
Ustawa

z dnia …… r.

o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz

innych ustaw

Art.  1  W ustawie  z  dnia  7  stycznia  1993  r.  o  planowaniu  rodziny,  ochronie  płodu  ludzkiego  i

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadza się następujące zmiany:

a) Po art. 4c dodaje się art. 4d, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 4d

Zakazuje się: 

a) publicznego propagowania jakichkolwiek działań dotyczących możliwości przerwania

ciąży na terenie kraju i poza jego granicami;

b) publicznego nawoływania do przerwania ciąży na terenie kraju i poza jego granicami;

c) publicznego informowania o możliwości przerwania ciąży na terenie kraju i poza jego

granicami za wyjątkiem informowania o przypadkach wymienionych w art. 4a ust. 1;

d) produkowania,  utrwalania,  sprowadzania,  nabywania,  przechowywania,  posiadania,

prezentowania, przewożenia lub przesyłania druku, nagrań lub innych przedmiotów

lub nośników danych zawierających treści, o których mowa w pkt a) - c) powyżej.”

Art. 2 W ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wprowadza się następujące zmiany:

a) Po art. 152 dodaje się art. 152a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 152a

§ 1. Kto nakłania kobietę do przerwania ciąży podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do

samodzielnego  życia  poza  organizmem  kobiety  ciężarnej,  podlega  karze  pozbawienia

wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub w § 2, Sąd orzeka podanie wyroku

do publicznej wiadomości.”

b) Art. 154 otrzymuje następujące brzmienie:



„§  1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 lub w art. 152a § 1 jest

śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 152a § 2 lub w art. 153

jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

c) Po art. 256 dodaje się art. 256a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 256a

§ 1. Kto publicznie propaguje jakiekolwiek działania dotyczące możliwości przerwania ciąży

na terenie kraju i poza jego granicami lub nawołuje do przerwania ciąży na terenie kraju i

poza  jego  granicami  lub  w  przypadkach  innych  niż  wymienione  w  ustawie  informuje  o

możliwości przerwania ciąży na terenie kraju i poza jego granicami, podlega grzywnie, karze

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza,

nabywa,  przechowuje,  posiada,  prezentuje,  przewozi  lub  przesyła  druk,  nagranie  lub  inny

przedmiot lub nośnik danych, zawierające treść określoną w § 1. 

§ 3 W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o

których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.”

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub w § 2, Sąd orzeka podanie wyroku

do publicznej wiadomości.

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


