
Warszawa, 23 marca 2022 r.       

Pan
Aleksander Pociej
Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji                                 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w odpowiedzi na pismo z 9 marca 2022 r., znak: BPS.DKS.KPCPP.0330.8.2022, 

dotyczące prośby o zajęcie stanowiska odnośnie postulatów zawartych w petycji złożonej przez 

Ewelinę Starczewską w dniu 24 października 2021 r. w sprawie rozwiązań prawnokarnych, 

które uznawałyby za pokrzywdzone nienarodzone dziecko w przypadku stosowania przemocy 

wobec kobiety w ciąży, uprzejmie informuję, co następuje.

W obowiązującym stanie prawnym status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym ma 

m.in. osoba fizyczna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub bezpośrednio narażone 

przez przestępstwo. Pojęcie osoby fizycznej należy rozpatrywać w kontekście cywilistycznym, 

zgodnie bowiem z art. 8 § 1 kodeksu cywilnego zdolność prawną człowiek uzyskuje z chwilą 

urodzenia. Tym samym za pokrzywdzonego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

karnego może być uznany każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci, gdyż w tym 

okresie posiada zdolność prawną; pokrzywdzonym nie może być tzw. nasciturus, czyli dziecko 

poczęte, a jeszcze nienarodzone, nie ma ono bowiem zdolności prawnej, gdyż nabywa się ją z 

chwilą urodzenia. Pogląd ten został ugruntowany zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. 

Skoro nasciturus nie jest w rozumieniu Kodeksu cywilnego osobą fizyczną, gdyż to ostatnie 

pojęcie odnosi się tylko do życia narodzonego, to również na gruncie art. 49 § 1 kodeksu 

postępowania karnego dziecko poczęte za osobę fizyczną uznane być nie może. Biorąc pod 

uwagę fakt, że ustawa karna procesowa nie pozwala przyznać statusu pokrzywdzonego innym 

podmiotom niż osobie fizycznej, osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, a dziecko poczęte do żadnej z tych kategorii nie należy, zasadna jawi się 
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konstatacja, że taki status nie może być mu przyznany. W związku z tym nie może ono nabyć 

uprawnień procesowych, które Kodeks postępowania karnego daje takiemu podmiotowi. 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że chociaż dziecku nienarodzonemu 

przysługuje w aspekcie karnomaterialnym ochrona zdrowia i życia, przede wszystkim na 

gruncie przepisów art. 152, 153 i 157a kodeksu karnego, to jednak zgodnie

 z przeważającymi poglądami doktryny i orzecznictwa, nie jest możliwe przyznanie takiemu 

dziecku statusu pokrzywdzonego, bowiem przepisy procesowe, które decydują o przyznaniu 

tego statusu odnoszą się, jak już wyżej wskazano do osoby fizycznej, o której mowa 

w art. 49 § 1 kodeksu postępowania karnego, a która uzyskuje zdolność sądową z chwilą 

urodzenia.

Warto jednakże zaznaczyć, iż choć w kodeksie cywilnym nie funkcjonuje ogólny przepis 

definiujący pozycję prawną dziecka poczętego, to obowiązują przepisy szczególne, które status 

prawny nasciturusa określają w odniesieniu do konkretnych stosunków prawnych.  I tak, art. 

4461 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość żądania przez dziecko z chwilą jego urodzenia 

naprawienia szkód wyrządzonych mu w okresie prenatalnym, a zatem od momentu poczęcia 

do chwili urodzenia. Należy uznać, że dyspozycja przepisu obejmuje zarówno szkody 

majątkowe, jak i niemajątkowe doznane przez dziecko nienarodzone w okresie prenatalnym. 

Zaś usytuowanie art. 4461 kodeksu cywilnego w rozdziale poświęconym czynom 

niedozwolonym pozwala stwierdzić, że za te szkody odpowiada ten, kto swoim bezprawnym i 

zawinionym czynem wyrządził je temu dziecku przed jego urodzeniem.

 Nie można pominąć, iż dziecko poczęte, ale nienarodzone, nie ma natomiast zdolności 

procesowej, a czynności procesowe może podejmować tylko przez swojego przedstawiciela 

ustawowego, tj. kuratora ustanowionego na podstawie art. 182 kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego. Kurator ustanowiony do strzeżenia przyszłych praw dziecka poczętego, ale 

jeszcze nienarodzonego, może w oznaczonym zakresie wytaczać powództwa, składać wnioski 

o wszczęcie postępowań nieprocesowych oraz reprezentować nasciturusa w postępowaniu 

cywilnym. Kurator ten może również udzielać pełnomocnictw procesowych adwokatom lub 

radcom prawnym w celu zastępowania nasciturusa w postępowaniach prowadzonych przed 

sądem (P. Feliga [w:] T. Szanciło [red.], Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 

Komentarz. Art. 1-50539. Tom I, Warszawa 2019, Legalis i cyt. tam publikacje).

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości 

przykłada szczególną wagę do działań podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgi3tgltqmfyc4mzygmytmmzqga&refSource=hyplink


przestępstwem przemocy w  rodzinie, w tym w szczególności dzieci. Inicjatywy te realizowane 

są zarówno w zakresie organizacyjnym, jak również legislacyjnym. 

W Ministerstwie Sprawiedliwości, w celu wprowadzenia do porządku prawnego 

kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą (w 

tym dziecka) od sprawcy przemocy w sytuacjach, gdy stwarza on zagrożenie dla życia lub 

zdrowia pozostałych członków rodziny, opracowano regulacje zawarte ustawie o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956). 

Ustawa weszła w życie 30 listopada 2020 r.  

Zgodnie ze znowelizowaną w.w. aktem, treścią przepisu art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956) – osobie 

dotkniętej przemocą w rodzinie, przysługuje możliwość żądania przed sądem zobowiązania 

osoby, która swoim zachowaniem dopuszcza się przemocy w rodzinie, opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania, jeżeli przemoc ta czyni szczególnie uciążliwym wspólne 

zamieszkiwanie. Zobowiązanie może obejmować również  bezpośrednie otoczenie mieszkania 

lub może polegać na zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

W ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1575, 1578, 2320 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 1190) wprowadzono osobny dział 

normujący orzekanie w przedmiocie wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc 

w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

oraz zakazanie zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia. Aby znacząco przyspieszyć postępowanie przed sądem, umożliwiono dokonywanie 

doręczeń pism za pośrednictwem Policji (odpowiednio Żandarmerii Wojskowej), czy złożenia 

wniosku na urzędowym formularzu. Dodatkowo wprowadzono miesięczny termin do wydania 

orzeczenia przez sąd, udzielenia w tych sprawach zabezpieczenia, czy też natychmiastową 

wykonalność wydanego w sprawie postanowienia. Ułatwieniem jest zwolnienie z obowiązku 

dołączenia odpisu wniosku, a także zażalenia i apelacji – w razie braku odpisu sporządzi go sąd. 

Mając na uwadze, że sprawy tego rodzaju mają z założenia służyć udzieleniu ochrony ofierze 

przemocy, nie powinna ona ponosić ciężarów finansowych związanych z kosztami postępowania, 

dlatego też została zwolniona od ich ponoszenia. 

Nowym instrumentem, mającym służyć bardziej skutecznej ochronie osoby dotkniętej 

przemocą, jest nadanie Policji, a także Żandarmerii Wojskowej, w zakresie jej właściwości, 

uprawnienia do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie stwarzającej  

zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, nakazu natychmiastowego 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu 



zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, które poddane zostało kontroli 

sądu. W tym celu znowelizowane zostały przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.) i ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431, z późn. zm.).  Aktualnie to sprawca 

przemocy musi szukać schronienia na 14 dni, a nie jego ofiara, nawet jeśli jest on wyłącznym 

właścicielem nieruchomości. Policja ma jedynie obowiązek przekazania aktualnej listy placówek, 

w których taka osoba może znaleźć schronienie bądź uzyskać pomoc psychologiczną. Co ważne, 

gdyby sprawca przemocy po powrocie do domu w dalszym ciągu zachowywał się agresywnie, 

nakaz lub zakaz mogą zostać wydane ponownie. Ustawa wprowadziła również zobowiązanie 

sądu opiekuńczego, po otrzymaniu od Policji lub Żandarmerii Wojskowej zawiadomienia o 

wydaniu nakazu lub zakazu wobec osoby stosującej przemoc, która zamieszkuje z osobami 

małoletnimi, do wszczęcia postępowania z urzędu i orzeczenia bezzwłocznie w przedmiocie 

zabezpieczenia w zakresie uregulowania sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim 

dzieckiem. Sąd opiekuńczy w ramach tego postępowania będzie między innymi decydował o 

prawie do kontaktów osoby stosującej przemoc z małoletnim tą przemocą dotkniętym. 

Regulacja ta ma na celu ochronę dobra i bezpieczeństwa małoletnich, co bezsprzecznie wymaga 

szybkiego działania.  

Ponadto należy mieć na uwadze, iż zapewnienie bezpieczeństwa ofierze przemocy

 w rodzinie wynika również z unormowań opracowanych na gruncie prawa karnego. W 

szczególności przemoc w rodzinie stypizowana jest w przepisie art. 207 kodeksu karnego, 

penalizującym przestępstwo znęcania. W powszechnie aprobowanym wyroku z dnia 8 lutego 

1982 r. Sąd Najwyższy orzekł, że znęcanie się oznacza działanie albo zaniechanie polegające 

na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dolegliwych cierpień moralnych (psychicznych), 

powtarzających się, albo jednorazowych, lecz intensywnych i rozciągniętych w czasie (sygn. 

akt II KR 5/82, OSNPG 1982, Nr 8, poz.114). 

 

                                                                                  

                                                                                             Z wyrazami szacunku

Agnieszka Tomczewska

Zastępca Dyrektora
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