
Komunikat  

 
             We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r. Rzecznik Praw 

Obywatelskich zakwestionował zgodność art. 260 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) 

z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, a także zgodność § 33 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności 

administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i 

środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych 

czynności (Dz. U. Nr 15, poz. 142) z art. 213 i art. 249 § 3 pkt 7 Kodeksu karnego 

wykonawczego (k.k.w.) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 

             Pismem z dnia 7 września 2007 r. Rzecznik rozszerzył ten wniosek wnosząc o 

stwierdzenie niezgodności art. 259 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim nie przewiduje 

możliwości odstąpienia od tymczasowego aresztowania w sytuacji, gdy jest ono 

stosowane wobec kobiety w ciąży, z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji RP. 

        W związku ze stosowaniem zakwestionowanych przepisów ujawnił się istotny 

problem dotyczący wykonywania tymczasowego aresztowania w sprawach, w których 

osobą tymczasowo aresztowaną jest kobieta w ciąży. Przepisy Kodeksu postępowania 

karnego nie wyłączają stosowania tymczasowego aresztowania w stosunku do kobiet w 

ciąży. Jedynie z art. 260 k.p.k. wynika, że jeżeli stan zdrowia tego wymaga, tymczasowe 

aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim 

zakładzie leczniczym. Tak więc stan zdrowia oskarżonego, który uniemożliwia 

wykonywanie w stosunku do niego tymczasowego aresztowania w areszcie śledczym, nie 

stanowi podstawy do odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania, lecz 

jedynie zobowiązuje do umieszczenia tymczasowo aresztowanego w odpowiednim 

zakładzie leczniczym. Zasada ta, z powodu braku innych norm regulujących w sposób 

szczególny sytuację prawną kobiet w ciąży, znajduje zastosowanie także do kobiet w 

ciąży. Jej stosowanie ogranicza jednak zaskarżony właśnie przez Rzecznika przepis § 33 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności 

administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania… 

stanowiąc, iż do aresztu śledczego nie podlega przyjęciu kobieta od 28 tygodnia ciąży.  

             Na tle obu powołanych przepisów wyłaniają się dwa niezwykle istotne 

problemy natury konstytucyjnej. Pierwszy z nich dotyczy realizacji przez władzę 



publiczną konstytucyjnych obowiązków w zakresie zapewnienia szczególnej opieki 

kobietom ciężarnym. Drugi problem dotyczy przestrzegania przez władzę wykonawczą 

granic upoważnienia ustawowego i związanej z nim arbitralności rozstrzygnięć 

dotyczących kobiet w ciąży.  

             W świetle art. 18 Konstytucji macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod 

ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadę tą rozwija art. 68 ust. 3 Konstytucji  

stanowiąc, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 

zdrowotnej kobietom ciężarnym. Przesłanką tego szczególnego traktowania nie jest więc 

stan zdrowia kobiety, lecz sam fakt, iż kobieta znajduje się w ciąży.  

             Art. 260 k.p.k. stanowi odstępstwo od zasady wyrażonej w Kodeksie karnym 

wykonawczym., według której tymczasowe aresztowanie wykonuje się w aresztach 

śledczych. Pozwala on na wykonywanie tymczasowego aresztowania poza aresztem 

śledczym, jeśli wymaga tego  stan zdrowia oskarżonego. Ustawodawca poprzestał w 

związku z tym na posłużeniu się w omawianym zakresie ogólną przesłanką stanu zdrowia 

oskarżonego jako przyczyną odstąpienia od wykonywania tymczasowego aresztowania w 

areszcie śledczym. Nie uwzględnił okoliczności, że tymczasowe aresztowanie może być 

również stosowane wobec kobiet w ciąży. Tymczasem już sam fakt, iż kobieta znajduje 

się w ciąży, bez względu na stan jej zdrowia, obliguje władze publiczne, w tym władzę 

ustawodawczą, do zapewnienia jej szczególnej, a więc ponadstandardowej opieki 

zdrowotnej. Nie można więc przyjąć, iż wymóg szczególnej opieki zdrowotnej nad 

kobietą ciężarną (art. 68 ust. 3 Konstytucji) realizuje przepis, który odwołuje się 

wyłącznie do ogólnego stanu zdrowia, a więc przepis dotyczący wszystkich osób 

posiadających status oskarżonego i nie uwzględniający ponadprzeciętnych obowiązków 

jakie z mocy postanowień Konstytucji spoczywają na władzach publicznych w zakresie 

ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa. Dlatego - w ocenie Rzecznika Praw 

Obywatelskich – art. 260 k.p.k. poprzez to, że nie uwzględnia szczególnej sytuacji 

prawnej kobiet w ciąży jest sprzeczny ze wskazanymi wyżej postanowieniami 

Konstytucji. 

             W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż w Polsce istnieje surowsze aniżeli w 

niektórych krajach europejskich traktowanie kobiet ciężarnych i karmiących. Przepisy 

prawa karnego na przykład Danii, Norwegii czy Czech nie zezwalają nawet na 

tymczasowe aresztowanie kobiety ciężarnej. W Czechach Kodeks postępowania karnego 

przewiduje obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec kobiety 



ciężarnej i karmiącej na okres od sześciu miesięcy do roku, licząc od dnia porodu. 

Uwzględnia się tu ewentualną szkodliwość kary na życie i zdrowie dziecka. 

             

       Z kolei regulacja zawarta w § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem 

tymczasowego aresztowania… dotyczy tego, iż wobec kobiet w ciąży wskazany środek 

zapobiegawczy wykonuje się poza aresztem śledczym, jeśli ciąża trwa co najmniej 28 

tygodni. Zdaniem Rzecznika regulacja ta nie mieści się w granicach upoważnienia 

ustawowego, bowiem  nie zawiera ono dla Ministra Sprawiedliwości do określenia w 

rozporządzeniu zasad przyjmowania do aresztu śledczego. W szczególności zaś treść 

tego upoważnienia nie wyposaża organu władzy wykonawczej w kompetencje 

normodawcze do określenia czasu trwania ciąży kobiety, który uzasadnia jej przyjęcie do 

aresztu śledczego. W pojęciu „czynności administracyjnych” nie mieści się w sposób 

oczywisty materia dotycząca zaawansowania ciąży kobiety tymczasowo aresztowanej.  

       Zgodnie z art. 190 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji RP orzeczenie 

Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał 

Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu 

normatywnego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie w sprawie objętej 

niniejszym wnioskiem zachodzi potrzeba innego określenia wejścia w życie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego w razie uwzględnienia wniosku. Bezpośrednim skutkiem 

orzeczenia wydanego w niniejszej sprawie, uwzględniającego wniosek, byłaby bowiem 

sytuacja, w której w stosunku do kobiet w ciąży, bez względu na to, jaki okres upłynął od 

początku ciąży, wykonywanie tymczasowego aresztowania odbywałoby się w areszcie 

śledczym. Wykonanie orzeczenia uwzględniającego wniosek w omawianym zakresie 

wymaga więc stosownej interwencji ustawodawczej. Dlatego też, w przypadku 

uwzględnienia wniosku, Rzecznik wniósł także o odroczenie wejścia w życie wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego na okres dziewięciu miesięcy. 

  

  

              

  


