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zgodnie z

ej, Konwencją o prawach dziecka oraz
ąRzeczypospolitej Po
innymi aktami pľawnymi, które jednoznacznie wskazują' że ochľona praw dziecka jest

priorýetem a państwo ma obowiązek chronić, dzieci, w tym dzieci jeszcze nieurodzone'
rodzinę, macierzyństwo

i

rodzicielstwo,

w

ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka istnieje

koniecznośćpodjęcia działań dla zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi
konsekwencjami zachowan podejmowanych przez kobiety w ciąŻy, polegających na piciu

alkoholu, zażYwaniu naľkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, które powodują
trwałe uszkodzenie płodu.

Rzecznik Praw Dziecka

i 24

w

wystąpieniach geneľalnych

z |7

grudnia 2015

r.

sierpnia 2016 ľ., kierowanych do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego,

Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MinistraZdrowia| zwracał się o podjęcie
zintegľowanych

i

wielopłaszczyznowych działan mających na celu zabezpieczenie szeľoko

pojętego dobľa dziecka zagroŻonego utľatą zdrowia lub zycia na skutek nieodpowiedzialnego
zachowania matek. Działania interwencyjne, proťrlaktyczne i edukacyjne podjęte dotychczas
przez wskazane resorty nie przełoŻyłysię na wypracowanie skutecznychrozwiązań prawnych

chĺoniących dziecko nieuľodzone.

Mając na celu ochronę dobra dziecka nieurodzonego' w ocenie Rzecznika Pľaw
Dziecka, na|eŻy uruchomić pľocedurę, na podstawie której kobieta będąca w ciąŻy, działająca
na szkodę swojego dziecka popfzez spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji
psychoaktywnych, moŻe zostać, skieľowana pÍZeZ sąd na leczenie szpitalne we wskazanym
'zsp.'ązz.23.20l5.MK

ot

a

a
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Konwencji
Dziecka

o Prawach

zakładzię leczniczym. Proceduľa ta powinna być uregulowana na poziomie ustawow)łn'
a

odpowiednim miejscem dla nowych pľzepisów

-

zdaniem Rzecznika

-

jest Kodeks

ľodzinny i opiekuńczy, jako podstawa mateľialna oľaz Kodeks postępowania cywilnego, jako
podstawa procesowa.

Założeniem opracowanego projektu ustclwy o zmianie ustawy

-

Kodeks rodzinny

i opiekuŕlczy oľaz usĺau,y _ Kodeks postępou,ania cywilnego jest ochrona dobra dziecka
nieurodzonego oÍaz małoletniej kobiety w ciąŻy. Projekt przewiduje nie tylko izolacje kobiety

w ciąŻy, mającą na celu zabezpieczenie jej nieurodzonego dziecka a\e takŻe opiekę lekaľską
nad kobietąw ciąŻy, pracę terapeutyczną w celu zachowania pÍzez nią abstynencji, atakŻe
edukację w zakľesie wpływu alkoholu' narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych
na rozwój płodu.

Proponowana ľegulacj a kładzie nacisk na spľawnośći szybkośćpostępowania.
ZakŁada wprowadzenie ściśle
okľeślonychterminów trwania postępowania, długościpľzerw

w posiedzeniach, terminów sporządzenia uzasadnienia, wniesienia

i

rozpoznania zaŻalenia,

terminów przekazania akt sądowi odwoławczemu oraz terminów na spoľządzenie wywiadu
środowiskow ego przez zawodowe go kuľatora sądowe go.

Projekt jednoczeŚnie pľzewiduje liczne gwarancje pľocesowę chĺoniące jednostkę
przed aľbitralnościądecyzji sądu. Zakłada bowiem obligatoryjny udział w postępowaniu

przedstawiciela ustawowego

lub pełnomocnika kobiety w ciąŻy, adwokata

dziecka

nieuľodzonego i prokuratora. Dodatkowo pľzewiduje gľadację środkaw postaci zatządzenia

poddania się ptzez kobietę

w ciąŻy leczeniu

szpitalnemu

we wskazanym

zakładzie

Ieczniczym. W pieľwszej kolejnościsąd może wydać postanowienie o zarządzeniu poddania

się przez kobietę w ciąŻy stacjonarnemu leczeniu

szpitalnemu' Przęd wydaniem

postanowienia, sąd dopuszcza dowód z opinii biegłego lekaľza psychiatľy oľaz psychologa,

aw razię potrzeby takŻe innego specjalisty' Niezwłocznie z|eca zawodowemu kuľatorowi
sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu pobytu kobiety w ciąży,
nie póŹniej niŻw teľminie 48 godzin. W postanowieniu sąd okľeślaczas umieszczenia kobiety

w ciąŻy w stacjonamym leczeniu szpitalnym oraz termin jej dobrowolnego stawienia

się

w zal<ładzie. W pľzypadku niestawienia się dobrowolnie na leczenie w oznaczonym dniu, sąd
moŻe zarządzić pľZymusowe doprowadzenie kobiety w ciąŻy, a ostatecznie po spełnieniu
ściśleokľeślonychprzesłanek, zarządzić jej umieszczenie na leczeniu szpitalnym w oddziale
zamkniętym.
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o

wydaniu zarządzen w przedmiocie leczenia, sąd ma obowiązek zawiadomić osobę

wskazaną przez kobietę

w ciąŻy, a gdy jest ona małoletnia -

takŻe

jej pľzedstawiciela

ustawowego.

Projekt pľzewiduje mozliwośćzavńeszenia wykonania
o

zarządzeniu poddania się przez kobietę

postanowienia

w ciąŻy lęczeniu szpitalnemu we wskazanym

zakładzie Ieczniczym i oddania jej pod nadzőr zawodowego kuratoľa sądowego oraz podjęcia

zawieszonego postępowania

i

w

umieszczęnia kobiety

cíąŻyponownie na leczeniu

szpitalnym. Kuľator nie rzadziej niŻ co 14 dni przesyła do sądu informację o wykonywaniu
przez kobietę w ciąŻy nałozonych na nią obowiązków lub o okolicznościach mających wpływ
na rozwój płodu.

Przedstawiona propozycja wprowadza nadzőr sądu, któľy zarządz|ł umieszczenie

kobiety na leczeniu szpitalnym, nad pľawidłowościąumieszczenia, pobytu
w zakładzię, a
szpi talnemu

-

w

przypadku ustania przyczyn zarządzenia

ni ezwło

o

poddaniu

i jej

leczenia

się

leczeniu

czne uchy l enie zarządzenia.

Istotnym novum jest wpľowadzenie w projekcie środka zabezpieczającego w postaci

tymczasowego zaruądzenia

o

umieszczeniu kobiety

w ciąŻy na

leczeniu szpitalnym

w oddziale zamkniętym we wskazanym zakładzie |eczniczym na czas trwania postępowania.

Sąd może podjąć taką decyzję tylko wtedy gdy jest to konieczne dla ochľony życia lub
zdľowia dziecka nieuľodzonego lub dla ochrony Życia lub zdľowia kobiety w ciąŻy,jeżeli jest

ona małoletnią. Postanowienie
umieszczenie kobiety
Ieczniczego,

a

w tym

przedmiocie jest wykonalne

w ciąŻy następuje w

z

chwilą wydania,

oddziale zamkniętym wskazanego zakładu

wywiad śľodowiskowyzawodowy kuľator sądowy sporządza

Ż4 godzin. Środek ten Sąd uchyla niezwłocznie

po

w

ciągu

stwierdzeniu bľaku okoliczności

uzasadniaj ących j ego stosowanie.

Wykonanie zarządzenia o poddaniu się przez kobietę w ciąŻy leczeniu szpitalnemu

odbywać się będzie

w

ściśleokľeślonychzakładach leczniczych. Jest

z podejmowaniem wobęc niej ľóżnych form pomocy

i wsparcia, w

to

związane

tym. takze odpowiedniej

opieki lekaľskiej nad dzieckiem nieurodzonym i nad kobietąw ciąŻy.

Z povĺyŻszych względów konieczne jest w ocenie Rzecznika Praw Dziecka stworzenie

w wyznaczonych zakładach leczniczych warunków dla realizacji tego środka.opracowanie
przez Ministra Sprawiedliwości w poľozumieniu z ministrem właściwymdo spľaw zdrowia

wykazu szpitali pÍzeznaczonych do wykonywania zarządzenia zagwaľantuje ww. waľunki

3

oraz, Że kobieta w ciąŻy nie zostanie skieľowana do zakładu innego niŻ ten, któľy widnieje
w wykazie.

Dodatkowo projekt nakłada na kieľownika wskazanego zakładu leczniczego liczne
obowiązki, w tym niezwłoczne zawiadomienie sądu o opuszczeniu ptzez kobietę w ciąŻy
terenu zakładu bez jego zgody, sporządzanie opinii

o stanie zđrowiai leczeniu

kobiety

w ciąży oľaz informacji o stanie rozwoju dziecka nieuľodzonego nie rzadziej niŻ co 30 dni,

i zaŻalen złoŻonych do niego ptzez kobietę
infoľmację kierownik zakładu leczniczego jest obowiązany przesłać,

niezwłocznego przekazania do sądu wniosków
w ciąŻy.

opinię

i

niezwło czni e, j eże l i ustaną przy czy ny

sto

sowani a środka.

W przypadku wydania postanowienia o bľaku podstaw do umieszczenia i leczenia
kobiety w ciąŻy na leczeniu w zakładzie leczniczym, zakład obowiązany jest nięzvłłocznie
wypisać kobietę, wobec której otzeczono środekzabezpieczający.

Mając na względzie potrzebę zapewnienia ochľony dziecka przed negatywnymi
konsekwencjami zachowan podejmowanych ptzez kobiety w ciąŻy, na podstawie art'

Konstýucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 10a i art.
o Rzeczniku Pľaw Dziecka

ll

ustawy

ll8

z dnia6 stycznia 2000

r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 922) zwracam się do Pana Prezydenta

z prośbąo rozwaŻenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej

do

prawnego

uľegulowania problemu kobiet w ciąŻy, działających na szkodę dzieci nieurodzonych.

ľoĺĺ-r"^^,is,0-ĹĄ'(

Załącznik:
Projekt ustawy
cywilnego

o zmianię ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks

4

postępowania

