne uznaje sie˛ wie˛c w prawie polskim
klonowanie i modyfikacje˛ genetyczna˛ linii rozrodczej. W pierwszym
przypadku, w ramach odđaczenia
˛
komórki od dzielacego
˛
sie˛ embrionu,
naste˛puje w rzeczywistości uszkodzenie ciađa dziecka pocze˛tego, a wie˛c
czyn określony w art. 157a k.k. Podobne uregulowania znajduja˛ zastosowanie w drugim przypadku. Pozostađe aseksualne metody pocze˛cia
oraz modyfikacji genetycznej można generalnie uznać za przyczyne˛
wywođania u dziecka pocze˛tego rozstroju zdrowia zagrażajacego
˛
jego
życiu. Sprawca obejmuje bowiem zwykle takie zachowanie zamiarem
ewentualnym lub nawet bezpośrednim (w przypadku, gdy przewiduje
nieuchronność skutku)114.
*
Ochrona życia i zdrowia dziecka pocze˛tego, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat, stanowi przedmiot gđe˛bokiego zainteresowania ze
strony prawa karnego. O dynamicznym rozwoju tego zagadnienia
świadcza˛ coraz to nowsze projekty ustaw odnoszace
˛ sie˛ do problematyki aborcji, zapđodnienia in vitro czy eksperymentów na embrionach
ludzkich. Biorac
˛ pod uwage˛ prezentowane przez ich autorów zađożenia,
wyróżnić można trzy – oparte w znacznej mierze na kwestiach światopogladowych
˛
– gđówne kierunki proponowanych zmian, które w pewnym uproszczeniu określane sa˛ jako: zaostrzenie obowiazuj
˛ acych
˛
przepisów; znaczna ich liberalizacja; wprowadzenie niewielkich, wre˛cz
„kosmetycznych” modyfikacji, czyli de facto utrzymanie i dalsze funk-

Lekarz nie może przeprowadzić żadnych dziađań o charakterze poznawczym wobec
kobiety, które moga˛ szkodzić dziecku pocze˛temu. Zakaz ten uzasadniony jest brakiem rozpoznania przez dziecko pocze˛te sytuacji, w której sie˛ znalazđo, a co za tym
idzie – możliwości swobodnego decydowania o swoim zdrowiu i życiu. Uregulowania
te stoja˛ jednak w pewnej sprzeczności z art. 26 ust. 2 wskazanej ustawy, zgodnie
z którym kobiety cie˛żarne i karmiace
˛ moga˛ brać udziađ w eksperymencie badawczym pozbawionym ryzyka lub zwiazanym
˛
z niewielkim ryzykiem. Trzeba bowiem
pamie˛tać, że prawie każda ingerencja w organizm matki ma jednoczesne konsekwencje dla organizmu dziecka. Dlatego też tego typu eksperymenty powinny zostać ograniczone do dziađań, które w żadnym sensie nie be˛da˛ wpđywać na organizm
dziecka. Zob. N e s t e r o w i c z, Prawo medyczne, s. 255; K. Sakowski w: Ustawa
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa
2008; J. Z a j d e l, Prawo w medycynie. Podre˛cznik dla lekarzy, Đódź 2006, s. 24.
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Zob. M. G a đ a˛ z k a, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin
2005, s. 315.
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cjonowanie unormowań w obecnej formie. Warto jednak mieć na uwadze, iż jakakolwiek poważniejsza nowelizacja obowiazuj
˛ acych
˛
przepisów wydaje sie˛ zdarzeniem odlegđym, wđaśnie ze wzgle˛du na fakt
ścierania sie˛ ze soba˛ przedstawionych konceptów, zawierajacych
˛
poważne rozbieżności w najistotniejszych kwestiach.
Jasne wydaje sie˛ jednak, iż ze wzgle˛du na powszechnie przyje˛te
standardy praw czđowieka, a zwđaszcza przysđugujac
˛ a˛ każdemu przyrodzona˛ i niezbywalna˛ godność osoby ludzkiej, stanowiac
˛ a˛ jednocześnie
podstawowe źródđo tych praw i wolności, prawnokarnej ochronie podlegać powinien czđowiek już od momentu pocze˛cia, nie zaś od chwili
urodzenia. Ograniczenia w zakresie tej ochrony stanowić moga˛ bowiem
rażace
˛ nadużycie zasadniczego prawa każdej istoty ludzkiej, jakim jest
prawo do życia.
Spore kontrowersje, wymagajace
˛ wyraźnego uregulowania w formie
aktu prawnego, budza˛ kwestie zwiazane
˛
z eksperymentami na ludzkich embrionach i metoda˛ zapđodnienia in vitro. Brak tego typu przepisów prowadzi bowiem do sytuacji, w której ochrona istoty ludzkiej
w tej fazie rozwoju, ze wzgle˛du na różnorodność interpretacji, cze˛sto
ulega zawe˛żeniu, naruszajac
˛ tym samym zasade˛ pewności prawa. Zadaniem ustawodawcy, powinno wie˛c być jak najszybsze opracowanie
stosownych regulacji prawnokarnych, które zapeđnia˛ istniejac
˛ a˛ w tym
zakresie „luke˛”, ukracajac
˛ tym samym trwajacy
˛ od dđuższego czasu
proceder zbyt daleko idacych
˛
interpretacji niektórych poje˛ć, m.in.
wđaśnie ze wzgle˛du na brak ich definicji ustawowych.

Criminal Law protection of life and health
of a child conceived in Polish legislation
S u m m a r y
The article relates to the Polish legal regulations connected with
punishments for prohibited acts detrimental to life and health of a child
conceived. There are widely presented problems connected with the issue of
criminal liability for the crime of abortion including the historical outline of
legal protection of a child conceived and analysis of prerequisites which take
an abortion into account in light of legal regulation in force.
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˛

An issue of health protection was shown and proper development of a
child conceived and in particular criminal liability for causing a detriment
to health. The present aspect also analyses the issue connected with embryos
in vitro.
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