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W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej z Ministerstwem Sprawiedliwości 

w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących sytuacji prawnej osoby 

ubezwłasnowolnionej w zakresie kontaktów z członkami rodziny bądź innymi osobami 

bliskimi (pismo z dnia 21 marca 2013 r. znak RPO-678199-1V/11, odpowiedź Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2013 r., znak DPrC-I-072-4/13/2), zwracam się do Pana 

Ministra z pytaniem o aktualny etap prac nad projektem nowelizacji prawa rodzinnego we 

wskazanym zakresie.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister 

Sprawiedliwości zgodził się ze stanowiskiem, iż konieczne jest zapewnienie skutecznej 

ochrony praw osób niepełnosprawnych poprzez zmiany przepisów prawa procesowego, które 

umożliwiłyby realizację przez rodziców kontaktów z ubezwłasnowolnionym całkowicie 

dzieckiem, będącym ju ż osobą dorosłą. Zapewniono Rzecznika Praw Obywatelskich, że przy 

dokonywaniu najbliższej nowelizacji prawa rodzinnego, zostanie rozważona koncepcja 

odpowiedniej zmiany przepisów.

Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1648), uprzejmie 

proszę o informację, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace 

przygotowujące projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy bądź ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, które zmierzałyby do 

uregulowania prawa do kontaktów krewnych z osobą ubezwłasnowolnioną. Jeżeli kwestia ta 

była już przedmiotem dyskusji w toku prac nad przygotowanymi przez Ministerstwo
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projektami ustaw nowelizujących poruszaną materię, jednak nie zyskała z jakichkolwiek 

powodów poparcia w toku prac nad danym projektem, proszę o wskazanie tychże przyczyn.
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