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23-letnia kobieta oskarżona o narażenie dziecka na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

 

 Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej oskarżyła 23-letnią kobietę 

o narażenie, w czasie akcji porodowej, dziecka na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Przestępstwo to jest zagrożone 

karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Oskarżona złożyła wniosek o 

dobrowolne poddanie się karze. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, 14 kwietnia b.r. oskarżona zasłabła w 

miejscu pracy. W czasie gdy wezwane pogotowie udzielało je pomocy, poinformowała 

lekarzy, że 2 dni wcześniej w toalecie jednego z hipermarketów – poroniła. Następnie, 

owinięte w reklamówkę dziecko umieściła w bagażniku samochodu. Policjanci 

odnaleźli zwłoki noworodka we wskazanym przez nią pojeździe. Przeprowadzona 

została sądowo-lekarska sekcja zwłok. Z jej wyniku stwierdzono, że co prawda 

dziecko urodziło się już martwe, jednak w czasie akcji porodowej – gdy znajdowało 

się w kanale rodnym – jeszcze żyło.  

 Warunki w których rodziła kobieta i brak jakiejkolwiek pomocy ze strony 

innych osób, zwłaszcza służb medycznych, oznaczał zdaniem biegłych „skazanie” 

dziecka na śmierć lub ciężki stan zdrowia. Dziecko pochodziło z 7-8 miesiąca ciąży.  

 Jak ustalono, oskarżona ukrywała ciążę i nie wiedzieli o niej nawet najbliżsi.  

W czasie gdy rozpoczęła się akcja porodowa, świadomie nie wzywała niczyjej 

pomocy, nie próbowała dziecka reanimować, czy już po porodzie szukać jakiejkolwiek 

pomocy medycznej. Posprzątała ślady krwi w toalecie, udała się do samochodu i 

dopiero tam odcięła pępowinę.  
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 W śledztwie badana została poddana badaniom sądowo-psychiatrycznym Biegli 

stwierdzili, że z powodu ostrej reakcji na stres jej poczytalność była w znacznym 

stopniu ograniczona. Złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. 

Uwzględniając go, prokurator, kierując akt oskarżenia, wystąpił do sądu o orzeczenie 

kary 1 roku pozbawienia wolności o warunkowym zawieszeniu na okres 4 lat próby z 

jednoczesnym oddaniem kobiety pod dozór kuratora i zobowiązaniem jej do podjęcia 

terapii psychologicznej.  

 Jednocześnie w śledztwie nie zebrano dowodów, które wskazywałyby na to, że 

akcja porodowa, która wystąpiła u oskarżonej, była konsekwencją zażycia środków 

poronnych, a tym samym, by można mówić o udzieleniu przez inne osoby pomocy w 

przerwaniu ciąży.  
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