
601

ks. Andrzej Zwoliński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prawo o samobójstwie

W niektórych społeczeństwach pierwotnych różnie oceniano samobójstwo: 
afrykańscy Masajowie przeciwdziałali zamierzonej śmierci; na Wyspach Tro-
brianda wymuszano samobójstwo na człowieku, który poważnie naruszył 
tradycyjne wartości społeczne; w Indiach obowiązywał zwyczaj samobójstwa 
żony na grobie (stosie pogrzebowym) swego męża, a akt samozniszczenia 
(sati) został dopiero zakazany przez prawo w XIX wieku.

Prawodawstwo w  każdej społeczności było sposobem publicznej oceny 
samobójstwa, wynikało z myślenia o wartości życia i prawie lub jego braku 
w swobodnym dysponowaniu tym, co człowiek otrzymał – czyli życiem.

Prawo antyczne
Obywatele Aten i Rzymu przyjęli wobec śmierci samobójczej różne po-

stawy: uznawali jej stosowność wówczas, gdy popełniał je  ktoś spośród 
nich – czyli człowiek wolny, gdy korzystał z prawa płynącego z jego statusu 
społecznego. Poza nim jednak istniała sfera domowa – w swoim domu był 
on panem dzieci, kobiet, niewolników. Obok prawa publicznego (gr. dike, łac. 
ius) istniało prawo domowe, zwyczajowe (themis, fas), starsze, któremu np. 
chciała zadośćuczynić Antygona1.

W grecko-rzymskich miastach-państwach prawodawstwo dotyczące sa-
mobójców było uważane za niezgodne z prawem tylko wtedy, gdy nie było 
na nie zezwolenia ze strony państwa. W Atenach człowieka, który popełnił 
samobójstwo, postrzegano jako przestępcę sprzeciwiającego się prawu mia-
sta. Odmawiano mu odpowiednich uroczystości żałobnych, ręka trupa była 
odcięta i grzebana oddzielnie – o czym pisał Ajschines. Gdy jednak w Ate-
nach obywatel prosił senat o zgodę na własną śmierć samobójczą, ponieważ 
życie dla niego było już nie do zniesienia, i  jeżeli uzyskał zgodę, wówczas 

1 Por. M. Pinguet, Śmierć z wyboru w Japonii, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków 2007, 
s. 14.
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jego śmierć traktowano jako czyn zgodny z prawem – o czym pisał Libanios 
z Antiochii (ok. 314–95), grecki retor. Arystoteles potępiał samobójstwo jako 
akt tchórzostwa i przestępstwo przeciw państwu. Samobójstwo było według 
niego przejawem antyspołecznego zachowania2.

Sokrates dopuszczał je tylko w przypadku wyższej konieczności. Epikur 
zezwalał na nie, gdy życie przestało cieszyć i interesować danego człowieka. 
Stoicy zezwalali na ucieczkę przed chorobą i cierpieniem w samobójstwo. Cy-
nicy wręcz gloryfikowali samobójstwo. W Tebach samobójcom odmawiano 
pogrzebu3.

Ogólna ocena samobójstwa w oczach Platona pozostawała surowa: kto za-
bija „najbliższą sobie i najmilszą istotę”, tzn. samego siebie, winien być po-
chowany „bez rozgłosu i ani kamień grobowy, ani napis nie będą wskazywać 
miejsca, gdzie spoczywa”4.

Za szczególnie uwłaczającą uważano  – zarówno w  Grecji, jak i  w  Rzy-
mie – śmierć samobójczą przez powieszenie. Wisielcy byli stawiani na rów-
ni ze zdrajcami i wrogami ojczyzny. Ich krewnym zabraniano okazywania 
żałoby. Wynikało to prawdopodobnie z przekonania, że na skutek odcięcia 
powietrza dusza nie może ulecieć z ciała, co stanowi przeszkodę w podjęciu 
przez nią kolejnych etapów wędrówki po śmierci. Sznur i drzewo wisielca 
uważano za szczególnie skażone – wyrzucano je poza granice miasta. Po-
dobnie zakazywano okazania żałoby krewnym tych, którzy dokonywali sa-
mobójstwa w przeświadczeniu popełnienia przestępstwa i w celu uniknięcia 
odpowiedzialności karnej5.

Odrębnym przypadkiem było samobójstwo niewolnika. W Rzymie juryści 
analizowali je w kontekście spoczywającej na właścicielu odpowiedzialności 
z tytułu opieki nad niewolnikiem, swoją własnością. Samookaleczenie lub sa-
mobójstwo niewolnika było niekorzystne dla jego właściciela pod względem 
finansowym. Przy sprzedaży niewolnika, sprzedający (venditor) był zobowią-
zany do ujawnienia kupującemu wad sprzedawanego towaru, w tym usiłowa-
nia popełnienia samobójstwa czy prób ucieczek. Próby „ukręcenia powrozu”, 
czy „wypicia jakiejś trucizny”, albo „rzucenia się z wysokości” lub „uczynienia 

2 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 1982, V, II, 3; Aj-
schines, Przeciw Ktezyfontowi, [w:] Mowy, przeł. W. Lengauer, Warszawa 2004, s. 257; Liba-
nios, Wybór mów, przeł. L. Małunowiczówna, Warszawa 1953, s. 30, 61.

3 Por. J. Marx, Idea samobójstwa w filozofii od antyku do współczesności, Warszawa 2003, 
s. 120–133.

4 Platon, Prawa, 873 d, przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960, s. 419–420.
5 Por. J. Rominkiewicz, Samobójstwo w prawie rzymskim, „Acta Universitatis Wratisla-

viensis”, 2004, nr 2616: Prawo (288), s. 59n.
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czegoś, przez co spodziewał się, że spotka go śmierć” pomniejszały wartość 
niewolnika z dwóch powodów: ze względu na zagrożenie, jakie niesie dla oto-
czenia, oraz możliwości zachęty i złego przykładu do naśladowania. Kwestią 
dyskutowaną przez prawo były konsekwencje nakłaniania cudzych niewolni-
ków do targnięcia się na własne życie – postulowano, by to nie miało żadnych 
konsekwencji prawnych, gdyż „nie popełnia kradzieży, kto daje komuś złą 
radę”. Inni jednak uważali, że za zachętę i przyczynienie się do śmierci niewol-
nika powinna być odpowiedzialność karna tego, kto to uczynił6.

Prawo rzymskie samobójstwo żołnierza traktowało jako dezercję i tchó-
rzostwo. Karą dla niedoszłego samobójcy było skazanie go  na śmierć 
albo  – w  innych okolicznościach  – wydalenie z  wojska, czyli tzw. missio 
ignominosa – odesłania w niesławie. Częściowym usprawiedliwieniem, któ-
re powodowało złagodzenie kary, mógł być brak wytrzymałości na ból albo 
choroby, jakiś smutek, „zbłądzenie z powodu wina i  rozpusty” – wówczas 
zmniejszano karę główną i nakazywano zmianę służby7.

Główną karą za  popełnienie zabronionego samobójstwa był zakaz po-
chówku i żałoby. Zwłoki wyrzucano z miasta, często ostentacyjnie wleczono 
je ulicami. Przy najcięższych przestępstwach przeciwko majestatowi władzy 
orzekano z reguły karę dodatkową, tzw. damnatio memorialae – zniszczenie 
obrazu skazanego w pamięci żyjących. Skazanego na tę karę pozbawiano czci 
pośmiertnej – zakazywano wymawiania jego imienia (niekiedy pod groźbą 
kary śmierci) i jakichkolwiek przejawów pozostałej po nim pamięci8.

Wyraźnie określona była też kwestia powtórnego małżeństwa żony samo-
bójcy. Nawet gdy kobieta była zwolniona z zachowania żałoby po zmarłym, 
nie mogła zawrzeć kolejnego małżeństwa przed upływem przewidzianego 
przez prawo terminu 10 miesięcy. Ten zakaz był motywowany turbatio sangu-
inis – „pomieszaniem krwi, czyli wątpliwością, kto jest ojcem dziecka, jeżeli 
kobieta wyszła za mąż przed upływem 10 miesięcy od rozwiązania pierwszego 
małżeństwa”9.

W  niektórych okolicznościach prawo rzymskie nakazywało konfiskatę 
majątku samobójcy. Zdarzało się bowiem wcześniej, przed wejściem tego 
przepisu w życie, że zbrodniarz popełniał samobójstwo, by uniknąć konfiska-
ty swego mienia – zasada crimen extinguitur mortalitate mówiła, że ten, kto 
zmarł w stanie oskarżenia, zmarł nieuszczuplony w swym położeniu, gdyż 

6 Por. Gaius, Instytucje, przeł. C. Kunderewicz, Warszawa 1982, G. 3, 219.
7 J. Rominkiewicz, Samobójstwo w prawie…, dz. cyt., s. 75–77.
8 Por. I. Dziekońska, Kara, Warszawa 1963, s. 74–75.
9 Por. P. Niczyporuk, Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim, Białystok 

2002.
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wraz ze śmiercią zbrodnia idzie w zapomnienie. Pierwsze regulacje w tej kwe-
stii wprowadził Antonius Pius. Uniemożliwiała ona obejście konfiskaty. Sa-
mobójcza ucieczka od odpowiedzialności za popełnione czyny powodowała 
upadek testamentu oraz utratę majątku na rzecz fiskusa. Odstępstwem od tej 
konsekwencji była sytuacja udowodnienia innego motywu samobójstwa lub 
uzyskana przez ofiarę od stosownych władz zgoda na samobójstwo10.

Prawo rzymskie przewidywało odpowiedzialność z tytułu niezażegnania 
cudzego samobójstwa. Miało to miejsce np. w przypadku aresztanta – odpo-
wiedzialność spoczywała na straży, która go nie upilnowała. Podobnie dzia-
łało prawo wobec niewolników, gdy nie udzielili pomocy panu targającemu 
się na swe życie, z wyjątkiem, kiedy nie byli w stanie go powstrzymać. Wyrok 
śmierci czekał również tych, którzy byli wtajemniczeni w usiłowanie samo-
bójstwa lub pomagali w jego przeprowadzeniu. Żadne konsekwencje karne 
nie dotykały natomiast członków rodziny samobójcy11.

Prawo stanowiło też wiele tzw. vel alia causa – innych przyczyn samobójstw, 
jakich w żaden sposób nie karano. Jednym z nich było np. iactatio, czyli popeł-
nienie samobójstwa przez filozofów celem zyskania sobie popularności i sła-
wy. Do powszechnie dopuszczonych należały sytuacje odebrania sobie życia 
z powodu bólu fizycznego, obłędu, choroby czy zniechęcenia do życia. Prawo 
nie wyczerpywało katalogu iusta causa dla usprawiedliwienia samobójstwa, 
lecz wymieniało rejestr najczęściej występujących przyczyn, które powszech-
nie były uznawane za wystarczające motywy do targnięcia się na swe życie12.

Podejście prawa antycznego do zagadnienia samobójstwa było dość libe-
ralne. Nietrudno było znaleźć sensowną przyczynę, która usprawiedliwiała 
przekroczenie prawnego zakazu samobójstwa. Rzymianie widzieli w samo-
bójstwie wybraną, po starannym przemyśleniu, ocenę własnego życia. Prawo 
więc nie przewidywało zemsty i degradacji, ani nie wywoływało strachu czy 
grozy13. Odebranie sobie życia było w świetle prawa tolerowane i usprawiedli-
wione, karano je w wyjątkowych wypadkach – „bez powodu”, jako zachowanie 
irracjonalne, czy samobójstwo żołnierza (był własnością państwa) lub nie-
wolnika (właściciel zainwestował w niego pewien swój kapitał). Samobójstwo 

10 Zob. Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty Cezarów, przeł. J. Niemirksa-Pliszczyńska, 
Wrocław 1960, s. 156.

11 Por. J. Rominkiewicz, Samobójstwo w prawie…, dz. cyt., s. 62.
12 Por. M.  Kuryłowicz, „Taedium vitae” w  rzymskim prawie karnym, [w:] „Contra leges 

et  bonos mores”. Przestępstwa obyczajowe w  starożytnej Grecji i  Rzymie, red. H.  Kowalski, 
M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 192.

13 Zob. A. Alvarez, Samobójstwo u starożytnych i chrześcijan, przeł. Ł. Sommer, „Literatura 
na Świecie”, 1996, nr 8–9, s. 381n.



605

Prawo o…

zasługiwało więc na potępienie, gdyż człowiek, zabijając siebie, uchylał się 
od swoich obowiązków w stosunku do społeczeństwa.

W świecie antycznym wiele wybitnych postaci zakończyło życie samobój-
stwem. Wymienić można polityka ateńskiego Likurga, zaliczanego do kanonu 
10 mówców attyckich, założyciela szkoły stoików – Zenona z Kition i  jego 
następcę – Kleantysa, filozofa ze szkoły cyników Diogenesa z Synopy, mówcę 
ateńskiego i polityka – Demostenesa, doradcę Nerona w sprawach dobrego 
smaku – Petroniusza (zwanego arbiter elegantiarum), filozofa Senekę, polity-
ków – Brutusa, Cassiusa oraz Marka Antoniusza14.

Prawa średniowiecza
W prawodawstwie państw chrześcijańskich samobójstwo było formalnie 

zakazane. Kościół już od IV wieku zajmował zdecydowanie negatywne sta-
nowisko wobec samobójstwa. Świadczy o tym m.in. rygorystyczny pogląd 
św. Tymoteusza, biskupa Antiochii, który stwierdził, że modlić się za duszę sa-
mobójcy można jedynie wówczas, gdy targnął się on na swe życie w stanie zu-
pełnej niepoczytalności15. W 452 roku sobór w Arles ogłosił, że samobójstwo 
jest zbrodnią i może być skutkiem jedynie diabelskiego szaleństwa. Jednak 
to oświadczenie zyskało moc prawną dopiero wiek później. W 562 roku rada 
miejska w Pradze pozbawiła prawa do pogrzebu wszystkich samobójców, nie-
zależnie od ich pochodzenia, statusu społecznego, motywów i sposobu pozba-
wienia się życia. Samobójcy nie będą „zaszczyceni żadnym upamiętnieniem 
w świętej ofierze mszy i złożeniu ich ciała do grobu nie będzie towarzyszyło 
śpiewanie psalmów”16. Rok później prawo kanoniczne potwierdziło zbrodni-
czość samobójstwa, a synod w Toledo w 693 roku obłożył ekskomuniką nawet 
próby samobójcze.

Za prawem kościelnym podążało prawo cywilne, które dodało kary ma-
terialne za samobójstwo. I  tak np. jeden z rozdziałów w zbiorze ustaw św. 
Ludwika regulował: zwłokom samobójcy wytaczano proces przed władzami 
uprawnionymi do osądzenia zabójstwa; dobra zmarłego nie były dziedziczone 
przez normalnych spadkobierców i wracały do barona. W wielu lokalnych 
ustawodawstwach nakazywano dodatkowe kary. W Bordeaux wieszano trupa 
za nogi. W Abeville ciągnięto go po ulicach na macie. W Lille, gdy samobójcą 

14 Por. B. Hołyst, Samobójstwo – przypadek czy konieczność, Warszawa 1983, s. 114.
15 Por. S. Romańczuk, Przez labirynty duszy (Fiodor Dostojewski), „Wiadomości Autokefa-

licznego Kościoła Prawosławnego”, 1978, nr 1–2, s. 89.
16 Cyt. za: E.  Durkheim, Samobójstwo. Studium z  socjologii, przeł. K.  Wakar, Warszawa 

2006, s. 411.
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był mężczyzna, zwłoki ciągnięto na sosze, a potem wieszano, jeśli to była ko-
bieta – palono je17.

W XI wieku św. Bruno nazwał samobójców „męczennikami Szatana”, a ko-
lejni teologowie średniowieczni zaostrzali argumenty przeciw samobójstwu. 
Dawało to podstawy do wymyślnych form kary dla nich18.

I tak np. w Genewie, gdy próba samobójcza nie powiodła się, publicznie 
chłostano niedoszłego samobójcę. Ordynans z Lille w 1340 roku powiedział, 
że najbardziej szkaradną zbrodnią jest ta, gdy ktoś z rozpaczy powiesił się lub 
utopił. W 1411 roku w „Coutumier d’Anjou et du Maine” jako mordercę okre-
ślono kogoś, kto zabija innego skrytobójczo lub siebie. W Niemczech aż do 
Constitutio Criminialis Karola V za samobójstwo nie groziła kara świecka, 
chociaż Kościół ciągle przypominał swoją wykładnię win samobójcy. Jedno-
cześnie prawie wszędzie samobójstwo miało następstwa majątkowo-prawne: 
spadek przypadał władcy. W średniowiecznym Zurychu: kto się zakuł, w tego 
głowę wbijano klin drewniany, utopieni byli zakopywani w piasku, a kto sko-
czył z wysoka, był też zagrzebany w piasku.

Najstarsze średniowieczne prawo świeckie dotyczące samobójców pojawiło 
się w Anglii. Od około tysięcznego roku samobójcę określało się jako felo de se, 
przestępcę wobec samego siebie. Nakazywano karać go przez przekłuwanie 
jego zwłok. Tracił on cały swój majątek na rzecz swego pana. Nie wolno było 
chować samobójcy ani w kościele, ani na cmentarzu, chyba że do tego czynu 
nakłoniła go choroba cielesna lub psychiczna. W połowie XIII wieku Bracton 
zebrał istniejące prawa i zwyczaje, które były bardzo zróżnicowane. Jeśli sa-
mobójstwo było dokonane w podejrzeniu zbrodni, uznawano je za przyznanie 
się do winy i wówczas cały majątek sprawcy konfiskowano. Kto natomiast 
zabijał się z przesytu życiem, bólów lub trosk, tego ruchome posiadłości były 
konfiskowane, a nieruchomości dziedziczone19. W XVI wieku w angielskich 
miastach niedoszłych samostraceńców wieszano. Jeszcze z początkiem XVII 
wieku nieszczęśników, targających się na swe życie przez powieszenie, wleczo-
no końmi. Dodatkową karą był zakaz zdejmowania ciała ze sznura dopóki nie 
uległo ono widocznemu rozkładowi20.

Wszystkie prawodawstwa średniowieczne i nowożytne przewidywały su-
rowe kary dla samobójców.

17 Zob. G. Garrison, Le suicide en droit romain et en droit francais, Toulouse 1885, s. 77.
18 Zob. J. Marx, Idea samobójstwa w filozofii…, dz. cyt., s. 92–93.
19 Zob. N. Tetaz, Warto żyć, przeł. R. Tybusz, Warszawa 1976, s. 85–86.
20 Zob. E. H. Carr, The Romantic Exiles, Harmondsworth 1949, s. 389.
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Prawo nowożytne do współczesności
Nowożytność długo nie zmieniła praw dotyczących samobójców. Austriac-

ki Kodeks Theresiana (1768) nakazywał trupa samobójcy spalić na  stosie, 
łamać kołem lub powiesić. Także austriacki Kodeks Josephina (1787) w przy-
padku usiłowania samobójstwa przewidywał zamknięcie winnego w więzie-
niu i trzymanie go w nim tak długo, aż okaże żal i pozwoli spodziewać się 
poprawy. W Zurichu zwłoki samobójcy były traktowane w okropny sposób. 
Jeżeli mężczyzna się zasztyletował, wbijano mu koło głowy kawałek drewna, 
w który wbijano nóż. Jeżeli utopił się – chowano go w piasku o pięć stóp 
od wody. W Prusach pogrzeb samobójcy musiał być organizowany beż żad-
nego przepychu i bez religijnego ceremoniału.

W Rosji prawo było jeszcze surowsze. Gdy nie wydawało się, że samobój-
ca działał pod wpływem chronicznego lub chwilowego zaburzenia umysło-
wego, zarówno jego testament, jak i wszystkie polecenia, jakie mógł wydać 
w związku ze swoją śmiercią, uważano za nieważne. Odmawiano mu chrze-
ścijańskiego pogrzebu. Próba pogrzebania samobójcy była karana grzywną, 
którą wyznaczały władze kościelne. Każdy, kto w jakikolwiek sposób zachęcał 
do popełnienia samobójstwa albo pomagał w jego realizacji, np. dostarczając 
odpowiednich narzędzi, był traktowany jako współwinny zabójstwa z preme-
dytacją. Wobec samobójców, jak i innych zmarłych, którym udowodniono 
winę po śmierci, stosowano tzw. karę pośmiertną. W 1696 roku w Rosji carskiej 
wykopano zwłoki Iwana Miłosławskiego, po 13 latach od śmierci i pochówku, 
potem wozem zaprzęgniętym w świnie zawieziono do Urzędu Preobrażeńskie-
go, gdzie polano je krwią współsprawcy przestępstwa i porąbano na kawałki21.

Kodeks hiszpański, oprócz religijnych i moralnych kar, nakazywał konfi-
skatę dóbr i karał za każdy możliwy współudział. Kodeks karny stanu Nowy 
Jork z 1881 roku uznawał samobójstwo za przestępstwo. Próba samobójstwa 
mogła spowodować kary lub uwięzienie do lat dwóch albo grzywnę, która 
sięgała do 200 dolarów, lub też jedną i drugą z kar jednocześnie. Samo udzie-
lenie rady w kwestii samobójstwa lub pomocy w jego wykonaniu uważano 
za współudział w zabójstwie22.

Dość powszechną praktyką było bezczeszczenie zwłok w  specyficzny 
sposób. John Wesley (1703–1791), teolog anglikański, współtwórca ruchu 
metodystów, domagał się wleczenia gołych ciał samobójczyń po  ulicach. 
Zbezczeszczenie zwłok od najdawniejszych czasów było bowiem wyrazem 
wysokiego stopnia niegodziwości przestępstwa23. Współczesny mu prawnik, 

21 Por. I. Dziekońska, Kara, dz. cyt., s. 75–76.
22 Zob. E. Durkheim, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 412–414.
23 Zob. J. Welsey, Thoughts on suicide, London 1812.
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pierwszy wykładowca prawa na Uniwersytecie w Oxfordzie, sir William Blac-
stone, żądał w komentarzach do prawa karnego kawałkowania przez leka-
rza ciała samobójców i wystawiania ich na widok publiczny. Za jego sprawą 
ciało samobójcy dziurawiono żerdzią, a następnie grzebano na skrzyżowaniu 
dróg – ostatni taki przypadek miał miejsce w Londynie w 1823 roku. Wiązało 
się to z popularnym zabobonem, według którego duch samobójcy nawiedza 
swoich bliskich po nocach, a pochowanie na skrzyżowaniu dróg miało być 
przeszkodą w nawiedzaniu przez duchy24. W 1809 roku, w 15 z kolei wydaniu 
swoich Commentaries Blackstone stwierdził, że samobójstwo jest wymierzone 
przeciw Bogu i królowi i dlatego prawo zalicza je do najcięższych zbrodni. Pro-
ponował on, adresując propozycję głównie do kobiet, prewencję samobójczą, 
która równocześnie służyła studium anatomii. Do 1870 roku w prawie angiel-
skim środki odstraszające od samobójstwa odnosiły się głównie do własności 
prywatnej zmarłego, mniej do jego ciała. Własność tego, kto przy zdrowych 
zmysłach popełnił samobójstwo, przepadała na rzecz Korony. Jeszcze w 1961 
roku prawo angielskie dopuszczało możliwość nałożenia grzywny na majątek 
samobójcy. Ubezpieczenie było wypłacane rodzinie tylko wówczas, kiedy taki 
przypadek był uwzględniony w polisie ubezpieczeniowej25. Restrykcje związa-
ne z samobójstwem trwały w Wielkiej Brytanii bardzo długo. Jeszcze bowiem 
w 1969 roku na brytyjskiej wyspie Man pewnemu nastolatkowi sprawiono, 
z wyroku sądowego, baty po tym, jak usiłował siebie zabić26.

Także prawo wielu innych państw chrześcijańskich zabraniało „uczciwego 
pogrzebu” samobójcom, przewidywało obelżywe wieszanie ich zwłok, po-
zostawianie na stercie gnoju, grzebanie ciała przez kata itp. Ciężarnym sa-
mobójczyniom w Dolnej Austrii należało rozcinać brzuchy. Unieważniano 
także testamenty samobójców, a mienie konfiskowano. Konfiskatę majątku 
samobójców wprowadzono we Francji w 1670 roku (Ludwik XV), w Prusach 
w 1720 roku (Fryderyk Wilhelm II), w Austrii w 1768 roku (Kodeks Theresia-
na), w Szwecji w 1734 roku. W Anglii już od 1554 roku spadek po samobójcy 
przypadał zawsze Koronie.

Elektor Fryderyk August w ustawie saksońskiej z  1779 roku groził karą 
współmałżonkowi, krewnym i opiekunom, jeżeli nie dość baczyli na zapo-
bieżenie samobójstwu melancholików i innych osób.

24 Zob. W. Blackstone, Commentaries on the Law of England, London 1765.
25 Por. J.  Hillman, Samobójstwo a  przemiana psychiczna, przeł. D.  Rogalski, Warszawa 

1996, s. 25–26.
26 Por. A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przeł. Ł. Sommer, Warszawa 1997, 

s. 53.
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Pojawiły się też przepisy karzące samobójców odratowanych. Np. w Danii, 
za czasów króla Chrystiana VII (1770) skazywano niedoszłych samobójców 
na „wieczne ciężkie roboty”. Przewidywano dla nich ciężkie kary więzienne.

Zniesienie bezpośrednich i  pośrednich przepisów karnych dotyczących 
samobójców nastąpiło w Prusach zasadniczo w 1751 roku (Fryderyk Wiel-
ki), a ostatecznie także dla żołnierzy po zmianach wprowadzonych dwa lata 
wcześniej w Ogólnym Prawie Krajowym. Podobne zmiany nastąpiły: we Fran-
cji (ustawodawstwo rewolucyjne – 1791), w Austrii w  1850 roku (Kaiserli-
ches Patent), w carskiej Rosji w 1903 roku, w stanie New York w 1919 roku 
(Penal Code, sec. 2303 i 2304). W Anglii zaprzestano przekłuwania zwłok 
samobójców w 1851 roku, a konfiskaty majątku – w 1873 roku, zaś karalność 
za usiłowanie popełnienia samobójstwa zniosła dopiero ustawa „Suicide Act” 
z 3 sierpnia 1961 roku. Wcześniej „Homicide Act” z 1957 roku wprowadził 
zmianę w kwalifikacji czynu usiłowania popełnienia samobójstwa z morder-
stwa na zabójstwo27.

Włochy były jednym z ostatnich krajów, które likwidowały zarządzenia 
karne dotyczące samobójstwa i próby samobójcze – w 1931 roku zniesiono 
postanowienia karne. Usiłowanie przywrócenia kary za próby samobójcze 
w Niemczech narodowo-socjalistycznych, które miało miejsce w dysertacji 
heidelberskiej Alfreda Matthissa w 1938 roku, uzasadniano wiarołomstwem, 
wykroczeniem przeciw obowiązkom, tchórzostwem, a  tym samym zacho-
waniem asocjalnym, godnym moralnego i prawnego potępienia. Podobne 
głosy pojawiły się w dyskusji prawniczej prowadzonej w innych krajach, np. 
we Francji w pracy Jeana Tisseranda (Nancy, 1935), lecz nie miały one już więk-
szego wpływu i znaczenia dla dalszego rozwoju prawnego tego zagadnienia28. 
Zauważono i podkreślano irracjonalność kar nakładanych na samobójców 
i sprzeczność, która polegała na kwalifikowaniu kogoś jako mordercy i ofiary 
jednocześnie. Nacisk na dekryminalizację samobójców był coraz silniejszy.

W 1964 roku w Stanach Zjednoczonych jeszcze w dziewięciu stanach usi-
łowanie popełnienia samobójstwa traktowano jako przestępstwo (Alabama, 
Kentucky, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Ca-
rolina, South Dakota, Washington D. C.). Zamachy samobójcze były albo 
przestępstwami, albo wykroczeniami i mogły być zagrożone karą pozbawienia 
wolności, chociaż stosowano ją selektywnie lub w mało znaczącym stopniu. 
W innych stanach nie było natomiast żadnych przepisów karnych dotyczących 

27 Por. G. Williams, Świętość życia a prawo karne, przeł. S. Adamowicz, J. Babecki, F. Kwiat-
kowska, Warszawa 1950, s. 261–270, 273–275, 277–281.

28 Por. N. Tetaz, Warto żyć…, dz. cyt., s. 86–87, 96–97.
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samobójstw, chociaż pomaganie, doradzanie lub zachęcanie do popełniania 
samobójstwa traktowano jako przestępstwo29. We  Francji już w  1737 roku 
ogłoszono zakaz pisania o samobójstwie, a z 1757 roku pochodzi rozporzą-
dzenie królewskie, które za podżegnywanie przez literaturę do zbrodni groziła 
kara śmierci. Przepisy te stały się martwe wraz z rewolucyjnym Kodeksem 
karnym (Code penal – 1791), w którym już nie pisano o samobójstwie jako 
przestępstwie.

W praktyce w XIX wieku samobójstwo przestało być czynem podlegają-
cym karze. Do współczesnych kodeksów włączono zaś współuczestnictwo 
drugiej osoby w  samobójstwie jako odrębne przestępstwo. Obecnie wiele 
państw w kodeksach karnych nie umieszcza żadnych postanowień odnośnie 
do samobójstwa. Należą do nich np. Francja, Belgia, Finlandia, Luksemburg. 
Do ostatnich państw, gdzie zniesiono kary za próby samobójcze, należą: Wiel-
ka Brytania (1969), Kanada (1972) oraz Irlandia Południowa (1993).

Nowe problemy z zakresu prawa cywilnego wiązały się często z systemem 
ubezpieczeń. Przez dłuższy czas nie realizowano polisy ubezpieczeniowej oso-
by, która pozbawiła się życia. Traktowano w ten sposób samobójstwo jako 
rodzaj przestępstwa godzącego w politykę społeczną i interesy towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Poglądy jednak, że samobójstwo może być formą wy-
muszenia świadczeń ubezpieczeniowych, uległy zmianie. Nowe rozwiązania 
prawne przewidują możliwość zawierania umowy obejmującej roszczenia 
ze strony uprawnionych do odszkodowania w związku z pozbawieniem się 
życia osoby ubezpieczonej. Tak uczyniono w Kanadzie, w tzw. „Uniform Life 
Insurance Act”. Kodeks cywilny w Quebecu pozwala firmie ubezpieczeniowej 
odmówić przyjęcia na siebie odpowiedzialności w przypadku samobójstwa, 
które zostało dokonane w okresie dwóch lat od zawarcia kontraktu ubezpie-
czeniowego na życie. Podobne zasady przyjęto np. w Stanach Zjednoczonych30.

Samobójstwo nadal pozostaje w kręgu kryminalistyki, ale już jako pro-
blem medyczno-sądowy, gdyż w przypadku śmierci gwałtownej dla całości 
postępowania karnego ważne jest stwierdzenie przyczyny zgonu, ustalenie 
na podstawie wyników badań laboratoryjnych i analizy okoliczności zdarze-
nia, czy przypadek zgonu był samobójstwem, zabójstwem czy nieszczęśliwym 
wypadkiem. Niekiedy problem jest poważny, zwłaszcza przy zabójstwie upo-
zorowanym na samobójstwo (najczęściej dotyczy to uduszeń i powieszeń), 
czy samobójstw, które upozorowane są na morderstwa (dokonują tego naj-
częściej osoby chore lub niezrównoważone psychicznie). Często zachodzi też 

29 Por. A. M. Friedman, H. I. Kaplan, B. J. Sadock, Comprehensive Textbook of Psychiatry, 
t. 2, Maryland 1975.

30 Por. B. Hołyst, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 120–121.
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przypadek tzw. samobójstw kombinowanych, które polegają na użyciu kilku 
sposobów pozbawienia się życia, aby uzyskać pewność, że dojdzie do zgonu. 
I tak np. zażycie trucizny łączy się z przecięciem żył i strzałem w skroń lub 
rzuceniem się z wysokości31.

Prawo a wspomaganie samobójstwa
Równolegle z usunięciem kar za samobójstwo wprowadzano w wielu powo-

jennych kodeksach karnych orzeczenie o przestępstwie, które polega na na-
mowie do samobójstwa lub udzielaniu pomocy przy samobójstwie. W wielu 
krajach zakazane jest zarówno spowodowanie samobójstwa, jak i współudział 
w nim, przy czym zmianie ulegają pewne określenia. Zamiast wyrazu „spo-
wodowanie” używa się zwrotu „namówić”, „skłonić”, „utwierdzić” czy „pobu-
dzić”. Zawsze jednak dotyczy to świadomego wywołania decyzji samobójczej. 
Zamiast niesienia pomocy czy pomagania mówi się o popieraniu bądź wspie-
raniu, ułatwianiu, gdyż karane jest pozytywne popieranie przy dokonywaniu 
czynu. Np. w Holandii prawo podkreślało rolę dostarczenia środków do do-
konania samobójstwa. W wielu systemach prawnych karalność współudzie-
lającego uzależnia się od tego, czy samobójstwo się powiodło (Holandia, była 
Jugosławia, Turcja) lub chociażby od podjęcia próby samobójczej (Argentyna, 
Bułgaria, Chile, Grecja, Polska, Rumunia, Szwajcaria, dawna Czechosłowacja 
i inne). Szwajcarski kodeks karny według stanu prawnego z 1 grudnia 1959 
roku przewidywał karalność za nakłanianie człowieka do samobójstwa lub 
udzielanie mu pomocy w nim, jeżeli popełniono te czyny z pobudek ego-
istycznych. Względy altruistyczne znosiły karalność takiego postępowania.

Kodeksy karne różnicowały zagadnienie odpowiedzialności, gdy w  grę 
wchodziły pewne obiektywne przyczyny, które były łatwiejsze do zbadania 
i wykazania. Były to np. niepełnoletniość (Brazylia, Bułgaria, Włochy, była 
Jugosławia, Rumunia, była Czechosłowacja, Węgry), ciąża (była Czechosło-
wacja), zaburzenia psychiczne (Brazylia, Bułgaria, Rumunia), nadużycia alko-
holu lub narkotyków (Włochy, Urugwaj). Szczególne znaczenie miał problem, 
czy umyślna pasywność przy samobójstwie drugiego człowieka powinna być 
karalna. Tam, gdzie współuczestnictwo w samobójstwie uznano za zabójstwo, 
prawodawcy najczęściej mieli na  myśli aktywne popieranie samobójstwa. 
Trudno jednak było stwierdzić stopień aktywności, który podlega lub nie pod-
lega karze. I tak np. Sąd Najwyższy Austrii w 1934 roku odrzucił możliwość 

31 Por. J. Trnka, H. Szatny, Ł. Szleszkowski, Samobójstwo jako problem medyczno-sądowy, 
[w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. 
J. Kolbuszewski, t. 7, Wrocław 2003, s. 223–227.
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ukarania narzeczonego, który spacerując ze swoją narzeczoną, będącą z nim 
w ciąży, nie powstrzymał jej od rzucenia się do głębokiego stawu.

Szczególny problem wiązał się z tzw. zbiorowym samobójstwem. Powstawał 
on wówczas, gdy jedna ze stron doprowadziła do śmierci drugą, a sama zo-
stała odratowana. Nie jest ważne, kto przy realizacji samobójstwa zbiorowego 
był stroną aktywną, a kto bierną, lub czy obie były aktywne. Nieraz zabicie 
ukochanej osoby może być trudniejsze niż znoszenie cierpień przy samo-
uśmiercaniu. W Niemczech przez pewien czas za sprawcę w samobójstwie 
zbiorowym uznawano tę osobę, która nie poniosła śmierci. Później zmieniono 
to stanowisko, orzekając w 1972 roku o bezkarności zaniedbania w przypadku 
samobójstwa. Sąd Najwyższy uniewinnił policjanta, który udał się na wyciecz-
kę samochodową ze swą przyjaciółką będącą w stanie psychicznej depresji. 
Broń służbową, jaką miał prawo nosić, a przeszkadzała mu w prowadzeniu 
samochodu, położył obok siebie na siedzeniu. W pewnej chwili przyjaciółka 
chwyciła za broń i zabiła się, oddając do siebie strzał. Policjanta uniewinniono. 
Tzw. pojedynek amerykański, a więc samobójstwo na zasadzie losowej, nie 
ma obecnie większego znaczenia i znikł z kodeksów karnych32.

Dyskusja nad pomocą osobie dokonującej samobójstwa pojawiła się 
na  nowo w  kontekście oczekiwania przez pacjentów od  lekarzy pomocy 
w zakończeniu życia. W Kanadzie zakwestionowano konstytucyjność prze-
pisu zakazującego jej udzielania. Zarzut taki pojawił się w  sprawie Sue 
Rodriguez (1950–1994)  – osoby chorej na  postępujący paraliż i  żądającej 
od sądu uzyskania potwierdzenia prawa do pomocy w odebraniu sobie życia, 
gdy taką decyzję podejmie, a  sama nie będzie już fizycznie zdolna do  jej 
wykonania. Sąd Najwyższy (stosunkiem głosów 5:4) uznał przepis prawa 
karnego zakazujący pomocy w  samobójstwie za  zgodny z obowiązującymi 
w Kanadzie gwarancjami praw człowieka. W 1998 roku powstał film Pod ko-
niec dnia: Sue Rodriguez Story opowiadający jej historię. Również w Wielkiej 
Brytanii, w sprawie Diany Pretty (1958–2002), Izba Lordów odmówiła uzna-
nia za nielegalny przepis „Suicide Act” (z 1961 roku) penalizującego pomoc 
w samobójstwie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu utrzy-
mał ten wyrok, przyjmując, że przepis Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności, zapewniający każdemu prawo 
do  życia, nie może być rozumiany jako zapewniający jednocześnie prawo 
do  śmierci. Diane zmarła w  wieku 43  lat w  wyniku pojawienia się proble-
mów z sercem33.

32 Por. B. Hołyst, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 118–120.
33 Por. T. Pietrzykowski, Spór o eutanazję, Etyczne Problemy Prawa, Katowice 2007, s. 53–

58.
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W  Stanach Zjednoczonych na  stan prawny pomocy w  samobójstwie 
istotny wpływ miała sprawa doktora Timothy’ego Quilla, który w  artykule 
opublikowanym w  1991 roku w  „The New England Journal of  Medicine” 
szczegółowo opisał, jak pomagał pacjentce, zdecydowanej by nie poddawać 
się ciężkiej terapii nowotworowej dającej niewielkie szanse na powodzenie, 
która  poprosiła go  o  przepisanie środków pozwalających na  szybką i  bez-
bolesną śmierć. W wyniku publicznej debaty (dr Quill, mimo rozpoczęcia 
przeciw niemu postępowania, nie został postawiony w  stan oskarżenia) 
kilkanaście stanów wprowadziło ustawy zakazujące udzielania tego typu 
pomocy. W  dwóch stanach  – Waszyngtonie i  Nowym Jorku  – doszło na-
wet do  skutecznego zakwestionowania na  poziomie stanowym zgodności 
tych ustaw z  konstytucją. Sąd Najwyższy uchylił jednak orzeczenia sądów 
stanowych i  stwierdził, że  konstytucja Stanów Zjednoczonych nie prze-
widuje ani prawa do  śmierci, ani też do  uzyskania pomocy w  odebraniu 
sobie życia. Jedynym stanem, który wprowadził wyraźną dopuszczalność 
udzielenia przez lekarza pomocy choremu w popełnieniu samobójstwa, jest 
Oregon. Po dwóch referendach ustawa „O umieraniu w godności” („Death 
with Dignity Act”) stała się w 1997 roku obowiązującym prawem i pozostaje 
w  mocy. Do  obowiązków lekarza należy jedynie stwierdzenie, czy pacjent 
jest: w stanie choroby terminalnej; zdolny do podejmowania decyzji i dzia-
łania w  oparciu o  własną wolę; kompetentny, aby wyrazić własną decyzję. 
Konieczne jest także sporządzenie przez chorego pisemnego oświadcze-
nia, wyrażającego dobrowolne życzenie śmierci. Według oficjalnych danych 
do końca 2000 roku z prośbą o pomoc w samobójstwie wystąpiło 221 osób. 
W  1998 roku 15  osób zakończyło życie śmiercią samobójczą po  zażyciu 
określonego środka34. W stanie Michigan w latach 80. XX wieku dr Jack Ke-
vorkian (zwany „doktorem śmierci”) skonstruował „maszynę do zabijania” 
i udostępnił ją  ludziom nieuleczalnie chorym. W czerwcu 1990 roku zgło-
siła się do niego nieuleczalnie chora na chorobę Alzheimera Janet Adkins. 
Została następnego dnia podłączona do  kroplówki i  sama ją  uruchomiła. 
Pod wpływem środka uspokajającego usnęła głęboko, a  następnie chlorek 
potasu spowodował zatrzymanie akcji serca. Kevorkian zawiadomił policję 
i rodzinę. Miejscowy prokurator usiłował – bezskutecznie, gdyż sędzia odda-
lił wniosek – oskarżyć lekarza o morderstwo. Prawo tego stanu nie zabrania 
bowiem pomocy w  popełnieniu samobójstwa. W  1992 roku prawo zmie-
niono, zakazując takiej pomocy i  klasyfikując ją  jako przestępstwo. Mimo 
to  Kevorkian przez wiele lat pomagał w  umieraniu ludziom cierpiącym, 

34 Por. M. Szereczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium praw-
noporównawcze, Kraków 2004, s. 362–373.
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bywał wielokrotnie oskarżany, osadzany w  więzieniu i  zwalniany z  niego, 
podejmował protestacyjne głodówki35.

Na rzecz prawnego dopuszczenia samobójstwa wspomaganego działa 
w Stanach Zjednoczonych „The Society for Right to Die” („Towarzystwo Prawa 
do Śmierci”). Zarząd odrzucił słowo „eutanazja” jako nieodpowiednie w sze-
rokiej debacie publicznej na temat samobójstwa wspomaganego. Towarzystwo 
przedstawia kolejne różne modele możliwych ustaw, broni lekarzy stosujących 
wobec pacjentów eutanazję, sponsoruje publikacje na ten temat. W 1980 roku 
w Santa Monica powstało, działające w Kalifornii, stowarzyszenie „Hemlock” 
(czyli „Towarzystwo Cykuty” – wywar z cykuty wypił przed śmiercią – wy-
rokiem sądu ateńskiego – grecki filozof Sokrates), które popiera legalizację 
dobrowolnej eutanazji dla osób w końcowym stadium choroby, wykorzystuje 
przy tym szeroko mass media. Założył je Derek Humphrey, który w 1992 roku 
przestał kierować stowarzyszeniem po opublikowaniu podręcznika pt. Final 
Exit (Ostateczne wyjście) uczącego, jak dokonać skutecznie samobójstwa lub 
eutanazji. Obecnie ta organizacja zrzesza ponad 40 tys. członków36.

W dyskusji nad eutanazją pojawiają się najczęściej trzy argumenty: 1. ar-
gument jakości życia – co  jednak jest niezmiernie trudno określić i zdefi-
niować; 2. argument woli życia – odwołanie się do testamentu pacjenta jako 
wyrażającego własną niezależną decyzję pacjenta (badania mówią jednak o jej 
zmienności: z badanych 200 osób nieuleczalnie chorych, którzy zgodzili się 
na zakończenie leczenia, po jakimś czasie tylko 8 proc. podtrzymało swoją 
decyzję o skróceniu życia); 3. argument ekonomiczny – leczenie staje się coraz 
droższe, lecz nie może on być decydujący dla usankcjonowania eutanazji37.

Do 2005 roku zaledwie dwa kraje prawnie zalegalizowały eutanazję: Holan-
dia (1993) i Belgia (2002). Prawną aprobatę poprzedziła szeroka debata wśród 
pracowników służby zdrowia, prawników, parlamentarzystów. W Holandii 
początkowo ustawa (1993) gwarantowała immunitet nietykalności lekarzowi, 
który pomagał w eutanazji za zgodą chorego. W 1995 roku ustawą tą objęto 
także osoby cierpiące fizycznie lub psychicznie. Kolejna ustawa, zatwierdzo-
na 10 kwietnia 2001 roku, uznała za zgodne z prawem uśmiercenie chorych, 
jeżeli spełniają trzy warunki: są nieuleczalnie chorzy, przeżywają cierpienia 
nie do zniesienia, dobrowolnie i jednoznacznie po raz kolejny wyrażali ży-
czenie śmierci. Lekarz może działać po konsultacji z innym lekarzem, a zgon 

35 Por. B. Czerska, Serca śmierci, „Polityka. Pomocnik Psychologiczny”, 2007, nr 29, s. 22–
23.

36 Por. D. Humphry, Ostateczne wyjście. Praktyczne rady dla śmiertelnie chorych, jak samo-
dzielnie lub z cudzą pomocą popełnić samobójstwo, Bydgoszcz 1993, s. 78–85.

37 Por. J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005, s. 28–41.
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ma zgłosić przedstawicielowi prawa, zwanemu koronerem. Aż 90 proc. oby-
wateli opowiada się w Holandii za ustawą o eutanazji. Rocznie około 6 tys. 
Holendrów wybiera ten rodzaj śmierci – to około 2–3 proc. rocznej statystyki 
zgonów. Statystyka z 1995 roku udokumentowała 900 przypadków „zakoń-
czenia życia bez wyraźnego żądania”. Praktyka okazała, że zgłaszanych jest 
około 40 proc. przypadków uśmiercania przez eutanazję. Lekarze dokonują 
eutanazji także na chorych, którzy nie są w stanie wyrazić swej woli, a jako de-
cydujący motyw podają „stan cierpienia nie do zniesienia”, „rodzina nie może 
sobie poradzić”, „jakość życia jest zbyt niska”. W Belgii ustawa o eutanazji z 16 
maja 2002 roku dopuszcza aktywną pomoc w umieraniu nie tylko w „sytuacji 
bez wyjścia, spowodowanej wypadkiem czy nieuleczalną chorobą”, lecz także 
przy „trwałych i nieznośnych cierpieniach fizycznych lub psychicznych, które 
nie doprowadzą do śmierci w przewidywalnym czasie”. Ustne lub pisemne 
oświadczenie woli pacjenta zachowuje ważność 5 lat. Eutanazji dokonuje się, 
gdy np. pacjent po wypadku pozbawiony jest świadomości i nie ma perspek-
tyw na przeżycie. Możliwości zmiany stanowiska i decyzji nie bierze się pod 
uwagę. Jeśli osoba jest ciężko chora, ale nie zbliża się do śmierci, musi wyrazić 
swoje żądanie na piśmie z podaniem daty. Lekarz pierwszego kontaktu po-
winien skonsultować się z lekarzem specjalistą lub psychiatrą. Między prośbą 
a medycznym zabiegiem prowadzącym do śmierci muszą upłynąć cztery ty-
godnie. Lekarz, któremu zlecono „aktywną pomoc w umieraniu”, może po-
wierzyć uśmiercenie pomocnikowi. Prawo nie nakazuje odnotowywać – jako 
specjalnego rodzaju śmierci – aktywnej pomocy przy umieraniu i eutanazji 
na żądanie – tak uśmierceni są odnotowani jako „zmarli śmiercią naturalną”. 
Lekarz przez cztery dni po śmierci musi udokumentować swoje działania – 
przedstawić je komisji lekarzy, prawników i specjalistów. Przy zastrzeżeniach 
dotyczących legalności działań, przy większości 2/3 głosów komisji, sprawa 
trafia do prokuratora38.

Kolejnym krajem, który zalegalizował eutanazję, stał się Luksemburg. Par-
lament przyjął ustawę większością 30 z 59 możliwych głosów 20 lutego 2008 
roku, a weszła ona w życie po drugim głosowaniu przeprowadzonym w 2009 
roku. Ustawa ta przewiduje także eutanazję chorych dzieci. Przez pewien czas 
(od 1 lipca 1996 roku do 20 marca 1997 roku) eutanazję przyjęły władze au-
stralijskiego Terytorium Północnego. Jednak sąd australijski uznał, że kwestia 
ta należy wyłącznie do spraw federalnych i uchylił legalność eutanazji.

Dyskusja nad prawnym osądem eutanazji, jak i wspomaganiem samobój-
stwa, ciągle trwa. Przyzwolenie prawne może mieć ogromne znaczenie dla 
powszechnego osądu samobójstwa i rozumienia sensu obrony życia.

38 Por. tamże, s. 41–44.
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Polskie prawo
Polskie ustawodawstwo przechodziło wszystkie historyczne etapy praw-

nego rozwoju zagadnienia samobójstwa. W średniowieczu, jak we wszyst-
kich krajach świata, było ono radykalnie zakazane. W czasach nowożytnych, 
w 1778 roku, Andrzej Zamojski miał zamiar wprowadzić karę „na trupie sa-
mobójcy”, które ogłaszało: „ciało samobójcy obwieszone zostaje, a gdyby ciała 
jego urząd mieć nie mógł, tedy imię jego na szubienicy przybite zostanie”39.

Obecnie samobójca podlega jedynie przepisom uregulowań prawnych 
dotyczących stwierdzenia zgonu, podjęcia decyzji o wykonaniu sekcji zwłok 
bądź jej zaniechania (częste w przypadku samobójców ze względu na trud-
ność jednoznacznego określenia przyczyny zgonu), a także wystawienia karty 
zgonu niezbędnej do podjęcia czynności związanych z pochówkiem40.

We współczesnym prawodawstwie polskim przestępstwem pozostaje za-
równo namowa do samobójstwa, jak i udzielanie pomocy w popełnieniu sa-
mobójstwa. W art. 151 Kodeksu karnego [dalej: k.k.] czytamy: „Kto namową 
lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na wła-
sne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” (art. 151. 
k.k.). Natomiast w art. 207 zapisano: „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie 
nad osobą najbliższą […], jeżeli następstwem czynu jest targniecie się po-
krzywdzonego na własne życie, sprawa podlega karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12” (art. 207 k.k.).

Ponieważ samobójstwo nie stanowi przestępstwa, nakłanianie lub pomaga-
nie w dokonaniu samobójstwa nie może stanowić czynu zabronionego na za-
sadach ogólnych współdziałania w przestępstwie (art. 18). Konsekwencją była 
konieczność utworzenia delictum sui generis. Warunkiem odpowiedzialności 
jest stwierdzenie związku przyczynowego działania sprawcy z  faktem tar-
gnięcia się człowieka na własne życie41. Samobójstwo może być w pewnych 
przypadkach skutkiem czynu mającego znamiona przestępstwa określone-
go w art. 184 k.k. Chodzi o taki zamach samobójczy, który jest następstwem 
fizycznego albo moralnego znęcania się nad członkiem rodziny lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od spraw-
cy, czy też znęcania się nad małoletnim lub osobą bezradną. Jeśli w wyniku 
tego przestępstwa osoba targnęła się na własne życie, a sprawca powinien 
był i mógł ten zamach przewidzieć, to ponosi on surowszą odpowiedzialność 

39 Samobójstwo, [w:] Encyklopedia Powszechna, t. 9, Warszawa 1938, s. 400.
40 Por. B. Świątek, Zgon – uregulowania prawne w Polsce, [w:] Problemy współczesnej tana-

tologii…, dz. cyt., t. 7, s. 181–186.
41 Por. I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, 

s. 448.
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karną (art. 184, par. 2 k.k.). Formą próby pozbawienia się życia jest stanowcze 
żądanie śmierci z rąk osoby znajdującej się w otoczeniu pragnącego śmierci. 
Zabójstwo na żądanie jest jednym z trzech przypadków uprzywilejowanego 
zabójstwa i stanowi przestępstwo z art. 150 k.k.

Przedstawione trzy sytuacje: namowa i pomoc w samobójstwie; znęcanie 
się nad członkiem rodziny, czego następstwem jest targnięcie się na własne 
życie; oraz eutanazja wyczerpują wszystkie zachowania związane z zamachem 
samobójczym, przewidziane i uwzględnione przez prawo polskie42.

Przepisy Kodeksu cywilnego wyłączają możliwość wypłaty odszkodowa-
nia za śmierć osoby, która targnęła się na własne życie w okresie 6 miesięcy 
od zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednak wyłączenie to nie ma zastosowania 
po 2 latach od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 833 Kodeksu cywil-
nego).

W Polsce eutanazja czynna, określona jako występująca zawsze pod wpły-
wem współczucia dla cierpiącej osoby i na jej żądanie, jest zabroniona. Trak-
tuje się ją jako rodzaj zabójstwa karnego, lecz w łagodniejszy sposób. Osoba jej 
dokonująca jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
Wyjątkowo sąd może zastosować łagodniejszą karę, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia. Artykuł 150 k.k. mówi: „Kto zabija człowieka na jego żądanie 
i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat”. Przepis ten nie wymaga wprost, aby osoba żądająca 
zabójstwa eutanatycznego była śmiertelnie chora, jednak wymóg taki wpro-
wadza orzecznictwo.

Eutanazji sprzeciwiają się także polscy lekarze. W Kodeksie Etyki Lekar-
skiej, uchwalonym w 1991 roku i znowelizowanym w 1993 roku, stwierdza 
się m.in., że powołaniem lekarza jest ochrona życia ludzkiego i nie wolno 
mu stosować eutanazji. W artykule 30 Kodeksu zapisano: „Lekarz powinien 
dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę termi-
nalną i godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpie-
nia chorych w stanie terminalnym i utrzymywać, w miarę możliwości, jakość 
kończącego się życia”43.

Także w Polsce z początkiem XXI wieku rozpoczęła się debata dotycząca 
prawnego dopuszczenia eutanazji. Dnia 18 lutego 2005 roku do sejmu tra-
fił projekt autorstwa senator Marii Szyszkowskiej, który wywołał oburzenie 
wielu polityków. W obronie projektantka ustawy stwierdziła, że w szpitalach 
zdarzają się przypadki eutanazji i dlatego trzeba ten proceder zalegalizować. 

42 Por. B. Hołyst, Samobójstwo…, dz. cyt., s. 117–118.
43 J. C. Willke, Życie czy śmierć. Stare i nowe tajemnice eutanazji, przeł. H. Dankiewicz, 

Gdańsk 2000, s. 226–227.
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Według projektu prawa do dokonywania eutanazji miałoby 10 lekarzy o nie-
poszlakowanej opinii, mających certyfikaty Ministerstwa Zdrowia. Marszałek 
Sejmu, Włodzimierz Cimoszewicz dał do zrozumienia, że projektu ustawy nie 
wprowadzi do porządku obrad44.

Debata publiczna trwa. Badania opinii publicznej w 2000 roku pokazały, 
że 40 proc. Polaków uważa, iż lekarz powinien spełnić wolę cierpiących, nie-
uleczalnie chorych, którzy domagają się podania im środków powodujących 
śmierć (CBOS 2000). Sondaże z lat 2000–2004 wskazują, że liczba popiera-
jących eutanazję rośnie – wynosi już połowę respondentów. Spośród zwolen-
ników eutanazji 35 proc. zastrzega, że rodzina musi koniecznie wyrazić zgodę 
na eutanazję swego krewnego45.

Najnowsza debata wokół problemu eutanazji jest odmianą szerszej i dłużej 
toczącej się dyskusji na temat prawnej oceny samobójstwa, prawa człowieka 
do dysponowania własnym życiem. Pomimo postępującej liberalizacji prawa 
w tym względzie, widać wyraźnie bardzo silną tendencję do traktowania życia 
jako szczególnej wartości, którą nie można manipulować czy dowolnie nią 
dysponować. Nie jest to tylko sprawa jednostki wbrew temu, co się próbuje 
szeroko lansować w ramach ideologii liberalnej.

44 Por. Eutanazja – nie nas, „Polityka”, 26 II 2005, s. 14–15.
45 Por. E. Kosińska, Ewolucja postaw wobec norm i wartości związanych z życiem rodzin-

nym, zdrowotnym i  społecznym pod wpływem zajęć szkolnych. Raport z  badań przeprowa-
dzonych w  szkołach ponadpodstawowych w  województwie pomorskim, Gdańsk 2000, s.  39; 
J.  Makselon, J.  Dziedzic, Korelaty akceptacji eutanazji, „Analecta Cracoviensia”, R.  XXXIII, 
2001, s. 137n.


