
 
  

 
 

 
 

Federacja na rzecz Kobiet I Planowania Rodziny  
ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa 
tel./fax: 022 635 93 95; 022 887 81 40 
biuro@federa.org.pl; www.federa.org.pl 

 

 

Stanowisko Zespołu Pomocy Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 

dotyczące złożenia przez Katolicki Klub imienia Świętego Wojciecha zawiadomienia o 

popełnieniu przestępstwa przez Natalię Przybysz 

Federacja pragnie odnieść się do doniesień prasowych o złożeniu przez Katolicki Klub imienia Świętego 

Wojciecha zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Natalię Przybysz „polegającego na 

dokonaniu zbrodni zabicia dziecka nienarodzonego i rozmyślnym, publicznym propagowaniu tego 

czynu zabronionego poprzez udzielanie wywiadów oraz komponowanie i rozpowszechnianie piosenek, 

w których przez pochwałę dokonanej zbrodni”. 

Fakt złożenia takiego zawiadomienia świadczy o ignorancji prawnej i braku poszanowania obecnie 

obowiązujących przepisów. Po pierwsze w Kodeksie karnym nie ma takiego typu przestępstwa jak 

„zabicie dziecka nienarodzonego”. Kodeks posługuje się bowiem wyłącznie terminami „dziecko 

poczęte” i „przerywanie ciąży”. Po drugie karalność związana z przerywaniem ciąży w przypadkach 

innych niż okoliczności wymienione w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nie obejmuje kobiety, która – nawet 

świadomie – poddała się aborcji. Zgodnie z art. 152 Kodeksu karnego karze pozbawienia wolności  

podlega wyłącznie ten, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy oraz 

ten, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerywaniu ciąży lub ją do tego nakłania.  

Ponadto udzielania wywiadu i komponowania piosenek nie można uznać za przestępstwo podżegania 

wskazanego w art. 18 § 2 Kodeksu karnego, czyli za nakłanianie do dokonania czynu zabronionego. 

Czynności te mieszczą się bowiem w granicach wolności wypowiedzi (np. o własnych przeżyciach) i 

wolności artystycznej. Co więcej podżegać może jedynie w zamiarze bezpośrednim – to znaczy, że nie 

ponosi się odpowiedzialności karnej za to, że przedstawienie korzyści z przestępstwa (np. w postaci 

ulgi psychicznej) wywołuje u innej osoby zamiar jego popełnienia. 

W związku z powyższym, zawiadomienie złożone przez Katolicki Klub imienia Świętego Wojciecha 

będzie nieskuteczne na gruncie prawnym. Można jednak niestety przypuszczać, że jego prawdziwym 

celem jest dodatkowa stygmatyzacja Natalii Przybysz, czemu Federacja stanowczo się sprzeciwia. 

Każda dyskusja o aborcji powinna odbywać się w pełnym poszanowaniu praw, uczuć i wrażliwości 

kobiet. Nie ma zgody na piętnowanie prywatnych wyborów kobiet i sposobów kształtowania przez nie 

swojego życia osobistego, których swobodę gwarantuje polska Konstytucja w art. 47. 

 

Przygotowała: Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny  

email: prawniczka@federa.org.pl 
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