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Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
Życie ludzkie, jako dar pierwotny i fundamentalny, jest nienaruszalne i święte, dlatego od 

samego początku domaga się od każdej osoby należnej mu ochrony. Takie przesłanie zostało 
zawarte w normach prawa naturalnego i wskazaniach religijnych. Kościół od samego 
początku stoi na stanowisku obrony i ochrony prawa do życia, bowiem jest to uniwersalna 
płaszczyzna działania dla wszystkich ludzi. Dlatego prawo do życia nie jest tylko kwestią 
światopoglądu, ani nie jest prawem religijnym, lecz najbardziej podstawowym prawem 
każdego poczętego człowieka. Natomiast w porządku moralnym przykazanie „Nie zabijaj” 
staje się fundamentalną zasadą i normą powszechnego kodeksu moralności, który został 
wpisany w sumienie każdego człowieka. Broniąc prawa do życia, Kościół i państwo otaczają 
także troską każdą kobietę, która poczęła dar życia i winna być służebnicą nowego życia 
przez fakt poczęcia i urodzenia osoby ludzkiej. W konsekwencji życie ludzkie każdej osoby 
staje się najbardziej wartościowym darem od Boga, zwłaszcza dla rodziny i narodu. Zarówno 
Kościół, jak i państwo, mają brać udział w budowaniu kultury życia, a nie w propagowaniu 
kultury śmierci, która może zwiastować zaistnienie cywilizacji śmierci, a nie cywilizacji 
życia. Przepisy i dyscyplina kanoniczna Kościoła Katolickiego jednoznacznie bronią życia 
każdego poczętego dziecka, jak również realizacji prawa do życia od momentu poczęcia do 
naturalnej śmierci.   
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Protection of the Life of a Conceived Child in Canon Law 
 

S u m m a r y 
 

As the original and fundamental gift, every human life is inviolable and sacred, that why 
from the very beginning demands its protection. This message is well built-in the standards of 
natural law as well as religious laws. From the very beginning her existence, the Catholic 
Church has been taking position to defend and protect the right of life for every human being. 
The right to life is not just a matter of belief, nor is just a religious law, but the most 
fundamental right of every conceived human being. In the moral order the commandment 
“you shall not kill” is the fundamental principle and standard of universal code of morality, 
which is written in the conscience of every human being. When the Church and the State 
defend the right to life also they have to be concern about every woman who conceived the 
gift of life and should be a handmaid of new life by the fact of conception and birth of a new 
person. As a consequence, human life of each person becomes the most valuable gift from 
God, especially for the family and the nation. Both the Church and the State need to be part 
of building the culture of life rather than the promotion of the culture of death because the 
culture of death can lead every civilization to fall into ruin. Rules and canonical discipline of 
the Catholic Church unequivocally defends the life of every unborn child, as well as promote 



the implementation of the Law which protect the right to life from the moment of conception 
to the natural death for every human being.  
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