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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

 IV.567.1.2016.BB 

Szanowny Panie Ministrze 

 

W korespondencji z dnia 2 marca 2017 r. oraz z dnia 28 grudnia 2017 r. prosiłem 

Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w sprawie stosowania przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego do rozstrzygania spraw toczących się na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 24 ze zmian.). 

Jak była o tym mowa w poprzednio skierowanych do Pana Ministra pismach, w 

ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, z uwagi na regulowaną przez ustawę materię, 

niezbędne jest zapewnienie precyzji i dookreśloności przepisów skutkujących 

pozbawieniem bądź ograniczeniem wolności uczestników – w trakcie postępowania 

sądowego, w ramach zabezpieczenia wniosku.  

Zdaniem Rzecznika, wyjątkowo nagląca jest potrzeba uregulowania następujących kwestii:  

- katalogu środków stosowanych tymczasowo wobec uczestnika postępowania toczącego 

się na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. – możliwie precyzyjnie określającego 

ramy prawne ograniczenia wolności osobistej jednostki,  

- środków stosowanych wobec uczestnika po uchyleniu przez Sąd Najwyższy 

prawomocnego rozstrzygnięcia sądu odwoławczego, w którym to prawomocnym 

orzeczeniu zastosowano środki przewidziane przez ustawę z dnia 22 listopada 2013 r., 
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- terminów stosowania tych środków tymczasowych, bądź przynajmniej trybu 

obowiązkowego badania przez sąd zasadności dalszego ich stosowania w trakcie 

postępowania. 

 Niestety, pomimo upływu czasu, kolejne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich 

pozostają bez żadnej odpowiedzi ze strony Ministra Sprawiedliwości.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 958) ponownie proszę Pana 

Ministra o przekazanie Rzecznikowi swojego stanowiska w sprawie. W szczególności 

proszę o poinformowanie, czy Pan Minister podziela opinię Rzecznika o potrzebie 

precyzyjnego uregulowania (w stopniu wyższym niż czynią to obowiązujące przepisy) 

sytuacji prawnej uczestnika w trakcie postępowania toczącego się na podstawie ustawy z 

dnia 22 listopada 2013 r. 

     

       Z wyrazami  szacunku 


