
BIURO
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 03 listopada Ż0Żl r.

DPD.441.4.2021.P8
(w odp. należy podać nr sprawy)

Szanowna Pani,

uprzejmie informuję, Że Rzęcznik Praw Dziecka zapoznał się z Pani pismem z dnia 21

puŻdziernika202l r. doĘczącym stwierdzenia, iż obęcne prawo karnę nie przewiduje ochrony

prawnej Życia poczętego przed uzyciem przemocy.

Pragnę poinformować, że polskie ustawodawstwo karne chroni życie ludzkie od

momęntu poczęcia do śmięrci. RóŻne są natomiast intensywność i zakres ochrony życia

,,człowieka" i życla w fazie prenatalnej, a więc podmiotu określonego w przepisach art. l52
k.k., art. l53 k.k. iart. l57ak'k. jako,,dziecko poczęte".Życie izdrowię ludzkie sąwięc od

chwili poczęcia do śmierci dobrami chronionymi, chociaż o ochronie tej stanowią odrębnie

normy w wypadku ,,dziecka poczętego'' i odrębnie w wypadku,,człowieka''. Art. l57a $l
przewiduje ochronę zdrowia i zycia dziecka poczętego. Zgodnie z przywołanym przepisem

,,Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagraŻający jego

Życiu, podlega grzywnie, karze ograniczęnia wolności albo pozbawienia wolności do lat2".

Przedmiot ochrony stanowi zdrowie dziecka poczętego przed czynami powodującymi

uszkodzęnie jego ciała lub rozstrój zdrowi. Pośrednio zaś przepis ten chroni w pewnym

zakresie prawo matki dziecka poczętęgo, czy teŻ rodziców, do prawidłowego rozwoju

dziecka. Koniecznym warunkiem dla przypisania odpowiedzialności karnej sprawcy jest

bezprawne zachowanie osoby, która chciała popełnió dany czyn a|bo przynajmniej godziła się

najego popełnienie.
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