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Rzecznik Praw Dziecka 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 listopada 2017 r. dotyczące problematyki ochrony 

dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek 

spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w trakcie ciąży, 

uprzejmie przedstawiam co następuje. 

W ramach przedstawionego zagadnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości analizie _ 
poddano ocenę  przedmiotowych zachowań  w kontekście możliwych reakcji z zastosowaniem 

rozwiązań  prawnych na gruncie prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa karnego jako 

należących do właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości. W dotychczasowych 

wystąpieniach Rzecznik Praw Dziecka nie wskazywał  konkretnych postulatów w tym 

zakresie, apelując jedynie o podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań  majach 

na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utratą  zdrowia lub życia 

na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matki. 

Uwzględniając obowiązujące regulacje Kodeksu karnego, w tym przepisy art. 152 

k.k., art. 157a k.k. i art. 160 k.k., nie jest uzasadnione wprowadzanie regulacji prawnokarnych 

w przedmiocie karalności kobiet spożywających alkohol lub inne substancje psychoaktywne 

w czasie ciąży. Należy także pamiętać, że podstawą  kryminalizacji określonych czynności jest 

rozpoznana przez ustawodawcę  społeczna szkodliwość  określonej kategorii zachowań, przy 

jednoczesnym stwierdzeniu braku możliwości przeciwdziałania określonym zachowaniom 

nagannym za pomocą  innych niż  prawo karne instrumentów prawnych (prawo karne jako 

instrument ultima ratio w demokratycznym państwie prawa). 

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują  dopuszczalność, formę  i skutki 

zawarcia małżeństwa, relacje między małżonkami przede wszystkim w sferze majątkowej, 
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sposób ustania małżeństwa, a także skutki rozwodu oraz separacji, wzajemne obowiązki 

rodzinne w sferze majątkowej i niemajątkowej, stosunki między rodzicami a dziećmi itd. 

Regulacje te są  poświęcone stosunkom prawnym zachodzącym między autonomicznymi 

podmiotami. Przepis art. 109 § 1 k.r.o. przewiduje ingerencję  sądu podejmowaną  dla ochrony 

zagrożonego dobra dziecka i nie jest właściwym miejscem, w którym mogłyby być  

unormowane instrumenty prawne dotyczące kobiety w ciąży i ochrony nasciturusa. Na 

podstawie art. 109 k.r.o. sąd wkracza bowiem w istniejący stosunek prawny wynikający 

z władzy rodzicielskiej. 

W przepisach Kodeksu cywilnego unormowano natomiast stosunki prawne między 

równorzędnymi podmiotami przede wszystkim w sferze majątkowej. Należy także 

przypomnieć, że art. 4461  k.c. przewiduje już  roszczenie dziecka o naprawienie szkód 

doznanych przed urodzeniem. Z roszczeniem takim dziecko (jego przedstawiciel ustawowy) 

może wystąpić  także przeciwko rodzicom. 

Mając powyższe na uwadze w Ministerstwie Sprawiedliwości nie są  prowadzone 

prace legislacyjne we wskazanym zakresie przedmiotowym. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, że zasadne jest w tym zakresie podejmowanie 

działań  profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych (działania Ministra Zdrowia 
- _ 

i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). 


