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Warszawa, 28 kwietnia 2014 

 

W.P. Urszula Gacek 

Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy 

2, rue Geiler 

67000 Strasburg, Francja 

 

W sprawie: odpowiedzi Komitetu Ministrów Rady Europy na pisemne pytanie nr 

13416 wystosowane 31.01.2014 przez A. Pentado. 

 

 

 

 

 

 

Prawdopodobnie już w najbliższą środę, 30 kwietnia 2014 r., Komitet Ministrów Rady 

Europy będzie dyskutować nad odpowiedzią na pisemne pytanie nr 13416 z dn.  31 

stycznia 2014 r., w sprawie gwarancji praw dzieci urodzonych żywo w wyniku aborcji 

przeprowadzanych w końcowych stadiach ciąży.  

W wielu europejskich krajach dopuszczalne jest wykonywanie aborcji nawet na bardzo 

zaawansowanym etapie. Ponieważ od 22 tygodnia ciąży dziecko jest w stanie przeżyć poza 

organizmem matki, a od 28 tygodnia nie potrzebuje do tego nawet pomocy medycznej, 

niejednokrotnie zdarza się, że w wyniku tak późnego wykonania aborcji, dziecko rodzi się 

żywe. W samej tylko Wielkiej Brytanii, tamtejsze Ministerstwo Zdrowia odnotowuje 

kilkadziesiąt takich przypadków rocznie. Urodzone w tych okolicznościach dzieci, jak 

wielokrotnie to opisywano, pozostawia się bez opieki czekając aż umrą. O przysługujące im 

prawo do opieki medycznej zapytał pod koniec stycznia b.r. Angel Pentado – członek 

Zgromadzenia Parlamentarnego RE. 

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracamy się do Pani Ambasador z prośbą i apelem o 

podjęcie wszelkich dostępnych kroków mających na celu zawarcie w odpowiedzi Komitetu 

Ministrów Rady Europy deklaracji 

- potępiającej praktyki dzieciobójstwa i 

- potwierdzającej, że każde żywo urodzone dziecko jest chronione przez art. 2 Konwencji, 

na mocy którego Państwa-Strony zobowiązane są do czynnej jego ochrony. 

Jesteśmy przekonani, że w odpowiedzi Komitetu Ministrów warto także przypomnieć, że 

wszystkie urodzone przedwcześnie dzieci powinny otrzymać odpowiednią i niezbędną 

opiekę medyczną i nie mogą być dyskryminowane ze względu na towarzyszące ich 

urodzeniu okoliczności, w tym na uprzedzenia żywione względem ich narodzin przez inne 

osoby. 
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Pragniemy zauważyć, że na gruncie prawa polskiego, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą 

Sądu Najwyższego, od chwili rozpoczęcia akcji porodowej dziecko cieszy pełną ochroną 

prawną tak, jak każda osoba dorosła. 

Pragnę wyrazić nadzieję, że zaprezentowane przez Panią Ambasador stanowisko przyczyni 

się do ograniczenia barbarzyńskich praktyk skazywania żywo urodzonych dzieci na okrutną 

śmierć i pozwoli na właściwe wykonywanie obowiązujących przepisów Konwencji. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

 

 

 

Aleksander Stępkowski  

prezes  zarządu 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 


