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Wstęp

Instytucja ubezwłasnowolnienia powstała z myślą o osobach, które z powodu zaburzeń psychicznych nie są w stanie
samodzielnie kierować swoim postępowaniem i potrzebują
wsparcia w tym zakresie. Niesie ono za sobą szereg ograniczeń
w zakresie korzystania z podstawowych praw i wolności człowieka. W doktrynie coraz częściej wskazuje się, że są one niewspółmierne do faktycznie uzasadnionych potrzeb i należy zastąpić je rozwiązaniami bardziej elastycznymi i dopasowanymi do
indywidualnych potrzeb danej osoby.
Potrzeba dostosowania przepisów regulujących kwestię
zdolności do czynności prawnych wynika przede wszystkim z
obowiązujących Polskę standardów prawa międzynarodowego.
Pierwsze wyraźne sygnały o konieczności odejścia od automatycznego pozbawienia osób z niepełnosprawnością intelektualną zdolności do czynności prawnych pojawiły się w systemie
Rady Europy. Wywarły one istotny wpływ na kształtowanie się
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który
stanął przed wyzwaniem oceny zarzutów kierowanych przeciwko Państwom-Stronom Konwencji w tym zakresie.
Celem niniejszej monografii jest ocena instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym w świetle standardów Rady Europy oraz próba sformułowania wniosków de
lege ferenda odnośnie pożądanych kierunków zmiany regulacji
dotyczących zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Pomimo doniosłości omawianego zagadnienia brak
jest obecnie opracowań naukowych analizujących instytucję
7
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ubezwłasnowolnienia w świetle standardów Rady Europy.
Istnieją oczywiście opracowania kompleksowo podejmujące
problematykę postępowania o ubezwłasnowolnienie, wśród
których wskazać należy w szczególności następujące pozycje:
K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie (1979)1; M.
Tomaszewska, Charakter prawny decyzji o ubezwłasnowolnienie
w sądowym stosowaniu prawa (2008)2; K. Kociucki, Zdolność
do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia, (2011)3;
L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym
(2012)4; Dostępna jest również dysertacja doktorska M. Zimy,
Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną,
jako ograniczenie wolności i praw konstytucyjnych w świetle art.
31 ust. 3 Konstytucji z 2 IV 1997 r. (2009)5; oraz monografia
poświęcona zagadnieniu ubezwłasnowolnienia w ujęciu konstytucyjnym autorstwa R. Rybksiego, Konstytucyjny status osób
ubezwłasnowolnionych (2015)6; jak również monografia pod
redakcją D. Pudzianowskiej, Prawa osób z niepełnosprawnością
intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, (2014)7, poświęcona w głównej mierze problemom związanym z implementacją Konwencji
o prawach osób z niepełnosprawnościami. Niniejsza monografia uzupełnia więc dorobek naukowy poświęcony instytucji
K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979.
M. Tomaszewska, Charakter prawny decyzji o ubezwłasnowolnienie w sądowym stosowaniu prawa, Warszawa 2008.
3
K. Kociucki, Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia,
Warszawa 2011.
4
L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym, Warszawa
2012.
5
M. Zima, Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako
ograniczenie wolności i praw konstytucyjnych w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji
z 2 IV 1997 r., Warszawa 2009.
6
R. Rybksi, Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych, Warszawa 2015.
7
D. Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka,
Warszawa 2014.
1

2
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ubezwłasnowolnienia o rozważania dotyczące standardów Rady
Europy.
Pierwszy rozdział monografii poświęcony został dogmatycznej analizie ubezwłasnowolnienia w prawie polskim.
Omówiony został cel ubezwłasnowolnienia, materialnoprawne
przesłanki ubezwłasnowolnienia, a także przepisy dotyczące postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia.
W drugim rozdziale przybliżone zostały prawa i wolności
konstytucyjne mające szczególną doniosłość w kontekście omawianej instytucji. Zostały one poparte analizą orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, którego przedmiotem była ocena rozwiązań prawnych związanych z instytucją ubezwłasnowolnienia
w świetle zgodności z prawami i wolnościami wynikającymi z
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Trzeci rozdział stanowi przybliżenie standardów Rady Europy. Szczególna uwaga poświęcona została rekonstrukcji gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
w odniesieniu do grupy zagadnień związanych z takimi obszarami jak: prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego, prawo do skutecznego środka
odwoławczego, zakaz dyskryminacji oraz prawo do wolnych
wyborów. Przybliżono ponadto soft law Rady Europy, dotyczące zasad ochrony prawnej dorosłych osób niemogących samodzielnie prowadzić swoich spraw. W rozdziale tym odniesiono
się również do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Potrzebę omówienia regulacji niebędącej aktem prawnym Rady Europy uzasadnia fakt, że Europejski Trybunał Praw
Człowieka wydając orzeczenia częstokroć odwołuje się wprost
do postanowień w niej zawartych – ma ona więc istotny wpływ
na kształtowanie standardów wynikających z Europejskiej
9
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Konwencji Praw Człowieka.
W ostatnim rozdziale omówione zostały wybrane wyroki
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się wprost
do instytucji ubezwłasnowolnienia. Ze względu na ograniczone
ramy opracowania oraz mnogość orzeczeń nie jest to omówienie wyczerpujące. Analiza orzecznictwa ETPC pozwala ukazać
obecny stosunek ETPC do problemów związanych z instytucją
ubezwłasnowolnienia oraz pełniej zrekonstruować standardy
konwencyjne w tym zakresie. Rozważania ostatniego działu
poświęcone zostały analizie zarówno wyroków zapadłych przeciwko Polsce, jak i przeciwko pozostałym Państwom-Stronom
Konwencji. Ma to na celu ukazanie potencjalnych obszarów
naruszeń EKPC przez Polskę w zakresie stosowania omawianej
instytucji oraz sformułowanie wniosków de lege ferenda.
Podczas omawiania wymienionych zagadnień wielokrotnie można spotkać się z użyciem określenia „osoba z niepełnosprawnością” lub „osoba z niepełnosprawnościami” zamiast
powszechnie przyjętego zwrotu „osoba niepełnosprawna”.
Wynika to z faktu, iż obecnie coraz silniej postuluje się odejście od posługiwania się ostatnią ze wskazanych form. Ta na
pozór błaha różnica terminologiczna ukazuje jednak istotną
zmianę w społecznym odbiorze osób z niepełnosprawnościami.
Jak słusznie zauważa D. Gałasiński, określenie „osoba niepełnosprawna” w pewien sposób „zamyka ową osobę w jej niepełnosprawności, konstruuje ją jako osobę o jednej cesze, a tą jedną
cechą jest niepełnosprawność”.8 Chodzi więc o oderwanie atrybutu „niepełnosprawności” od danej osoby oraz podkreślenie,
że jest to wyłącznie jedna z wielu innych cech jakie osoba ta
posiada. Nowe postrzeganie osób z niepełnosprawnością znajduje coraz częściej odzwierciedlenie również w aktach prawnych.
8
D. Galasiński, Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” nr 4/2013 (9), s. 5.
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Oryginalny tekst Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzony w języku angielskim posługuje się określeniem „persons with disabilities”. Jest to więc tendencja ogólnoświatowa, która zaczyna wypierać przestarzałe i stygmatyzujące
określenia osób z niepełnosprawnościami.
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WYKAZ SKRÓTÓW
Akty prawne
Dekret

Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. prawo osobowe, Dz. U. Nr 40, poz. 223 ze zm.

k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145.

k.p.c.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego, tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1460.

k.r.o.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
2086.

Konwencja, EKPC,
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i PodEuropejska
stawowych Wolności sporządzona w Rzymie
Konwencja Praw
4 listopada 1950 r. Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284.
Człowieka
KPON

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r., Dz.U. 2012 poz. 1169.

Rekomendacja
nr R (99) 4

Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (99) 4 w sprawie zasad dotyczących
ochrony prawnej dorosłych niemogących samodzielnie prowadzić swoich spraw przyjęta
dnia 23 lutego 1999 r.

Rozporządzenie
RM

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych
świadczeń, Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1988 r.
Nr 10, poz. 73 oraz z 1990 r. Nr 68, poz. 402.

u.o.z.p.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego, tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
685.
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Organy i instytucje

Dom opieki

Dom opieki dla mężczyzn z zaburzeniami
psychicznymi w miejscowości Pastra
w Bułgarii

DPS

Dom pomocy społecznej

SN

Sąd Najwyższy

TK

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał, ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka
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rozdział 1

Dogmatyczna analiza
ubezwłasnowolnienia
w prawie polskim

1.1.

Istota ubezwłasnowolnienia

Potrzebę szczególnego traktowania osób z zaburzeniami
psychicznymi dostrzegano już w prawie rzymskim. Zarówno
osoby z chorobą umysłową (furiosi) jak i osoby lekkomyślnie
trwoniące swój majątek (prodigus) podlegały ograniczeniom
w zakresie zdolności do czynności prawnych1. Ograniczenia te
miały służyć przede wszystkim zabezpieczeniu majątku rodzinnego przed działaniami osoby z zaburzeniami psychicznymi,
które mogły prowadzić do jego umniejszenia. Ustawodawstwo
polskie pod rządami dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. - prawo osobowe, dopuszczało ubezwłasnowolnienie osoby, która
„z powodu marnotrawstwa narażała siebie lub rodzinę na niebezpieczeństwo niedostatku”2. Dekret nie wymagał więc, aby
1
Zob.: K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2007, s. 207-220;
E. Żak, Postępowanie w sprawach ustanowienia kuratora dla furiosus
i prodigus w prawie rzymskim, „Annales UMCS. Sec. G. Ius” 35/1988,
s. 39-51.
2
Zob. art. 6 § 1 i 2 dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. – prawo osobowe, Dz. U. Nr 40, poz. 223 ze zm.
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marnotrawstwo narażało bezpośrednio zainteresowanego na
niebezpieczeństwo niedostatku — wystarczało bowiem, aby ryzyko takie groziło jego rodzinie.
Obecnie ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa cywilnego służącą zabezpieczeniu praw i interesów osoby, która
z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego
albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie jest w stanie
kierować swoim postępowaniem albo potrzebuje pomocy
w prowadzeniu swoich spraw. Może zostać orzeczone wyłącznie
w interesie osoby spełniającej przesłanki określone w art. 13 § 1
oraz art. 16 § 1 k.c. i nie może służyć jedynie dobru wnoszącego
o ubezwłasnowolnienie lub jego rodzinie3. Nie może być zatem
orzeczone w celu zabezpieczenia innych osób czy też urzędów
np. przed pieniactwem lub naprzykrzaniem się.
Jak podkreśla K. Lubiński w art. 13 § 1 i art. 16 § 1 k.c. ustawodawca użył sformułowania „może być ubezwłasnowolniona”
w kontekście osób spełniających przesłanki ubezwłasnowolnienia, co oznacza, że sąd nie ma obowiązku ubezwłasnowolnienia
osoby w każdym wypadku spełnienia się tych przesłanek4. Po
stronie sądu istnieje bowiem jedynie fakultatywność wydania
tego rodzaju orzeczenia, w zależności od okoliczności sprawy
i względów natury celowościowej. Pominięcie celowości ubezwłasnowolnienia mogłoby często utrudniać, a nie polepszyć
sytuację życiową osoby ubezwłasnowolnionej5. Sąd Najwyższy
w postanowieniu z dnia 14 lutego 1974 r. wskazał, iż w razie
istnienia przesłanek ubezwłasnowolnienia częściowego sąd może
nie ubezwłasnowolnić osoby chorej, gdyby ubezwłasnowolnienie
w większym stopniu osłabiło pozycję tej osoby niż przyniosło jej

3
Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 grudnia 1983 r., sygn. akt I
CR 377/83.
4
K. Lubiński, Postępowanie…, op. cit., s. 33.
5
Ibidem.
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pomoc. W szczególności pozostawienie osobie chorej możliwości
prowadzenia przez nią jej spraw i decydowania o nich może być
dla tej osoby korzystniejsze od pomocy kuratora.
W ostatnich latach coraz częściej wskazuje się, że instytucja ubezwłasnowolnienia w obecnym kształcie nie spełnia
swoich celów, ponieważ jest zbyt mało elastyczna i niedopasowana do potrzeb konkretnej osoby z niepełnosprawnością.
W doktrynie spotkać można postulat zastąpienia instytucji
ubezwłasnowolnienia rozwiązaniami realizującymi koncepcję
wspieranego podejmowania decyzji (supported decision-making).
Koncepcja ta zakłada, że zamiast radykalnego ograniczania
lub pozbawiania osób z niepełnosprawnościami zdolności do
czynności prawnych, należy zapewnić im pomoc w procesie
podejmowania decyzji. Proces ten składa się z kilku etapów:
1) osoba musi zrozumieć dostępne informacje na dany temat,
2) musi być w stanie ocenić skutki swoich działań, 3) na bazie
informacji o sytuacji i skutkach ewentualnych decyzji musi być
w stanie podjąć swobodną decyzję, 4) musi być w stanie przekazać swoją wolę innym, a więc swoją decyzję zakomunikować
w zrozumiały dla innych sposób6. Na każdym z tych etapów
w razie potrzeby należy tak wesprzeć daną osobę, aby sama
mogła przejść przez wskazane fazy procesu decyzyjnego i samodzielnie podjąć konkretną decyzję. Dopiero w sytuacji,
gdy wszystkie podjęte środki okażą się bezskuteczne, można
wdrożyć instytucję substytuta, który podejmie decyzje w danej

6
M. Seroczyńska, Ubezwłasnowolnienie i alternatywne formy pomocy
w realizowaniu zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w regulacjach międzynarodowych oraz w prawie
obcym, na przykładzie Estonii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i Kanady (Stanu Manitoba), [w:] Jeśli nie ubezwłasnowolnienie to co?
Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, K. Kędziora (red.) Warszawa 2012, s. 17.
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sprawie – bez konieczności ograniczania zdolności decyzyjnej
osoby z niepełnosprawnościami w innych sprawach7.
1.2. Materialnoprawne przesłanki
ubezwłasnowolnienia
Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego określone zostały w art. 13 § 1 k.c. W myśl tego przepisu ubezwłasnowolniona całkowicie może być osoba, która ukończyła lat
trzynaście, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych,
w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Ubezwłasnowolniona częściowo
może zostać natomiast, zgodnie z art. 16 § 1 k.c., osoba pełnoletnia z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności
pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia
ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc
do prowadzenia jej spraw.
Z powyższego wynika, że wspólną przesłankę obu postaci ubezwłasnowolnienia stanowią zaburzenia psychiczne. Nie
jest zatem możliwe orzeczenie ubezwłasnowolnienia wyłącznie
z powodu ułomności fizycznych jednostki takich jak np. ślepota, głuchota czy innego rodzaju niepełnosprawności8.W tych
przypadkach ustawodawca przewidział instytucję kurateli określonej w art. 183 § 1 k.r.o., która w przeciwieństwie do ubezwłasnowolnienia nie prowadzi do ograniczenia zdolności do
czynności prawnych. Pozostałymi kryteriami dla obu rodzajów
ubezwłasnowolnienia jest wiek osoby, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie oraz potrzeba wsparcia w prowadzeniu
7
8

Ibidem, s. 17-21.
L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie…op. cit., s. 17.
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jej spraw. W każdym przypadku należy również mieć na uwadze wspomniany już wcześniej cel omawianej instytucji.
Przechodząc do omówienia przesłanki zaburzeń psychicznych, należy wskazać, iż ustawodawca dokonał rozróżnienia
na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy oraz innego
rodzaju zaburzenia psychiczne. Celem niniejszej pracy nie jest
szczegółowa analiza wskazanych postaci zaburzeń psychicznych,
warto jednak podjąć próbę ich zdefiniowania.
Według J. Jaroszyńskiego choroba psychiczna jest to takie
zaburzenie czynności psychicznych, które utrudnia lub uniemożliwia adaptację społeczną, stale lub w pewnym okresie wskutek występowania objawów psychotycznych9.
T. Bilkiewicz definiuje chorobę psychiczną zaś, jako przewlekły proces psychotyczny typu endogennego i organicznego bądź
somatogennego10. Do chorób psychicznych w szerokim ujęciu
zalicza się prócz chorób umysłowych (psychoz) także nerwice,
zaburzenia osobowości oraz zaburzenia wtórne względem choroby mózgu11. Pojęcie „choroba psychiczna” jest z punktu widzenia nowoczesnej psychiatrii terminem anachronicznym, niewystępującym we wprowadzonej przez Światową Organizację
Zdrowia nowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania (ICD-10)12.
Przez pojęcie „niedorozwoju umysłowego” należy natomiast rozumieć takie stany, w których na skutek wrodzonych lub powstałych we wczesnym dzieciństwie braków
9
J. Jaroszyński, Współczesne poglądy na choroby psychiczne, Warszawa
1964, s. 21.
10
T. Bilkiewicz, Psychiatria, Warszawa 1992, s. 771.
11
Zob.: M. Tomaszewska, Metodologiczny status pojęć – przesłanek
ubezwłasnowolnienia na przykładzie choroby psychicznej, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 4, s. 107.
12
Zob.: S. Pużyński, Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych, „Psychiatria Polska” 2007,
t. XLI, nr 3, s. 299-308.
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i niedokształceń w strukturze anatomicznej mózgowia nie dochodzi do właściwego rozwoju zdolności intelektualnych danej
osoby, czyli zdolności nabywania wiedzy i doświadczenia życiowego oraz wykorzystywania go w codziennej egzystencji13.
R. Heber definiuje „niedorozwój umysłowy”, jako powstały
w okresie rozwojowym stan charakteryzujący się istotnie niższą od
przeciętnej ogólną sprawnością intelektualną, związany z zaburzeniami w jednej lub więcej dziedzin, takich jak: dojrzewanie,
uczenie się i przystosowanie społeczne14.
Również i w tym przypadku ustawodawca polski posługuje
się nieaktualnym określeniem dla tego typu zaburzeń psychicznych. Światowa Organizacja Zdrowia stosuje bowiem pojęcie
„upośledzenie umysłowe”, wyróżniając czterostopniowy podział
upośledzenia umysłowego z uwagi na określony liczbowo iloraz inteligencji. Według niego wyróżnić można: upośledzenie
lekkie (IQ = 50-69); upośledzenie umiarkowane (IQ = 35-49);
upośledzenie znaczne (IQ = 20-34) oraz upośledzenie głębokie (IQ < 20). „Niedorozwój umysłowy” różni się, zdaniem
L. Uszkiewicza, od „choroby psychicznej” przede wszystkim
tym, że jest stanem trwałym, utrzymującym się od dzieciństwa
i nie ulegającym wahaniom15.
Jako przykłady „innego rodzaju zaburzeń psychicznych”
ustawodawca wskazuje pijaństwo lub narkomanię. Nie jest
to jednak katalog zamknięty. Mogą być nimi również inne
dysfunkcje mentalne związane np. ze szczególnymi stanami
emocjonalnymi czy drastycznymi przeżyciami, których dana

R. Dreszer, Zarys psychiatrii sądowej dla medyków i prawników, Warszawa 1962, s. 54.
14
R. Herber, [w:] Encyklopedyczny słownik psychiatrii, L. Korzeniowska, S. Pużyński (red.), Warszawa 1972, s. 132 i n.
15
L. Uszkiewicz, Zarys psychiatrii sądowej, Warszawa 1974, s. 132.
13
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osoba doświadczyła16. W orzecznictwie przyjęto, że zaburzenia
te mogą wynikać także ze starczego zespołu psychoorganicznego17. W doktrynie spotkać można jednak pogląd, że zapominanie najbliższych wydarzeń z życia codziennego, brak planów na
przyszłość czy nieświadomość określonych zdarzeń i skutków należą
do typowych objawów starości, które, co do zasady, nie uzasadniają
ubezwłasnowolnienia. Dla osób zmagających się z chorobą Parkinsona i Alzheimera sąd może ustanowić kuratora w trybie art. 183
k.r.o.18
Prezentowane stanowisko spotkało się z krytyką ze strony
P. Księżaka, który zauważył, że zarówno demencja starcza jak
i choroba Alzheimera prowadzą do stanu umysłu, w którym
dana osoba jest na poziomie silnie nieadekwatnym do swojego
wieku i ubezwłasnowolnienie takiej osoby jest nie tylko możliwe, ale niekiedy wręcz bardzo wskazane19.
Zachowania nieodpowiadające przyjętym w społeczeństwie
kanonom obyczajowym i moralnym, jeśli nie wiążą się z przyczyną
w postaci niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej bądź
innych zaburzeń psychicznych, nie uzasadniają ubezwłasnowolnienia osoby, która takie zachowania przejawia20. Również sam
fakt, że osoba leczy się w poradni zdrowia psychicznego nie daje
samo przez się podstawy do ubezwłasnowolnienia, chociażby
osoba ta cierpiała na zespół depresyjny. Konieczną przesłanką
do orzeczeni aubezwłasnowolnienia jest bowiem, aby dana

16
T. Sokołowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. TOM
I, A. Kidyba (red.), s. 82.
17
Postanowienie SN z 13.01.1975 r., I CR 787/76.
18
M. Serwach, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Pyziak-Szafnicka
(red.), Warszawa 2014, s. 181.
19
P. Księżak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, K. Osajda (red.), Warszawa 2013, s. 356-357.
20
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 września
1994 r., sygn. akt I ACr 143/94.
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osoba na skutek tej choroby nie była w stanie pokierować
swoim postępowaniem21.
Zgodnie z art. 553 k.p.c. osoba, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń
psychicznych albo rozwoju umysłowego osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania
swym postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniając postępowanie i zachowanie tej osoby.
Ubezwłasnowolnić całkowicie można zatem jedynie taką
osobę, która z powodu zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Podkreślenia wymaga
fakt, że niemożność kierowania swym postępowaniem odnosi
się do czynności prawnych, nie zaś innej aktywności, a zatem
oznacza niemożność dokonywania świadomych i swobodnych
czynności prawnych22. W orzecznictwie można spotkać również pogląd, że „prowadzenie spraw” powinno być rozumiane
szeroko i obejmować zarówno czynności prawne jak i faktyczne23. Wydaje się, że za zasadne należy uznać pierwsze zaprezentowane stanowisko, bowiem zabezpieczeniu interesów osoby,
która napotyka na trudności z dokonywaniem czynności faktycznych służy instytucja przewidziana w art. 183 k.r.o., nie zaś
instytucja ubezwłasnowolnienia. Sąd uzasadniając ubezwłasnowolnienie powinien wykazać, że między przesłanką medyczną a
niemożnością kierowania sprawami przez osobę, której dotyczy

21
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN
492/97.
22
P. Księżak, op. cit., s. 357.
23
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1973 r., sygn. akt
I CR 207/73.
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wniosek o ubezwłasnowolnienie istnieje związek przyczynowy24.
Ubezwłasnowolnić częściowo można natomiast jedynie
taką osobę, która może kierować swoim postępowaniem, lecz
potrzebna jest jej pomoc do prowadzenia swoich spraw. Decydując o tym, jaki sposób ubezwłasnowolnienia zastosować, sąd
musi mieć na uwadze nie tylko rodzaj i stopień nasilenia zaburzeń, ale także sytuację życiową osoby, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie. Należy zbadać w szczególności skąd
czerpie ona środki na swoje utrzymanie, czy pracuje zarobkowo
a także czy radzi sobie w zwykłych sprawach życia codziennego.
Wydając postanowienie o ubezwłasnowolnieniu sąd bierze za podstawę stan rzeczywisty istniejący w chwili zamknięcia
rozprawy. Krótkotrwała poprawa zdrowia nie wyklucza jednak ubezwłasnowolnienia, jeżeli nadal utrzymuje się choroba
psychiczna czy inne zaburzenia psychiczne25. Nie jest możliwe
jednakże ubezwłasnowolnienie, w sytuacji, gdy przesłanki jeszcze nie występują, nawet jeśli nieuchronnie muszą pojawić się
w przyszłości. Nieuchronne przyszłe pogorszenie stanu zdrowia
nie stanowi, zdaniem Sądu Najwyższego, podstawy do ubezwłasnowolnienia całkowitego skoro w aktualnej sytuacji wystarczające jest ubezwłasnowolnienie częściowe26.
Przesłanką ubezwłasnowolnienia jest również wiek osoby,
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolniona całkowicie może być jedynie osoba, która ukończyła
lat trzynaście, ponieważ przed osiągnięciem tego wieku osoba
ta i tak nie posiada zdolności do czynności prawnych, a więc jej
sytuacja prawna jest taka sama jak osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Ubezwłasnowolnić częściowo można natomiast
P. Księżak, op. cit., s. 358.
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1956 r., sygn. akt
III CR 440/56.
26
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 1974 r., sygn. akt
II CR 253/74.
24
25
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tylko osobę pełnoletnią, bowiem zdolność do czynności prawnych osoby małoletniej w wieku od trzynastu do osiemnastu lat
jest z mocy prawa ograniczona. Artykuł 545 § 3 k.p.c. dopuszcza co prawda możliwość zgłoszenia wniosku o ubezwłasnowolnienie częściowe już na rok przed dojściem do pełnoletności,
jednak orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu odniesie skutek dopiero z chwilą osiągnięcia pełnoletności, przez osobę której ono
dotyczy.
1.3. Postępowanie w sprawach
o ubezwłasnowolnienie
Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpoznawane są w trybie
postępowania nieprocesowego. Należą one do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów.
Właściwość sądu okręgowego oraz zawodowy, kolegialny skład
sędziów dotyczą również spraw o zmianę oraz o uchylenie ubezwłasnowolnienia wraz ze wszystkimi kwestiami wpadkowymi
i formalnymi, rozstrzyganymi w tym zakresie27.
Zgodnie z art. 544 § 2 k.p.c., sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca stałego zamieszkania osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jej pobytu. Miejsce zamieszkania oceniane jest
zgodnie z regułami określonymi w art. 25-28 k.c. Uregulowanie to stanowi wyjątek wyłączający regułę z art. 508 § 1 k.p.c.,
w myśl której za kryterium ustalenia właściwości miejscowej
uznaje się sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku
miejsca zamieszkania, sąd miejsca jego pobytu28. Na właściwość
tą nie ma wpływu czasowy pobyt w miejscowości położonej na
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1968 r., sygn.
akt I CR 239/68.
28
L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie…, op. cit., s. 126.
27
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obszarze właściwości innego sądu29. W sprawach o uchylenie
ubezwłasnowolnienia, wszczętych z urzędu, właściwy miejscowo jest natomiast sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie
będące podstawą wszczęcia postępowania. Jeżeli nie da się ustalić właściwości miejscowej sądu według przedstawionych reguł,
sądem właściwym będzie sąd dla m. st. Warszawy (art. 508 § 1
k.p.c.).
Postępowanie o ubezwłasnowolnienie może być wszczęte wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu. Zgodnie
z art. 545 § 1 k.p.c., wniosek taki może zgłosić małżonek osoby,
która ma być ubezwłasnowolniona, jej krewni w linii prostej
oraz rodzeństwo a także jej przedstawiciel ustawowy. Małoletni występując z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie rodzica,
musi działać za pośrednictwem kuratora ustanowionego przez
sąd opiekuńczy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu
z dnia 15 września 1972 r., reprezentowanie małoletniego wnioskodawcy przez jednego z rodziców w sprawie o ubezwłasnowolnienie drugiego rodzica nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa
i w zasadach współżycia społecznego30 .
Wątpliwości może budzić natomiast dopuszczalność
złożenia wniosku o własne ubezwłasnowolnienie przez osobę
dotkniętą okolicznościami je uzasadniającymi. Stanowisko

29
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada
2011 r., sygn. akt I ACa 309/01.
30
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1972 r., sygn.
akt II CR 333/72.
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doktryny jak i orzecznictwo było w tym zakresie podzielone31.
Podnoszono m. in. argumenty, że skoro art. 545 § 1 k.p.c. zawierający taksatywny katalog podmiotów legitymowanych do
zainicjowania postępowania o ubezwłasnowolnienie nie wskazuje, że może to uczynić również sam zainteresowany, to należy przyjąć, iż nie jest on do tego uprawniony. W opozycji do
zaprezentowanego stanowiska wskazywano zaś na cel ubezwłasnowolnienia, jakim jest przede wszystkim ochrona interesów
osoby bezpośrednio zainteresowanej32.

Możliwość wniesienia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez osobę,
której ten wniosek dotyczy dopuszczali: J. Jodłowski, Glosa do orzeczenia SN z 07. 01. 1966 r., ICR 371/65, „Państwo i Prawo” 1967,
nr 12, s. 1067; T. Rowiński, Glosa do orzeczenia SN z 20. 10. 1965
r., IICR 273/65, „Państwo i Prawo” 1968, nr 2, s. 326; K Lubiński,
Podmioty legitymowane do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie, „Palestra” 1973, nr 9, s. 19-33; J. Kindrat-Nongiesser, Charakter i ocena zmian przepisów w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz postulaty de lege ferenda, „Acta
Uniwersitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2009,
t. 79, s. 107-119; J. Gudowski, [w:] Kodek…, op. cit., s. 164; J. Bodio,
[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki (red.), Warszawa 2015, s. 731; M. Malczyk,
[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729,
A. Góra-Błaszczykowska (red.), Warszawa 2015, s. 1407; B. Czech
[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367-729,
A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Warszawa 2016, s. 745; Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1965 r., sygn. akt II CR
273/65; Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 marca
2014 r., sygn. akt I ACa 985/13 i in; Przeciwko dopuszczalności złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez osobę, której ten wniosek
dotyczy byli natomiast: A. Górski, J. P. Górski, Zmiany w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 11-12, s. 15;
E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych, Wrocław 2012, s.121; A. Górski, [w:] Kodeks
postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, H. Dolecki, T. Wiśniewski,
H. Ciepła (red.), Warszawa 2013, s. 15; Uchwała Sądu Najwyższego
z dnia 10 listopada 1969 r., sygn. akt III CZP 56/69; Uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 14 października 2004 r., sygn. akt II CZP 37/04 i in.
32
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1969 r., sygn. akt I
CR 374/69.
31
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Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy uchwałą z dnia
28 września 2016 r.33 Rozpatrując sprawę Sąd Najwyższy wskazał, że co prawda zarówno wykładnia historyczna jak i literalna art. 545 § 1 k.p.c., przemawiają przeciwko dopuszczalności
złożenia wniosku o tzw. samoubezwłasnowolnienie, jednak
w związku z ugruntowaną doktryną praw człowieka, opartą na
poszanowaniu godności ludzkiej prymat wykładni językowej
i historycznej musi być zakwestionowany. Zdaniem Sądu Najwyższego przemawiają za tym racje humanistyczne i społeczne,
zwłaszcza po podpisaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w której podkreśla się, że dyskryminacja kogokolwiek ze względu na niepełnosprawność jest pogwałceniem przyrodzonej godności i wartości ludzkiej. Mając to na uwadze Sąd
Najwyższy podjął uchwałę dopuszczającą możliwość złożenia
wniosku także przez osobę, która ma być ubezwłasnowolniona34.
Rozstrzygnięcie to wydaje się być zasadnym, bowiem służy urzeczywistnieniu prawa dostępu do sądu, będącego częścią
szerzej rozumianego prawa do sądu, gwarantowanego zarówno przez art. 45 ust. 1 Konstytucji RP jak i art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(dalej: „Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „EKPC”
lub „Konwencja”) oraz inne akty prawa międzynarodowego35.
Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w postanowieniu
z dnia 25 marca 2014 r., pozostawienie innym podmiotom niż

33
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt
III CZP 38/16.
34
Zob. D. Lubowiecki, Dopuszczalność złożenia wniosku o własne
ubezwłasnowolnienie przez osobę dotkniętą okolicznościami je uzasadniającymi – rozważania na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z 28
września 2016 r. (III CZP 38/16), „Kortowski Przegląd Prawniczy”
2016, nr 2.
35
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r. Dz.U. 1993 nr 61 poz.
284.
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sama osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
prawa do wyłącznego decydowania o tym, czy należy wszcząć
postępowanie o ubezwłasnowolnienie takiej osoby, narusza godność człowieka rozumianą jako samoistne prawo podmiotowe36.
Poza podmiotami wskazanymi w art. 545 § 1 k.p.c. wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić również: prokurator,
zgodnie z art. 7 k.p.c.; Rzecznik Praw Człowieka, na podstawie
art. 14 pkt 4 w zw. z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich37 oraz Rzecznik Praw Dziecka, stosownie do art.
10 ust. 1 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka38. Wniosek
o ubezwłasnowolnienie zgłoszony przez osobę nieuprawnioną
lub taką, która utraciła w trakcie postępowania status wnioskodawcy, podlega oddaleniu. W myśl art. 545 § 4 k.p.c. osoba,
która zgłosi wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub
lekkomyślnie, podlega karze grzywny. Wymierzenie grzywny może nastąpić dopiero po rozpoznaniu sprawy i oddaleniu
wniosku39.
Zarówno ograniczenie zakresu podmiotów legitymowanych do zgłoszenia wniosku o ubezwłasnowolnienie jak i przewidziana grzywna mają służyć zabezpieczeniu przed wykorzystywaniem instytucji ubezwłasnowolnienia do własnych celów
przez osoby trzecie. W doktrynie spotkać można postulat rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do zainicjowania
postępowania o ubezwłasnowolnienie również o organizacje
pozarządowe, zakłady lecznictwa psychicznego, psychiatryczne
zakłady lecznicze, zakłady pomocy społecznej, zakłady lecznicze
36
Postanowienie Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 marca
2014 r., sygn. akt I ACa 985/13.
37
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
Dz. U. 1987 nr 21 poz. 123.
38
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U.
2000 nr 6 poz. 69.
39
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7.10.1996 r., sygn. akt I
CR 106/66.
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dla osób uzależnionych od alkoholu czy też zakłady leczenia
narkomanów40. Jak wskazuje K. Lubiński, udział organizacji
społecznych w postępowaniu cywilnym ma na celu wzmożenie ochrony praw obywateli, dlatego należałoby im przyznać
te uprawnienia w zakresie postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie41. Zauważa on również, że zakłady lecznicze
częstokroć dysponują informacjami wskazującymi na potrzebę
ubezwłasnowolnienia danej osoby42.
Wydaje się, że takie rozszerzenie katalogu podmiotów
legitymowanych do wniesienia wniosku o ubezwłasnowolnienie mogłoby przyczynić się do podniesienia poziomu ochrony
prawnej osób z niepełnosprawnością umysłową. Art. 552 § 1
k.p.c. nakłada na sąd obowiązek żądania od wnioskodawcy
przedstawienia dokumentów uprawdopodabniających wystąpienie przesłanek ubezwłasnowolnienia. W przypadku zaburzeń
psychicznych będą nimi świadectwo lekarskie wydane przez
lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie lub opinia psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa lub narkomanii,
sąd zażąda także zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej lub
poradni leczenia uzależnień. Jeżeli treść wniosku lub dołączone
do wniosku dokumenty nie uprawdopodabniają występowania
przesłanek ubezwłasnowolnienia sąd odrzuci taki wniosek. Ponadto zgodnie z art. 553 § 1 k.p.c. osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego
lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że obawa nadużywania instytucji ubezwłasnowolnienia w przypadku poszerzenia
L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie…, op. cit., s.132-133.
K. Lubiński, Postępowanie…, op. cit., s. 127.
42
Ibidem.
40
41
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kręgu podmiotów legitymowanych do wszczęcia postępowania
o ubezwłasnowolnienie wydaje się być bezzasadna.
Osoba inicjująca postępowanie o ubezwłasnowolnienie
występuje w procesie w charakterze uczestnika postępowania.
Zgodnie z art. 546 k.p.c. oprócz wnioskodawcy, uczestnikami
postępowania jest z mocy prawa również osoba, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz jej przedstawiciel ustawowy i małżonek. Osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie pozbawia charakteru uczestnika postępowania
z mocy prawa także ustanowienie dla niej kuratora43. Natomiast
jej śmierć, przed wydaniem lub uprawomocnieniem się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu powoduje umorzenie postępowania,
bowiem na skutek tego zdarzenia dalsze postępowanie byłoby
bezprzedmiotowe.
Uczestnictwo z mocy samego prawa jest formą kwalifikowaną w stosunku do uczestnictwa określonego w art. 510 k.p.c.
Cechuje je to, że wskazane powyżej podmioty stają się uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie niezależnie od
wzięcia przez nie udziału w sprawie w rozumieniu art. 510 k.p.c.
i bez potrzeby wykazywania interesu prawnego44. Powinny one
otrzymywać odpisy pism składanych w toku sprawy, a także
orzeczeń podlegających doręczeniu, niezależnie od przejawianej
przez nie aktywności procesowej45.
Kwestią budzącą wątpliwości w orzecznictwie, była dopuszczalność udziału w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie
osób niewskazanych zarówno w art. 546 k.p.c. jak i art. 545
§ 1 k.p.c., które mają interes prawny w rozumieniu art. 510
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1965 r., sygn.
akt II CZ 23/65.
44
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1965 r., sygn.
akt II CZ 23/65.
45
P. Pruś, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz., M. Manowska (red.), Warszawa 2016, s. 1037.
43
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k.p.c. W postanowieniu z dnia 4 października 1966 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie mogą być — oprócz osób wymienionych w art. 546
§ 1 k.p.c., będących uczestnikami z mocy samego prawa — tylko osoby wymienione w art. 545 § 1 pkt 2 k.p.c., uznane przez
ustawodawcę za zainteresowane w rozumieniu art. 510 k.p.c.46
Odmienne stanowisko zostało natomiast wyrażone przez Sąd
Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 lutego 1978 r.47 Sad Najwyższy wskazał bowiem, że uczestnikiem postępowania może
być każdy zainteresowany w sprawie w rozumieniu art. 510
k.p.c., a więc każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Zdecydowana większość doktryny przychyla się do
ostatniego z przedstawionych poglądów judykatury, wskazując,
iż znajduje on oparcie w wykładni gramatycznej art. 546 k.p.c.
w zestawieniu z art. 510 k.p.c., która wskazuje na istnienie
dwóch kategorii uczestników sprawy o ubezwłasnowolnienie tj.
takich, którzy przymiot ten mają z mocy prawa, oraz takich,
którzy mogą wziąć udział w sprawie, jeżeli dotyczy ona ich
praw48.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 1981 r. wskazał, iż interes prawny w postępowaniu nieprocesowym nie wynika z reguły, tak jak w procesie z naruszenia lub zagrożenia sfery prawnej, lecz z pewnych zdarzeń prawnych, które wywołują

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1966 r.,
sygn. akt II CR 317/66.
47
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1978 r., sygn.
akt I CZ 134/77.
48
P. Pruś, [w:] Kodeks…, op. cit., 1037; Zob. też: B. Czech, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 749; E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2016, s. 600; K. Lubiński, Postępowanie…, op. cit.
s. 68 i in.
46

31

Rozdział 1

konieczność uregulowania wiążących się z nimi stosunków prawnych i rodzą obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania49. Sąd
Najwyższy wskazał również, że zaineresowanym, którego praw
dotyczy wynik postępowania, nie jest tylko ten, kto w wyniku postępowania ma interes bezpośredni50.
Analiza dotychczasowego orzecznictwa wskazuje, że za
osoby zainteresowane w sprawie o ubezwłasnowolnienie uznawano m. in.: ojca osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie51, jej dzieci i małżonka52 oraz jej rodzeństwo53. Zainteresowanymi w sprawie mogą być również inne osoby, które
łączy albo związek osobisty np. bliski powinowaty, konkubent
lub narzeczony, albo stosunek majątkowy np. wspólnik, kontrahent, darczyńca czy obdarowany54.
Sąd każdorazowo bada z urzędu, czy dana osoba faktycznie posiada interes prawny w toczącym się postępowaniu.
Jeżeli sąd uzna, że wynik sprawy nie oddziaływa na jej prawa
i obowiązki, wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia
do wzięcia udziału w sprawie. Zarówno osobie, co do której
zostało wydane rzeczone postanowienie jak i każdemu uczestnikowi postępowania służy uprawnienie do wniesienia zażalenia
na to postanowienie. Stosownie do art. 510 § 2 k.p.c. sąd dba
o to, aby każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, był
uczestnikiem tegoż postępowania. W związku z tym, jeśli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd obowiązany
49
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1981 r., sygn. akt III
CZP 2/81.
50
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1963 r., sygn.
akt III CR 195/62.
51
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1965 r., sygn.
akt II CZ 23/65.
52
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1961 r., sygn. akt
I CR 149/60.
53
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1956 r., sygn. akt
III CR 100/56.
54
B. Czech, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 750.
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jest wezwać go do wzięcia udziału w sprawie, co czyni go uczestnikiem postępowania.
Dążąc do zapewnienia ochrony praw podmiotowych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie ustawodawca wprowadził obligatoryjną formę udziału prokuratora w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie. Udział prokuratora odnosi
się do wszystkich decyzyjnych faz postępowania, dokonywanych nie tylko na rozprawie, ale również na posiedzeniu niejawnym. Sąd zobowiązany jest zawiadomić prokuratora o terminach posiedzeń, doręczać mu odpisy pism procesowy i odpisy
orzeczeń na tych samych zasadach, jak każdemu uczestnikowi
postępowania55. Pokreślenia wymaga fakt, że przystąpienie prokuratora do toczącego się postępowania o ubezwłasnowolnienie
nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku przez prokuratora
i wobec tego nie sanuje braku legitymacji do wszczęcia postępowania podmiotu nieuprawnionego, występującego z takim
wnioskiem56.
Pomimo obligatoryjnego udziału prokuratora w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie jego nieobecność w rozprawie
nie powinna być traktowana jako przeszkoda do rozpoznania
sprawy. Może ona jednak uzasadniać odroczenie rozprawy
jeżeli sąd uzna udział prokuratora za niezbędny57. Przepis art.
546 § 2 k.p.c., stanowiący, że postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się z udziałem prokuratora, nie odnosi się do
postępowania w przedmiocie odrzucenia wniosku o uchylenie
ubezwłasnowolnienia58.

Ibidem, s. 751.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1966 r., sygn.
akt I CR 371/65.
57
Zob. J. Krajewski, Kodeks postępowania cywilnego, t. III, J. Jodłowski,
K. Piasecki (red.), Warszawa 1989, s. 890.
58
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1968 r., sygn.
akt II Cr 384/68.
55
56
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Kolejną kategorią uczestników omawianego postępowania
są organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób z niepełnosprawnościami, udzielanie
pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka. Organizacje te zgodnie z art. 546 § 3 k.p.c. mogą zgłosić swój udział
w postępowaniu w każdym jego stadium. Rozszerzenie katalogu uczestników postępowania o organizacje pozarządowe nastąpiło dopiero nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego
z dnia 9 maja 2007 r.59 Uprawnienie organizacji rządowych do
udziału w postępowaniu o ubezwłasnowolnieniu jest kolejnym
elementem służącym zabezpieczeniu gwarancji procesowych
osób, w stosunku do których toczy się to postępowanie. Organizacje, które na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnościami oraz udzielają im wsparcia
w codziennej egzystencji mają możliwość pełniejszego zrozumienia potrzeb tych osób. Możliwość przedstawienia przez nie
swoich poglądów oraz uczestnictwo w procesie z całą pewnością należy ocenić pozytywnie, bowiem jest to kolejny element
służący ochronie praw osób, których dotyczy postępowanie
o ubezwłasnowolnienie.
Istotne znaczenie w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie
odgrywa również kontakt sądu z osobą, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ
umożliwia sądowi ocenę stanu zdrowia danej osoby, niezależnie
od przeprowadzonych przez biegłych badań. Wymaga tego zarówno jej godność jak i zasada bezpośredniej oceny dowodów60.

59
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 maja
2007 r., Dz. U. Nr 121, poz. 831.; Nowelizacja ta wprowadziła początkowo pojęcie „organizacje społeczne”, zostało ono jednak zastąpione przez ustawodawcę sformułowaniem „organizacje pozarządowe”
na mocy ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego z dnia
16 września 2011 r., Dz. U. Nr 233.
60
B. Czech, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 753.
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Ostatecznie to właśnie sąd, a nie biegli podejmuje decyzję
o orzeczeniu wobec niej ubezwłasnowolnienia oraz jego rodzaju.
Artykuł 547 § 1 k.p.c. nakazuje sądowi, niezwłocznie
po wszczęciu postępowania, wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Powinno się ono odbyć
w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu
zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza
psychiatry lub neurologa. Naruszenie przepisów postępowania stanowiących gwarancję procesową osoby, której dotyczy
postępowanie o ubezwłasnowolnienie, zapewniającą tej osobie
w toku postępowania możliwość obrony jej praw, powoduje
nieważność postępowania o ubezwłasnowolnienie61. Wysłuchanie to jest obligatoryjne tylko w postępowaniu przed sądem
I instancji. Udział biegłych przed sądem II instancji może być
pożądany i uzasadniony w okolicznościach sprawy, lecz jego
brak nie oznacza naruszenia analizowanego przepisu62. Odstąpienie od wysłuchania jest niedopuszczalne bez podjęcia prób
jego przeprowadzenia oraz ewentualnego doprowadzenia osoby,
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie63. Co prawda
artykuł 547 § 2 k.p.c. przyznaje sądowi uprawnienie do zarządzenia przymusowego sprowadzenia tej osoby w celu jej wysłuchania, jednak ze względu na szczególny charakter postępowania sąd powinien korzystać z niego jedynie w ostateczności,
jeżeli wszelkie próby wezwania tej osoby okażą się bezskuteczne.
Jeżeli wysłuchanie na rozprawie osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie jest niemożliwe np. ze względu
na jej stan zdrowia, może być ona wysłuchana przez sędziego
wyznaczonego. W doktrynie podkreśla się jednak, że również
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1978 r., sygn.
akt IV CR 515/77.
62
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn.
akt IV CSK 470/09.
63
B. Czech, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 753.
61
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i to rozwiązanie powinno być stosowane wyjątkowo, ponieważ
stanowi odstępstwo od zasady bezpośredniości, której znaczenie jest szczególnie podkreślane w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie64. W pierwszej kolejności sąd powinien zatem podjąć
próbę wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie na rozprawie w obecności biegłych. W niektórych
przypadkach, ze względu na silny stopień zaburzeń psychicznych porozumienie się z daną osobą może okazać się niemożliwe. Konieczne jest wówczas stwierdzenie tej okoliczności
w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa
uczestniczących w posiedzeniu.
Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie jest jednym z obligatoryjnych elementów wynikających ze specyfiki postępowania dowodowego w sprawach
o ubezwłasnowolnienie. Postępowanie to, służy przede wszystkim ustaleniu stanu zdrowia, sytuacji osobistej, zawodowej
i majątkowej osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie a także rodzaju spraw wymagających prowadzenia przez
tę osobę oraz sposobu zaspokajania jej potrzeb życiowych. Do
pozostałych elementów, bez których orzeczenie ubezwłasnowolnienia byłoby niemożliwe należy zaliczyć dowód z opinii
biegłego oraz przeprowadzenie rozprawy.
Zgodnie z art. 553 § 1 k.p.c. osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie musi być zbadana przez biegłego
lekarza psychiatrę lub neurologa oraz psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu umysłowego osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania
swoim postępowaniem i możliwości prowadzenia swoich spraw
oraz postępowania i zachowania tej osoby. Opinia ta musi być

64

P. Pruś, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 1039.
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sporządzona w ramach postępowania o ubezwłasnowolnienie
i nie może być zastąpiona przez opinie biegłych sporządzone na
potrzeby innych postępowań65. Powinna być ona wydana dopiero po zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego
na ocenę zdrowia psychicznego osoby, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie66.
Pomimo obligatoryjności dowodu z opinii biegłych sąd
może w szczególnych wypadkach zrezygnować z niego. Będzie
to uzasadnione np. w sytuacji, gdy wniosek o ubezwłasnowolnienie został złożony w złej wierze. Należy zgodzić się ze
stanowiskiem judykatury, iż w takiej sytuacji, badanie osoby,
której ubezwłasnowolnienia zażądano byłoby nie tylko bezprzedmiotowe, ale stanowiłoby dla niej dodatkową, niepotrzebną dolegliwość67.
Jeżeli natomiast z przedstawionej opinii biegłych wynika,
że badany nie jest chory psychicznie, ani nie cierpi na zaburzenia psychiczne to sąd nie może wbrew takiej opinii orzec ubezwłasnowolnienia. W szczególności nie może przyjąć istnienia
tej choroby na podstawie innych dowodów lub własnych wiadomości specjalnych68. W sytuacji, gdy pomimo wydania takiej
opinii materiał dowodowy wywołuje wątpliwości co do poczytalności danej osoby, sąd może zażądać opinii innego biegłego69.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 maja 1972 r.,
wskazał, iż biegli powinni uczestniczyć także w przesłuchaniu

65
Postanowienie Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 20
listopada 2001 r., sygn. akt I ACa 753/01.
66
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1979 r., sygn.
akt IV CR 281/79.
67
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1973 r.,
sygn. II CR 660/61.
68
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1960 r., sygn. akt
II CR 559/59.
69
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1971 r., sygn.
akt II CR 655/70.
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świadków i uczestników postępowania, ponieważ ich obecność
umożliwia biegłym dokonanie bardziej wnikliwej oceny zachowania czy stanu zdrowia osoby, której wniosek dotyczy70.
Ze względu na istotne skutki instytucji ubezwłasnowolnienia w ramach postępowania poza obligatoryjnymi jego
elementami sąd prowadzi postępowanie dowodowe wielokierunkowo, stosując również środki dowodowe wspólne wszystkim rodzajom postępowań cywilnych71. Jak słusznie wskazuje
J. Gudowski w sprawach tego rodzaju pożądane jest, aby sąd
wykazywał wzmożoną aktywność w zbieraniu dowodów oraz
w dążeniu do ujawnienia rzeczywistego stanu rzeczy72. Dlatego
też sąd powinien poszerzyć postępowanie dowodowe o przesłuchanie świadków spośród członków rodziny uczestnika oraz
jego najbliższego otoczenia za każdym razem, ilekroć miałoby
się to przyczynić do wyjaśnienia wszystkich elementów rozpoznawanej sprawy73.
W wyjątkowych sytuacjach sąd może, jeżeli na podstawie
opinii dwóch lekarzy uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie
osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, pod obserwację w zakładzie leczniczym na okres nie dłuższy niż sześć
tygodni74. Jest to jednak środek tak bardzo ograniczający wolności i prawa obywatelskie, że może być zastosowany tylko wtedy,
gdy istnieją ku temu mocne podstawy, a inne środki dowodowe okażą się niewystarczające.75 Zgodnie ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego, obserwację kliniczną sąd może zarządzić wówczas,
70
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 1972 r., sygn. akt
II CR 48/72.
71
E. Gapska, J. Strudzińska, Postępowanie…, op. cit., s.606.
72
J. Gudowski, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 199.
73
Ibidem.
74
W wyjątkowych przypadkach, przed upływem sześciotygodniowego okresu obserwacji, sąd może przedłużyć go do trzech miesięcy.
75
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1971 r., sygn. akt
II CZ 51/71.
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gdy zaburzenia psychiczne zostaną przez biegłych stwierdzone,
jednak wymagają sprawdzenia w zakładzie leczniczym, a nie
w sytuacji, gdy zaburzeń tych nie ma i ich objawów nie stwierdza się76. Postanowienie o zarządzeniu oddania osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym może być wydane na wniosek
biegłego, zawarty w opinii lub z inicjatywy sądu. Jak wskazuje
J. Gudowski, zgoda osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie nie jest w tym zakresie wymagana77. Obserwacja
lekarska osoby, która ma być ubezwłasnowolniona z powodu
zaburzenia psychicznego wywołanego zależnością od środków
narkotycznych, powinna być dostosowana do rzeczywistych
potrzeb. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 grudnia
1983 r. podkreślił, iż osoby takiej nie należy umieszczać w zamkniętym zakładzie leczniczym w sytuacji, jeżeli wynik potrzebny do
oceny istnienia u niej takiego zaburzenia lub jego braku, może
być uzyskany także w drodze obserwacji prowadzonej w inny
sposób (np. w warunkach ambulatoryjnych)78.
Stosownie do art. 555 k.p.c. orzeczenie w przedmiocie
ubezwłasnowolnienia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Jest to kolejny z wymienionych już obligatoryjnych elementów postępowania dowodowego w sprawach
o ubezwłasnowolnienie. Umożliwia ono w toku postępowania
o ubezwłasnowolnienie realizację zasady ustności, bezpośredniości, jawności oraz koncentracji materiału dowodowego79. Rozprawa w sprawach o ubezwłasnowolnienie jest jawna, chyba że sąd
z urzędu zarządzi jej odbycie przy drzwiach zamkniętych,
z uwagi na zagwarantowanie moralności, albo na wniosek
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1966 r., sygn.
akt II CR 32/64.
77
J. Gudowski, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 200.
78
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1983 r., sygn.
akt II CR 398/83.
79
K. Lubiński, Postępowanie…, op. cit., s. 138.
76
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uczestnika ‒ ze względu na ochronę intymności życia osobistego i rodzinnego osób zainteresowanych.
Wgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie wymaga zapewnienia ochrony jej interesów
także w okresie między wszczęciem postępowania o ubezwłasnowolnienie a jego prawomocnym zakończeniem. Pozostawienie bez wsparcia osoby, co do której istnieją uzasadnione
wątpliwości dotyczące stanu zdrowia psychicznego oraz zdolności do samodzielnego prowadzenia swoich spraw, stanowiłoby
zagrożenie dla dobra jej interesów majątkowych i osobistych.
Ustawodawca przewidział jednak dwie instytucje mające zniwelować owo zagrożenie. Pierwszą z nich jest instytucja doradcy
tymczasowego.
W myśl art. 548 § 1. k.p.c. jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub
w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, jeżeli uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.
Zastosowanie przez ustawodawcę spójnika „lub” oznacza, iż nie
jest wymagalna konieczność ochrony obu tych dóbr jednocześnie. Doradca tymczasowy może zostać ustanowiony tylko dla
osoby pełnoletniej, ponieważ osoba małoletnia posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w związku z tym pozostaje pod władzą rodzicielską lub posiada swojego opiekuna
prawnego, który odpowiada za prowadzenie jej spraw. Wątpliwości może budzić użycie w omawianym przepisie określenia
„sąd może” w kontekście ustanowienia doradcy tymczasowego.
Wynika z niego, że nawet w sytuacji, gdy sąd uzna ustanowienie
doradcy tymczasowego za konieczne dla osoby, której dotyczy
postępowanie o ubezwłasnowolnienie, treść art. 548 § 1 k.p.c.
kreuje jedynie możliwość jego ustanowienia a nie obowiązek.
W doktrynie zgodnie przyjmuje się jednak, iż określenie „sąd
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może” nie oznacza, by wchodziło tu w grę dowolne uznanie
ze strony sądu. Jeżeli ustanowienie doradcy tymczasowego jest
konieczne dla ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub jej mienia, sąd ma obowiązek ustanowić
takiego doradcę80. Uprawnionymi do złożenia wniosku o ustanowienie doradcy tymczasowego są wszyscy uczestnicy postępowania, również osoba, w stosunku do której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
Ustanowienie doradcy tymczasowego dopuszczalne jest
tylko w sprawie o orzeczenie ubezwłasnowolnienia. Niedopuszczalne jest natomiast jego ustanowienie w postępowaniu
o zmianę lub uchylenie ubezwłasnowolnienia. Podobnie jak
w omawianej powyżej sytuacji osoby małoletniej, osoba ubezwłasnowolniona ma już swojego przedstawiciela w postaci opiekuna lub kuratora. Ustanowienie doradcy tymczasowego może
nastąpić „przy wszczęciu postępowania lub w toku postępowania”, a więc aż do prawomocnego zakończenia postępowania
– również w drugiej instancji81. Wynika z tego, iż ustanowienie doradcy tymczasowego nie jest możliwe w postępowaniu
kasacyjnym.
Ustanawiając doradcę tymczasowego sąd powinien kierować się wytycznymi określonymi w art. 548 § 3 k.p.c., zgodnie z którymi powinien nim być przede wszystkim małżonek,
krewny lub inna osoba bliska, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Jeżeli wyznaczenie doradcy tymczasowego
spośród w/w podmiotów byłoby niemożliwe lub niewskazane ze względu na interes osoby, której dotyczy postępowanie
80
Zob. B. Czech, [w:] Kodeks... , op. cit., s. 755; J. Bodio [w:] Kodeks…, op. cit., A. Jakubecki (red.) s. 918; L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie…, op. cit., s. 112 i in.
81
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1990 r., sygn.
akt IV CZ 29/90.
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o ubezwłasnowolnienie, sąd może zwrócić się do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 546 § 3 k.p.c. o wskazanie
osoby, która mogłaby być ustanowiona doradcą tymczasowym
(art. 548 § 4 k.p.c.). Wybór odpowiedniej osoby jest w tym
przypadku niezwykle ważny, bowiem przez czas trwania postępowania, od jej decyzji będzie zależała sytuacja prawna osoby
potrzebującej wsparcia. Tym bardziej, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czynności procesowe doradcy tymczasowego nie zależą od woli osoby przez niego reprezentowanej82.
Ustanowienie doradcy tymczasowego skutkuje ograniczeniem zdolności do czynności prawnych na równi z osobą
ubezwłasnowolnioną częściowo. Do doradcy stosuje się odpowiednio przepisy o kuratorze takiej osoby. Sąd okręgowy powinien określić w sentencji postanowienia zakres kompetencji
doradcy tymczasowego. Może on obejmować reprezentowanie
osoby, zarząd jej majątkiem jak również oba te uprawnienia83.
W ostatnim przypadku, jako przedstawiciel tej osoby może
on m. in. na podstawie art. 901 § 1 k.c. odwołać darowiznę
dokonaną przez osobę, dla której został ustanowiony84. Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, zachowuje
jednak możliwość podejmowania czynności w postępowaniu
o ubezwłasnowolnienie także po ustanowieniu dla niej doradcy
tymczasowego.
Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego
traci moc w wypadkach określonych w art. 550 k.p.c. Następuje to z mocy prawa, jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie
został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono, jak również w sytuacji, gdy na skutek orzeczenia
82
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1953 r., sygn.
akt I C 1303/53.
83
Zob. B. Czech, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 119.
84
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca1968 r., sygn.
akt I CZ 77/68.
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o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator. Skutek ten wystąpi również w następstwie orzeczenia sądu,
który zgodnie z art. 550 § 2 k.p.c. odwołuje doradcę tymczasowego, jeżeli ustała potrzeba dalszej ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub jej mienia.
Drugą formą zapewnienia ochrony interesów osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie jest
instytucja kuratora (art. 556 § 2 k.p.c.). Różni się ona od doradcy tymczasowego przede wszystkim tym, że ustanowienie kuratora nie powoduje ograniczenia zdolności do czynności prawnych osoby zastępowanej, dzięki czemu może ona samodzielnie
podejmować wszystkie czynności, a jej sytuacja procesowa nie
ulega zmianie. Kolejną istotną różnicą jest to, że doradcę tymczasowego można ustanowić tylko dla dobra osoby pełnoletniej,
natomiast w przypadku kuratora nie ma takiego ograniczenia.
Odmienny jest również zakres ich kompetencji. W przypadku
doradcy tymczasowego rozciągają się one na całą sferę prawną zastępowanej osoby i mogą wykraczać poza ramy czasowe
postępowania o ubezwłasnowolnienie, kurator natomiast może
działać jedynie przez czas trwania tego postępowania.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego oraz zamknięciu rozprawy sąd w drodze postanowienia orzeka czy zasadne jest orzeczenie ubezwłasnowolnienia. W postanowieniu
o ubezwłasnowolnienie sąd wskazuje rodzaj ubezwłasnowolnienia oraz przyczyny jego orzeczenia. Przyczyny te, powinny być
wskazane w odniesieniu do art. 13 i 16 k.c. i nie wykraczać
poza nie. Oznacza to, iż w przypadku np. choroby psychicznej
sąd nie powinien wskazywać konkretnej choroby towarzyszącej
ubezwłasnowolnionemu, lecz ograniczyć się do stwierdzenia
wystąpienia tejże przesłanki.
Wątpliwości budzić może natomiast kwestia związania
sądu żądaniem oraz przyczyną żądania ubezwłasnowolnienia,
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wskazanymi we wniosku o ubezwłasnowolnienie85 L. Ludwiczak podziela pogląd zgodnie z którym, w razie ustalenia przez
sąd braku wskazanej we wniosku przesłanki psychiatrycznej, sąd
nie może z urzędu czynić ustaleń co do innych przyczyn ubezwłasnowolnienia. Tezę tę uzasadnia wskazując, iż postępowanie
o ubezwłasnowolnienie wszczynane jest w polskim systemie
prawnym jedynie na wniosek, w związku z czym zakres ochrony prawnej wyznaczany jest przez wnioskodawcę86. Wydaje się
jednak, że ze względu na dobro osoby, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie należałoby przyjąć iż sąd nie jest związany żądaniem wniosku ani przyczyną jego żądania. Podejście to
umożliwiłoby sądowi orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego, pomimo, iż wnioskodawca podnosił potrzebę ubezwłasnowolnienia całkowitego i odwrotnie. Sytuacja w której sąd
dostrzegałby potrzebę ubezwłasnowolnienia częściowego, lecz
ze względu na żądanie wnioskodawcy ograniczony byłby do
orzeczenia jedynie ubezwłasnowolnienia całkowitego albo pozostawienia tej osoby bez zabezpieczenia jej interesów rodzi niebezpieczeństwo nieuzasadnionego zastosowania środka prawnego nadmiernie ograniczającego jej prawa i wolności. Odnosząc
się natomiast do związania sądu przyczyną żądania wniosku,
należy wskazać, iż problemy definicyjne oraz znaczne trudności
związane z rozróżnieniem poszczególnych przesłanek ubezwłasnowolnienia, wymagające wiedzy specjalistycznej w tym zakresie przemawiają przeciwko temu rozwiązaniu. Jeżeli bowiem
w trakcie procesu okaże się, że trudności związane z możliwością
kierowania swoim postępowaniem nie wynikają, jak pierwotnie
zakładano, z niedorozwoju umysłowego lecz choroby psychicznej to nadal istnieje potrzeba zapewnienia wsparcia tej osobie.

85
86

L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie…, op. cit., s. 164.
Ibidem, s. 164.
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Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu ma charakter konstytutywny i jest skuteczne erga omnes, a więc obejmuje skutkami nie tylko ubezwłasnowolnionego, ale również osoby trzecie87.
Nie dopuszczalne jest natomiast ubezwłasnowolnienie post mortem, ze skutkiem wstecznym, ani na czas z góry określony88.
1.4. Postępowanie o uchylenie lub zmianę
ubezwłasnowolnienia
Zgodnie z art. 559 § 1 k.p.c. sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono. Postępowanie to ma charakter jednokierunkowy, może bowiem prowadzić
tylko do likwidacji stanu ubezwłasnowolnienia. Postępowanie
o zmianę ubezwłasnowolnienia może zmierzać natomiast do
zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe, albo
też ubezwłasnowolnienia częściowego na całkowite, w zależności od tego, czy stan zdrowia psychicznego osoby ubezwłasnowolnionej poprawi się czy pogorszy. Uchylenie lub zmiana
rodzaju ubezwłasnowolnienia możliwe są tylko w sytuacji, gdy
istnieje prawomocne postanowienie orzekające ubezwłasnowolnienie i gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono.
W przypadku wystąpienia z wnioskiem przed uprawomocnieniem się orzeczenia, należy potraktować go jako środek odwoławczy od postanowienia orzekającego o ubezwłasnowolnieniu89.
Postępowanie o uchylenie ubezwłasnowolnienia może
być wszczęte na wniosek lub z urzędu (art. 559 § 1 k.p.c.).
Postępowanie o zmianę rodzaju ubezwłasnowolnienia może

87
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1971 r., sygn.
akt III CRN 361/71.
88
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 października1953 r., sygn.
akt IC 1303/57.
89
J. Gudowski, [w:] Kodeks…, op. cit. s. 212.
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być natomiast zainicjowane tylko na wniosek90. W doktrynie
spotkać można również stanowisko dopuszczające możliwość
wszczęcia z urzędu postępowania o zmianę rodzaju ubezwłasnowolnienia91. J. Gudowski wskazuje jednak, że byłoby to nie
do pogodzenia z treścią komentowanego przepisu oraz postulatów wynikających z zasady dyspozycyjności oraz dyrektywy
zabraniającej rozszerzającej wykładni przepisów wprowadzających unormowania wyjątkowe, a w świetle art. 506 k.p.c.
orzekanie z urzędu jest w postępowaniu nieprocesowym wyjątkiem92. Za aktualny i uzasadniony należy uznać postulat
K. Lubińskiego, iż celowe, z uwagi na ochronę praw osoby ubezwłasnowolnionej, byłoby przyznanie sądowi uprawnienia do
zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe także
z urzędu93. Słusznie wskazuje on bowiem, że w razie istnienia
przyczyn uzasadniających ubezwłasnowolnienie częściowe,
postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym należy
niezwłocznie zmienić, gdyż ogranicza ono bezpodstawnie
prawa tej osoby94.
Podmiotami uprawnionymi do wniesienia tego wniosku są
osoby wymienione w art. 545 § 1 k.p.c., prokurator, Rzecznik
Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Jeżeli jednak
osoba ubezwłasnowolniona ma przedstawiciela ustawowego, to
legitymacja krewnych w tym zakresie jest wyłączona (art. 545
§ 2 k.p.c.)95. Jak słusznie zauważa P. Pruś, wniosek o uchylenie

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn.
akt III CSK 169/11.
91
A. Górski, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 134.
92
J. Gudowski, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 212.
93
K. Lubiński, Postępowanie…, op. cit., s. 198.
94
Ibidem, s. 198.
95
Stanowisko takie zostało wyrażone w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt III CSK 169/11.
90
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ubezwłasnowolnienia pochodzący od osoby nieuprawnionej
może spowodować wszczęcie postępowania przez sąd z urzędu96.
Zagadnieniem spornym zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie była dopuszczalność złożenia wniosku o uchylenie lub
zmianę ubezwłasnowolnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 listopada 1969 r. przyjął, iż ubezwłasnowolnionemu nie przysługuje uprawnienie
do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie
lub zmianę ubezwłasnowolnienia97. Zrewidował w ten sposób
stanowisko wyrażone we wcześniejszym postanowieniu z dnia
5 grudnia 1968 r., w którym Sąd Najwyższy uznał, że postępowanie o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia może
być wszczęte także na wniosek osoby ubezwłasnowolnionej98.
W doktrynie z jednej strony podnoszono, że brak legitymacji
do zgłoszenia wniosku o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia wynika z odpowiedniego stosowania art. 545 § 1 k.p.c.,
określającego krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia
z żądaniem ubezwłasnowolnienia, który nie wskazuje osoby,
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie jako uprawnionej do zainicjowania takiego postępowania. Z drugiej zaś
odnoszono się do treści art. 560 k.p.c. uprawniającego osobę
ubezwłasnowolnioną do zaskarżenia postanowień, którego cel
zmierza do realizacji podobnej funkcji jak przewidziana w art.
559 k.p.c. Miało to służyć obronie osoby ubezwłasnowolnionej przed dalszym trwaniem orzeczonego w stosunku do niej
ubezwłasnowolnienia99.

P. Pruś, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 1051.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1969 r., sygn. akt
III CZP 56/69.
98
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1968 r., sygn.
akt CR 334/68.
99
Zob.: K. Lubiński, Postępowanie…, op. cit., s. 198-203.
96
97
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Wyrokiem z dnia 7 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął powyższe wątpliwości orzekając, iż art. 559
w zw. z art. 545 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przyznaje osobie ubezwłasnowolnionej uprawnienia do zgłoszenia wniosku
o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, jest niezgodny z art. 30 i art. 31 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej100. Z chwilą ogłoszenia rzeczonego wyroku
przestało zatem obowiązywać dotychczasowe domniemanie
konstytucyjności art. 559 w zw. z art. 545 § 1 k.p.c., w zakresie
w jakim przepisy te uniemożliwiały osobie ubezwłasnowolnionej złożenie wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub
zmianę ubezwłasnowolnienia101. Ustawą nowelizującą z dnia
9 maja 2007 r. dodano § 3 do art. 559 k.p.c., z którego uprawnienie to wynika obecnie w sposób bezpośredni102. Wyrok ten,
ze względu na istotne znaczenie w zakresie kształtowania sytuacji prawnej osób ubezwłasnowolnionych zostanie szerzej
omówiony w rozdziale poświęconym rozważaniom dotyczącym
zgodności instytucji ubezwłasnowolnienia z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
Sprawy o uchylenie lub zmianę orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu rozpoznaje sąd miejsca zamieszkania osoby
ubezwłasnowolnionej, a w braku miejsca zamieszkania – sąd
miejsca jej pobytu (art. 554 § 2 k.p.c.) W sytuacji, gdy i te
przesłanki nie zachodzą, właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie, natomiast jeżeli postępowanie wszczynane jest z urzędu
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r., sygn.
akt K 28/05.
101
W myśl art. 190 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie określił innego terminu utraty
mocy obowiązującej aktu normatywnego.
102
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2007 nr 121
poz. 831.
100
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o właściwości decyduje miejsce, w którym wystąpiło zdarzenie,
a w tym wypadku stan rzeczy uzasadniający aktywność sądu103.
W postępowaniu o zmianę lub uchylenie ubezwłasnowolnienia, z oczywistych względów musi uczestniczyć osoba, wobec
której orzeczono ubezwłasnowolnienie. Śmierć tej osoby przed
uprawomocnieniem się postanowienia o uchyleniu lub zmianie
ubezwłasnowolnienia powoduje umorzenie postępowania jako
bezprzedmiotowego104.
Orzeczenie o którym mowa w art. 559 k.p.c. może zapaść
dopiero po przeprowadzeniu rozprawy z wysłuchaniem osoby
ubezwłasnowolnionej (z zastrzeżeniem przewidzianym w art.
556 k.p.c.)105. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
w sprawach o uchylenie ubezwłasnowolnienia dopuszczalne
jest zarządzenie oddania osoby na obserwacje w zakładzie leczniczym, jednak celowość stosowania tego dowodu będzie zachodzić wyjątkowo106. Za celowy, choć nieobligatoryjny, należy
uznać natomiast dowód z opinii biegłych wymieniony w art.
553 § 1 k.p.c. Ustalenia dotyczące stanu psychicznego ubezwłasnowolnionego, jak wskazuje B. Czech, sąd może poczynić na
podstawie innych dowodów na zasadach ogólnych107. Uczestnikami omawianego postępowania są osoby wskazane w art.
546 k.p.c. oraz art. 510 k.p.c. Uczestnikiem postępowania jest
ponadto sam ubezwłasnowolniony. Postanowienie uchylające
ubezwłasnowolnienie musi zawierać przyczynę tegoż rozstrzygnięcia, natomiast w postanowieniu zmieniającym wskazuje

J. Gudowski, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 214.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1964 r., sygn.
akt I CR 145/64.
105
B. Czech, [w:] Kodeks…, op. cit., s. 782.
106
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1977 r., sygn.
akt I CZP 87/77.
107
B. Czech, [w:] Kodeks…, op. cit. s. 782.
103
104
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się rodzaj ubezwłasnowolnienia istniejącego przed orzeczeniem
o zmianie oraz obecnego.
Jeśli chodzi o środki odwoławcze, to od postanowienia sądu
okręgowego w przedmiocie uchylenia lub zmiany ubezwłasnowolnienia służy apelacja. Od postępowania sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie zgodnie zaś z art.
5191 § 1 k.p.c. przysługuje skarga kasacyjna, ponieważ sprawy
o ubezwłasnowolnienie są sprawami z zakresu prawa osobowego108. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym
w uchwale z dnia 10 listopada 1969 r., ubezwłasnowolniony
może wnieść skargę o wznowienie postępowania w sprawie,
w której orzeczono jego ubezwłasnowolnienie, jednak tylko
przez swojego przedstawiciela ustawowego. Skuteczność skargi
wniesionej przez samego ubezwłasnowolnionego zależy natomiast od uzupełnienia braku w zakresie zdolności procesowej109.
B. Czech stoi na stanowisku, iż niedopuszczalność wznowienia
postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie zachodzi tylko
wówczas, gdy mimo istnienia podstaw do wznowienia można
żądać uchylenia ubezwłasnowolnienia wobec ustania przyczyn,
dla których je orzeczono.

Ibidem.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1969 r., sygn. akt
III CZP 56/69.

108
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Instytucja
ubezwłasnowolnienia
a standardy konstytucyjne

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej pojęcie ubezwłasnowolnienia pojawia się tylko raz. Zgodnie z artykułem 62 ust.
2 Konstytucji prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem
sądowym zostały ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw
wyborczych lub publicznych. Konstytucja odwołuje się do cywilnoprawnej instytucji ubezwłasnowolnienia. Nie stosuje ona
jednak rozróżniania, znanego prawu cywilnemu, na ubezwłasnowolnienie całkowite oraz częściowe. W doktrynie spotkać
można stanowisko, zgodnie z którym pojęcie „ubezwłasnowolnienie” jest pojęciem zastanym1. R. Rybski wskazuje jednak,
że pojęcia tego nie sposób traktować jako pojęcia zastanego,
bowiem o treści tej instytucji decyduje ustawodawca zwykły2.
Wskazuje on ponadto, że na treść omawianej instytucji oddziałują również inne akty prawne o charakterze ponadustawowym.
1
P. Czarny, Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka utraty praw wyborczych (Refleksje konstytucyjne na tle teorii prawa cywilnego), [w:] Iudices
Electionis Custodes. Sędziowie kustoszami wyborców, F. Rymarz (red.)
Warszawa 2007, s. 33 i n.
2
R. Rybski, Konstytucyjny…, op. cit., s. 148.
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Biorąc to pod uwagę R. Rybski stoi na stanowisku, że „jest
to pojęcie zmienne, które nie może zostać uznane za pojęcie
zastane”3.
Cywilnoprawna regulacja instytucji ubezwłasnowolnienia,
która prowadzi do znacznej ingerencji w prawa i wolności obywatela może rodzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Zasadna w kontekście niniejszych rozważań jest zatem próba oceny
omawianej instytucji także przez pryzmat zgodności z ustawą
zasadniczą.
2.1 Zasada ochrony godności człowieka
Źródłem wszelkich praw i wolności człowieka jest
jego przyrodzona i niezbywalna godność. Zgodnie z art.
30 Konstytucji jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. W wyroku
z dnia 5 marca 2003 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że
godność człowieka jest prawem bezwzględnym i jest to jedynie
prawo, wobec którego nie byłoby możliwe zastosowanie zasady
proporcjonalności4. Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie
dokonuje się rozróżnienia na godność osobową oraz godność
osobowościową5. W pierwszym znaczeniu godność rozumiana jest jako wartość wrodzona, trwała i niezbywalna6. Wynika
z tego, że jest ona cechą każdego człowieka, przysługuje mu
z racji samego bycia człowiekiem i nie wymaga ani jej zdobycia,

Ibidem.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r., sygn.
akt K 7/01.
5
L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz II.,
L. Garlicki, M. Zubik (red.), Warszawa 2016, s. 28.
6
F. J. Mazurek, Pojęcie godności człowieka. Historia i miejsce w projektach Konstytucji III Rzeczpospolitej, „Roczniki Nauk Prawnych KUL”
1996, t. VI, s. 34 i n.
3

4
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ani nie może zostać przez człowieka w żaden sposób utracona7.
W drugim ujęciu godność traktuje się natomiast, jako prawo
obejmujące wartość życia psychicznego każdego człowieka oraz te
wszystkie wartości, które określają podmiotową pozycję jednostki
w społeczeństwie i które składają się, według powszechnej opinii,
na szacunek należny każdej osobie8 .
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego godność
człowieka może zostać naruszona tylko w drugim z omawianych aspektów9.
Z artykułu 30 Konstytucji wynika obowiązek respektowania oraz zapewnienia każdemu człowiekowi takich ram samorealizacji, aby miał on rzeczywistą możliwość działania zgodnego
z własną wolą i wynikającym z niej systemem wartości10. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia
2001 r., godność człowieka utożsamiana jest z istnieniem pewnego minimum materialnego, zapewniającego jednostce możliwość
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz stworzenia
każdemu człowiekowi równych szans na pełny rozwój osobowości
w otaczającym go środowisku kulturowym i cywilizacyjnym11.
Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia
15 października 2002 r. Na tle art. 30 Konstytucji sytuacja,
w której człowiek stawałby się wyłącznie przedmiotem działań
podejmowanych przez władzę, byłby »zastępowalną wielkością«,
a jego rola sprowadzałaby się do czysto instrumentalnej postaci lub
zarzut »ustawowego odpodmiotowienia-urzeczowienia« — mogą
być uznane co do zasady za naruszenie godności. Oczywiście ocena,

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r., sygn.
akt K 7/01.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
L. Garlicki, [w:] Konstytucja…, op. cit., s. 28.
11
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn.
akt K 11/00.
7
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czy rzeczywiście do takiego arbitralnego naruszenia godności
ludzkiej dochodzi – musi uwzględniać okoliczności konkretnego
wypadku12. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego naruszenie
godności ludzkiej musiałoby poniżać jednostkę, krzywdząco ją
traktować, godzić w jej status obywatelski, społeczny czy zawodowy,
wywołując usprawiedliwione okolicznościami intersubiektywne
przeświadczenie, że jednostkę dotknęła przez takie regulacje prawne niesprawiedliwa, nieuzasadniona krzywda13.
Artykuł 30 Konstytucji stanowi punkt wyjścia dla pozostałych praw i wolności człowieka. Oznacza to, że konstruując poszczególne prawa i wolności konieczne jest badanie ich związku z realizacją godności człowieka. Każdy przepis z rozdziału
II Konstytucji powinien być zatem interpretowany w taki
sposób, aby jak najpełniej służył urzeczywistnieniu godności
człowieka14. Wynika z tego również, iż zakres dopuszczalnych
ograniczeń poszczególnych praw i wolności musi być oceniany przez pryzmat godności człowieka. Skoro bowiem jest ona
nienaruszalna, to niedopuszczalne jest ograniczanie poszczególnych praw i wolności w sposób prowadzący do jej naruszenia.
Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwo utrwaliło się
stanowisko, zgodnie z którym godność człowieka należy traktować jako odrębne prawo jednostki o samoistnym znaczeniu
prawnym oraz jako prawo podmiotowe15. L. Garlicki na poparcie powyższego wskazuje m. in., że gdyby godność chciano
traktować tylko jako zasadę ustrojową, to zostałaby ona zawarta
w rozdziale I Konstytucji — zamiast jak ma to miejsce obecnie
— w rozdziale II. Zauważa on także, że za podejściem takim
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2002 r.,
sygn. akt SK 6/02.
13
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r., sygn.
akt SK 42/01.
14
L. Garlicki, [w:] Konstytucja…, op. cit., s. 40.
15
Ibidem, s. 41; Wyrok TK z 15.10.2002 r., SK 6/02 i in.
12
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przemawia również potrzeba należytej ochrony godności, co
jest możliwe tylko przy założeniu, że godność człowieka rodzi
określone obowiązku po stronie jej adresatów i każdemu przysługują środki prawne do egzekwowania tych obowiązków16.
Z treści artykułu 30 Konstytucji wynika obowiązek władz
publicznych zarówno do „poszanowania”, jak i „ochrony” godności człowieka. Pierwszy z nich sprowadza się do tego, że
„wszelkie działania władz publicznych powinny z jednej strony
uwzględniać istnienie pewnej sfery autonomii, w ramach której
człowiek może się w pełni realizować społecznie, a z drugiej
– działania te nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznych odbierających jednostce poczucie godności”17. W aspekcie pozytywnym „poszanowania” godności
obowiązek ten rozumiany jest jako nakaz podejmowania przez
władze publiczne działań chroniących jednostkę przed sytuacjami niepołączalnymi z jej godnością. W ujęciu negatywnym zaś,
oznacza on zakaz podejmowania przez władze publiczne działań
naruszających godność człowieka18. Obowiązek „ochrony” godności sprowadza się do działań podejmowanych przez władze
publiczne, mających zapewnić, aby pozostałe podmioty stosunków społecznych nie naruszały godności innych jednostek.
2.2 Zasada równości
Z godności każdego człowieka wynika zasada równości
wyrażona w art. 31 ust. 1 Konstytucji. Zakłada ona, że każdemu przysługuje swoboda decydowania o własnym postępowaniu. Ingerencja władzy publicznej w tę swobodę dopuszczalna
jest zatem jedynie w sytuacjach przewidzianych konstytucyjnie.
Zob.: L. Garlicki, [w:] Konstytucja…, op. cit., s. 41.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 4 kwietnia 2001 r.,
sygn. akt K 11/00.
18
Zob.: L. Garlicki, [w:] Konstytucja, op. cit., s. 416.
16
17
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Zasada wolności przyjmuje domniemanie swobody decyzji
i działań, natomiast dla poddania ich ograniczeniom konieczna
jest zawsze interpretacja prawodawcy19. W doktrynie podkreśla się, że wolność człowieka, jako zasada ustroju stanowi jedną
z podstawowych wartości, wokół których zbudowany jest cały
porządek konstytucyjny20. Podobnie jak zasadę godności, artykuł 31 Konstytucji należy uznać za samoistne prawo podmiotowe. W wyroku z dnia 5 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny
wskazał, iż artykuł ten pełni dwie podstawowe funkcje. Jest on
zarówno dopełnieniem przepisów określających poszczególne
wolności konstytucyjne, jak i stanowi podstawę samoistnego,
podmiotowego prawa do wolności21. Istota tego prawa polega
na swobodzie podejmowania aktów woli i wyboru22. Zgodnie
z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, aspekt pozytywny wolności jednostki polega na tym, że może ona swobodnie
kształtować swoje zachowanie w danej dziedzinie oraz wybierać takie formy aktywności, które jej najbardziej odpowiadają
albo też powstrzymywać się od podejmowania jakiejkolwiek
działalności. Aspekt negatywny polega zaś na prawnym obowiązku powstrzymywania się kogokolwiek od ingerencji w sferę
zastrzeżoną dla jednostki23.
Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne

19
L. Garlicki, K. Wojtyczek, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Komentarz II, L. Garlicki, M. Zubik (red.), Warszawa 2016, s. 58.
20
Ibidem.
21
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2015 r., sygn.
akt K 1/14.
22
L. Wiśniewski, Prawo a wolności człowieka. Pojęcie i konstrukcja
prawna, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, L. Wiśniewski (red.), Warszawa 1997, s. 54.
23
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r., sygn.
akt P 21/02.
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w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą prowadzić do naruszenia istoty danych praw i wolności. Z racji tego, że przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji dotyczy ograniczania konstytucyjnych praw i wolności
jednostki, musi być interpretowany zgodnie z zasadami wykładni wyjątków. Oznacza to przede wszystkim zakaz rozszerzającej
interpretacji jego postanowień24.
Konsekwencjami instytucji ubezwłasnowolnienia dla omawianych powyżej konstytucyjnych praw jednostki do godności
oraz wolności Trybunał Konstytucyjny zajął się w pełnym składzie, wydając wyrok z dnia 7 marca 2007 r., sygn. akt K 28/0525.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił bowiem z wnioskiem
o zbadanie zgodności art. 559 k.p.c. w zw. z art. 545 § 1 i 2
k.p.c. w zakresie, w jakim wyłącza osobę ubezwłasnowolnioną z kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia wniosku
o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, z art. 30 i art. 31 Konstytucji. Rzecznik Praw
Obywatelskich słusznie podkreślił, iż sytuację procesową osób
ubezwłasnowolnionych należy postrzegać przez pryzmat godności
człowieka, rozumianej jako samoistne prawo podmiotowe. Przedmiotem prawa do godności jest – w najogólniejszym ujęciu – stworzenie (zagwarantowanie) każdemu człowiekowi takiej sytuacji,
by miał on możliwość autonomicznego realizowania swojej osobowości, ale przede wszystkim – by nie stawał się przedmiotem

24
M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności – granice władzy,
[w:] Obywatel – jego wolności i prawa, B. Oliwia-Radzikowska (red.),
Warszawa 1998, s. 48.
25
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r., sygn.
akt 28/05.
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działań ze strony innych podmiotów (zwłaszcza władzy publicznej)
i nie stanowił instrumentu w urzeczywistnianiu ich celów26.
Rozstrzygając powyższą sprawę Trybunał Konstytucyjny dokonał przeglądu wypracowanych w orzecznictwie standardów, dotyczących ocenianych przepisów oraz wskazał, że
nie każde ograniczenie zdolności procesowej należy odczytać
jako „uprzedmiotowienie” osoby jej pozbawionej, naruszające
jej godność. Trybunał Konstytucyjny podniósł, że zarówno
zgodnie z unormowaniami obecnej Konstytucji, jak i prawa
międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej prawo dostępu do sądu powinno być możliwie jak najszersze. Podkreślił
on jednak, że nie jest ono prawem absolutnym i zgodnie z art.
31 ust 3 Konstytucji, może podlegać ograniczeniom podmiotowym, przedmiotowym oraz proceduralnym. W odniesieniu
do postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie Trybunał Konstytucyjny wyraził wątpliwość, czy ograniczenie praw
osoby ubezwłasnowolnionej w rozważanym zakresie może być
umotywowane potrzebą ochrony jej godności i koniecznością
zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami podejmowanych
przez nią działań procesowych.
Trybunał Konstytucyjny dostrzegł, że „podmiotowość”
osoby ubezwłasnowolnionej realizowana była dopiero na etapie zaskarżenia postanowienia w sprawie zmiany lub uchylenia
ubezwłasnowolnienia, wcześniej natomiast osoba ta była jedynie biernym „przedmiotem” postępowania, pomimo iż jej status materialnoprawny nie zmieniał się. Mając to na uwadze TK
uznał, że tak potraktowana osoba ubezwłasnowolniona ma pełne
prawo poczuć »usprawiedliwione okolicznościami intersubiektywne przeświadczenie«, że na skutek wskazanych rozwiązań proceduralnych dotknęła ją »niesprawiedliwa, nieuzasadniona krzywda«.

26

Ibidem.
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Z racji tego, że naruszenia godności nie są stopniowalne oraz
nie mogą być uzasadnione koniecznością ochrony innych dóbr,
Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 559 w zw. z art. 545 § 1
i 2 k.p.c. jest sprzeczny z art. 30 Konstytucji.
Oceniając zgodność kwestionowanej regulacji z art. 31
Konstytucji TK wskazał w szczególności, że pozbawienie osoby
ubezwłasnowolnionej prawa do samodzielnego zainicjowania
postępowania w sprawie zmiany lub uchylenia jej ubezwłasnowolnienia sprawia, że możliwość podjęcia decyzji w tej sprawie
mają jedynie inne podmioty niż sam zainteresowany, w związku z tym jego „wolność” w tym zakresie może wyrażać się jedynie jako impuls do „skorzystania z wolności” za pośrednictwem
podmiotów legitymowanych do wszczęcia postępowania. Trybunał Konstytucyjny słusznie dostrzegł jednak, iż Między inspirowaniem do podjęcia decyzji a samodzielnym jej podejmowaniem
istnieje z punktu widzenia prawa do wolności zasadnicza różnica
jakościowa – pierwsze jest tylko »wtórnym« odbiciem tego prawa,
a drugie stanowi zaś jego istotę. W omawianym wypadku nie można więc uznać, że prawo do wolności osoby ubezwłasnowolnionej
jest gwarantowane w sposób wystarczający […].
Trybunał Konstytucyjny podkreślił również, że nieprzyznanie osobie ubezwłasnowolnionej prawa do samodzielnego
zainicjowania postępowania o zmianę lub uchylenie ubezwłasnowolnienia należy postrzegać nie tylko jako rozwiązanie ograniczające jej wolność do podjęcia tej decyzji, ale w konsekwencji
także zamykające jej drogę do wolności w wielu innych sferach
życia.
Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż aby ocenić, czy zaskarżona regulacja jest sprzeczna z prawem do wolności, wyrażonym w art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji, należy ustalić, czy
ograniczenie prawa do wolności osoby ubezwłasnowolnionej
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w badanym zakresie można uznać za „usprawiedliwione, konieczne i proporcjonalne w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji.”
W pierwszej kolejności TK przypomniał, że wolność oznacza świadome działanie lub świadome powstrzymywanie się
od działania, a to wymaga pewnej dojrzałości intelektualnej
i emocjonalnej oraz odpowiedniego postrzegania rzeczywistości.
Trybunał Konstytucyjny zauważył jednak, że osoba ubezwłasnowolniona może spełniać te warunki – zwłaszcza, gdy odzyskała pełnię władz umysłowych i psychicznych. Nie można
zatem wykluczyć, że osoba występująca z wnioskiem o zmianę
lub uchylenie ubezwłasnowolnienia będzie działała z pełnym
rozeznaniem, i z tego powodu automatycznie odebrać jej prawo do wolności. W dalszej kolejności Trybunał konstytucyjny
przywołał pogląd doktryny zgodnie z którym brak zdolności
postulacyjnej osób ubezwłasnowolnionych w badanym zakresie
wynika z nieposiadania przez nie pełnej zdolności do czynności
prawnych27. Dostrzegł on jednak, że polski system prawny dopuszcza pewne wyjątki w tym zakresie. Jednym z nich jest np.
umożliwienie osobom o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych, pozostających pod władzą rodzicielską, opieką albo
kuratelą, samodzielnego podejmowania czynności procesowych
w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, które ich dotyczą (art.
573 § 1 k.p.c.). Trybunał uznał, iż nic nie stoi na przeszkodzie,
aby osoba ubezwłasnowolniona, która została pozbawiona pełnej zdolności do czynności prawnych, miała zdolność inicjowania postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził także, że konieczność odciążenia sądów od rozpatrywania oczywiście bezzasadnych wniosków o uchylnie lub zmianę ubezwłasnowolnienia składanych
27
Zob. P. Kaczmarek, Prawo do sądu a zdolność sądowa, „Przegląd
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego” 2005, t. LXXIII,
s. 93-104.
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przez osoby ubezwłasnowolnione nie może być uznane za
dobro większe niż prawo do wolności osób ubezwłasnowolnionych. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Trybunał
Konstytucyjny orzekł, iż ograniczenia prawa do wolności osoby
ubezwłasnowolnionej w badanym zakresie nie można uznać za
usprawiedliwione, konieczne lub proporcjonalne – tym samym
TK uznał, że art. 559 w zw. z art. 545 § 1 i 2 k.p.c. jest niezgodny z art. 31 Konstytucji.
Zgodność ustawodawstwa krajowego z gwarantowanym
przez Konstytucję prawem do godności oraz wolności jednostki
w odniesieniu do osób ubezwłasnowolnionych była przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego również w sprawie o sygn. akt. U 8/0528. Dnia 6 listopada 2007 r. Trybunał
Konstytucyjny orzekł, iż § 43 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania
o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (dalej: „rozporządzenie RM”)29 w zakresie, w jakim przepisy te odnoszą się do wypłat renty socjalnej z powodu niepełnosprawności umysłowej osobom pełnoletnim, które nie mają
przedstawiciela ustawowego, oraz w zakresie, w jakim odnoszą
się do opiekunów faktycznych tych osób i do organów administracji państwowej stopnia podstawowego, zobowiązanych
przez organ rentowy do wystąpienia do sądu o ustanowienie
opiekuna lub kuratora dla osoby uprawnionej do renty, są niezgodne z art. 30 i art. 31 w zw. z art. 2 oraz 92 ust. 1 Konstytucji i nie są zgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2007 r., sygn.
akt U 8/05.
29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie
postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych
świadczeń, Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1988 r. Nr 10, poz. 73 oraz
z 1990 r. Nr 68, poz. 402.
28

61

Rozdział 2

Zgodnie z ówczesnym brzmieniem § 43 ust. 2 rozporządzenia RM, jeżeli z akt sprawy wynika konieczność ustanowienia dla osoby uprawnionej do emerytury albo renty opiekuna
lub kuratora, to do czasu jego ustanowienia świadczenia wypłacane są osobie pełniącej fatyczną opiekę nad uprawnionym.
Ustęp 4 paragrafu 43 stanowi natomiast, że organ rentowy
wypłacający świadczenie zobowiązuje osobę pełniącą faktyczną
opiekę nad uprawnionym do przedstawienia najpóźniej w ciągu 12 miesięcy postanowienia sądu o wyznaczeniu opiekuna
lub kuratora. W razie nie przedstawienia postanowienia sądu
w wyznaczonym terminie, organ rentowy zwraca się do właściwego organu administracji państwowej w sprawie wystąpienia
o ustanowienie opiekuna lub kuratora.
Trybunał Konstytucyjny badając sprawę podkreślił, iż
w żadnym wypadku wygoda urzędników nie może uzasadniać
orzeczenia instytucji ubezwłasnowolnienia. Poziom ingerencji
prawnej wobec tych osób powinien być dostosowany do ich
potrzeb i umiejętności. TK nie podzielił stanowiska Prokuratora Generalnego, zgodnie z którym przymus powszechnego
ubezwłasnowolnienia osób uprawnionych do renty z powodu
ich niepełnosprawności umysłowej chroni ich interesy. Trybunał Konstytucyjny podniósł bowiem, iż Potrzeba ubezwłasnowolnienia tych osób nie podlega badaniu w procedurze rentowej,
a konieczność i celowość ubezwłasnowolnienia nie jest elementem
decyzji w sprawie renty socjalnej dla osób o ograniczonej sprawności umysłowej.
TK podkreślił także, że poziom ingerencji prawnej wobec osób
niepełnosprawnych powinien być dostosowany do ich potrzeb
i umiejętności. Nie można orzekać ubezwłasnowolnienia, jeżeli możliwe są korzystniejsze formy wsparcia. Biorąc pod uwagę konieczność poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej
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godności człowieka oraz jego wolności Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.
2.3. Wolność osobista
Jednym z przejawów wolnościowego statusu człowieka,
wyrażonego w art. 31 ust. 1 Konstytucji jest wolność osobista, rozumiana jako swoboda określania przez jednostkę swego
zachowania i postępowania zarówno w życiu publicznym, jak
i prywatnym, nieograniczona przez jakiekolwiek inne czynniki
ludzkie30. Korzystanie z konstytucyjnych praw i wolności wymaga w pierwszej kolejności zapewnienia jednostce wolności
osobistej. Jak wskazuje P. Sarnecki jest ona bowiem koniecznym
założeniem korzystania przez jednostkę nie tylko z praw człowieka i obywatela, wyrażonych w przepisach konstytucyjnych i ustawowych lecz także wykorzystywania tamże wyrażonych wolności.
W zasadzie też każda z dalszych »wolności« konstytucyjnych jest
w swej istocie takim czy inny przejawem wykorzystania wolności
osobistej31.
Jak wynika z art. 41 ust. 1 zd. 2 Konstytucji, wolność osobista nie ma charakteru absolutnego. Przepis ten
stanowi bowiem, że na zasadach i w trybie określonym
w ustawie dopuszczalne jest jej ograniczenie, a wręcz pozbawienie. Artykuł 41 ust. 1 Konstytucji stanowi, iż każdemu
zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Zakres pojęcia „nietykalność osobista” budzi wątpliwości definicyjne. W wyroku z dnia 10 czerwca 2008 r. Trybunał
Konstytucyjny wskazał, że nietykalność osobista prima vista
wiąże się z zakazem naruszania integralności cielesnej człowieka32.
P. Sarnecki, [w:] Konstytucja…, op. cit., s. 211.
Ibidem.
32
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn.
akt SK 17/07.
30
31
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W doktrynie spotkać można również pogląd zawężający „nietykalność osobistą” do wolności od środków przymusu oraz
ochrony przed samowolnym i bezprawnym zatrzymaniem czy
aresztowaniem33. P. Karlik oraz P. Wiliński stoją jednak na
stanowisku, że „nietykalność osobista” obejmuje swoim zakresem zarówno nietykalność w wymiarze fizycznym, jak również
nietykalność w wymiarze psychicznym34. Nowsze orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego skłania się ku szerszemu rozumieniu omawianego pojęcia35.
Artykuł 41 ust. 2 Konstytucji gwarantuje każdemu pozbawionemu wolności, prawo do uruchomienia procedury kontroli
legalności takiego pozbawienia wolności. Zgodne z nim, każdy
pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma
prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia
legalności tego pozbawienia. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 czerwca 2002 r. wskazał, że kontrola legalności
pozbawienia wolności musi, zgodnie z przepisami Konstytucji,
obejmować nie tylko legalność samej decyzji o pozbawieniu wolności, jej przesłanek i trybu podjęcia, ale również sposób jej realizacji,
a w szczególności czas trwania pozbawienia wolności36.
2.4. Prawo do sądu
Prawo do sądowej kontroli legalności pozbawienia wolności jest ściśle związane z gwarantowanym przez art. 45
33
B. Przybyszewska-Szter, [w:] Wolności i prawa człowieka, M. Chmaj
(red.), Warszawa 2008, s. 102 i n.
34
P. Karlik, P. Wiliński, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art.
1-86, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016, s. 991.
35
Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2010 r.,
sygn. akt U 5/07; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca
2013 r., sygn. akt U 2/11 i in.
36
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r., sygn.
akt SK 5/02.
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ust. 1 Konstytucji prawem do sądu. Tym samym odwołanie w celu ustalenia legalności pozbawienia wolności powinno być rozpatrywane w procedurze sądowej, zgodnie
z wymogami jawności i sprawności37. W myśl tego przepisu
każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny,
bezstronny i niezawisły sąd.
P. Sarnecki definiuje prawo do sądu jako możliwość zwrócenia się w każdej sytuacji (sprawie) do sądu z żądaniem określenia
(ustalenia) statusu prawnego jednostki, w sytuacjach odczuwanych
przez nią niejasności, niepewności, a zwłaszcza obawy wystąpienia takiego naruszenia38. W doktrynie wskazuje się ponadto, że
przepis ten obejmuje również sytuacje, w których nie doszło
jeszcze do naruszenia praw, lecz zainteresowany poszukuje drogi sądowej, aby ustalić swój status prawny39.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego wolą ustrojodawcy jest objęcie prawem do sądu
jak najszerszego zakresu spraw. Z zasady demokratycznego
państwa prawnego wynika zaś dyrektywa interpretacyjna zakazująca zawężającej wykładni prawa do sądu40. W judykaturze
TK wskazuje się, że na treść prawa do sądu składa się prawo
do: 1) uruchomienia postępowania przed sądem; 2) odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, uwzględniającej
wymagania sprawiedliwości, jawności i dwuinstancyjności;
3) uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy, a także

P. Wiliński, Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011, s. 40.
P. Sarnecki, [w:] Konstytucja…, op. cit., s. 234.
39
Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP,
„Państwo i Prawo” z. 11-12, 1997, s. 87.
40
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r., sygn.
akt K 21/11.
37
38
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4) odpowiedniego ukształtowania pozycji i ustroju organu rozpoznającego sprawę.41
Gwarancja nietykalności i wolności osobistej oraz prawo
do sądu w odniesieniu do sytuacji prawnej osób ubezwłasnowolnionych stały się przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r.42 Sprawa ta
dotyczyła wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie
zgodności: 1) art. 38 u.o.z.p.43 w zw. z art. 156 k.r.o. w zw.
z art. 573 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduje czynnego udziału osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w sprawach
o uzyskanie przez jej opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego
na złożenie wniosku o umieszczenie tej osoby w domu pomocy
społecznej, z art. 30, 41 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz
art. 5 ust. 1 i 4 EKPC, a także art. 14 ust. 1 lit. b i art. 19 lit.
a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych44; 2) art. 41
ust. 1 u.o.z.p. w zakresie, w jakim wyłącza osobę całkowicie
ubezwłasnowolnioną umieszczoną w domu pomocy społecznej
za zgodą jej opiekuna z kręgu podmiotów uprawnionych do
wystąpienia do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej, z art. 30, 41 ust. 1, 45 ust. 1
i art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 5 ust. 1 i 4 EKPC, a także
art. 14 ust. 1 lit. b i art. 19 lit. a Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych.
Odnosząc się do pierwszego zarzutu kierowanego przez
Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przyjęcie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej do domu
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2012 r.,
sygn. akt SK 28/10.
42
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn.
akt K 31/15.
43
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.
44
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. 2012 poz. 1169
41
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pomocy społecznej niewątpliwie ingeruje w jej wolność osobistą, a co
za tym idzie – podlega ochronie przez pryzmat art. 41 ust. 1 Konstytucji. TK dostrzegł również, że zmiana miejsca zamieszkania a
także konieczność podporządkowania się warunkom panującym
w domu pomocy społecznej są porównywalne z dolegliwościami związanymi z przymusowym umieszczeniem na obserwacji
psychiatrycznej w toku postępowania karnego, czy też doprowadzeniem do izby wytrzeźwień – czyli sytuacjami, co do których orzecznictwo TK odnosi standard wynikający z art. 41 ust.
1 Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny rozpatrując sprawę odwołał się
również do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kędzior przeciwko Polsce, w której ETPC uznał
tzw. „dobrowolne umieszczenie” osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej za równoznaczne
z pozbawieniem wolności w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. e EKPC.
Przesłanki „dobrowolnego umieszczenia” zostały określone
w art. 38 u.o.z.p., zgodnie z którym osoba, która w skutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna
do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma
możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje
stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego,
może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego
przyjęta do domu pomocy społecznej.
„Przymusowe umieszczenie” występuje natomiast wtedy,
gdy osoba o której mowa w art. 38 lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby (art. 39 u.o.z.p.).
Sytuacja procesowa osoby „dobrowolnie umieszczonej” znacznie różni się od uprawnień jakie posiada osoba „przymusowo
umieszczona”. Ostatnia posiada bowiem status uczestnika
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postępowania oraz wszelkie wynikające z tego faktu uprawnienia procesowe.
Mając powyższe na uwadze Trybunał Konstytucyjny podzielił spostrzeżenie Rzecznika Praw Obywatelskich, iż o tym
czy osoba całkowicie ubezwłasnowolniona będzie mogła przed
sądem wypowiedzieć się odnośnie umieszczenia jej w domu pomocy społecznej, decyduje nie kryterium związane ze stanem
zdrowia takiej osoby, lecz to, czy jej przedstawiciel ustawowy
wyraża zgodę na przyjęcie do domu pomocy społecznej. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowana przez wnioskodawcę norma prawna jest niezgodna z art. 41 ust. 1 w zw. z art.
30 Konstytucji przez to, że „wręcz ostentacyjnie pozwala zignorować autonomię decyzji osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, sprawiając, że zostanie ona potraktowana przedmiotowo
lub innymi słowy – stanie się przedmiotem działań ze strony
innych, zwłaszcza władzy publicznej”.
Oceniając zarzut niezgodności art. 38 u.o.z.p. z art. 45
ust. 1 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że
istotnym elementem sprawiedliwej procedury sądowej jest prawo strony do osobistego udziału w czynnościach procesowych.
Wszelkie ograniczenia tego prawa powinny być natomiast
odpowiednio uzasadnione. Oceniając konkretne rozwiązania
ustawowe z punktu widzenia wymogów sprawiedliwości proceduralnej należy natomiast uwzględnić charakter spraw rozpoznawanych w danym postępowaniu. Zdaniem Trybunału
Konstytucyjnego art. 38 u.o.z.p. nie spełnia tak rozumianych
wymagań sprawiedliwości proceduralnej. W szczególności TK
wskazuje, że osoba ubezwłasnowolniona całkowicie jest wyłączona z postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wydania jej opiekunowi zezwolenia na wyrażenie zgody na
przyjęcie jej do domu pomocy społecznej. Nie ma ona prawa do bycia wysłuchaną, a sąd nie jest obowiązany poczynić
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jakichkolwiek ustaleń dotyczących jej woli przebywania w domu
pomocy społecznej. Rozwiązanie to nie pozostaje bez wpływu
na czytelność motywów rozstrzygnięcia i możliwość weryfikacji sposobu rozumowania sądu, a to może rodzić podejrzenie
o dowolność czy wręcz arbitralność45.
Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że Tak ukształtowana
procedura sądowa, a w szerszej perspektywie – tryb przyjmowania
do domu pomocy społecznej jest także nie do pogodzenia ze społeczną funkcją sprawiedliwej procedury sądowej, która ma kształtować
i wzmacniać zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz
poczucie poszanowania ich praw46.
Mając na uwadze powyższe Trybunał Konstytucyjny przyjął, że art. 38 u.o.z.p. w zw. z art. 156 w zw. z art. 175 k.r.o. w zw.
z art. 573 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduje czynnego udziału osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w sprawach
o uzyskanie przez jej opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego
na złożenie wniosku o umieszczenie tej osoby w domu pomocy
społecznej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
Drugi zarzut badany przez Trybunał Konstytucyjny dotyczył zakwestionowania zgodności z postanowieniami Konstytucji, EKPC oraz Konwencji wyłączenia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, umieszczonej w domu pomocy społecznej za
zgodą opiekuna prawnego z kręgu podmiotów uprawnionych
do wystąpienia do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia
o przyjęciu do domu pomocy społecznej.
Oceniając obowiązujący w chwili orzekania stan prawny
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, która została „dobrowolnie umieszczona”

Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.01.2010 r.,
sygn. akt SK 2/09; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r., sygn. akt SK 17/12.
46
Ibidem.
45
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w domu pomocy społecznej nie tylko nie ma możliwości prawnie
skutecznego domagania się zwolnienia, ale także jest pozbawiona
wpływu na stanowisko swojego przedstawiciela ustawowego w tym
względzie, a nawet – nie może zainicjować postępowania zmierzającego do weryfikacji przesłanek dalszego przebywania w zakładzie47.TK doszedł do konkluzji, że czas pobytu osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej w konsekwencji
zależy wyłącznie od woli jej przedstawiciela ustawowego. Za
niekonsekwencje ustawodawcy należy zdaniem Trybunału
Konstytucyjnego uznać sytuację, w której w przypadku „przymusowego umieszczenia” w domu pomocy społecznej osoba
ubezwłasnowolniona ma prawo domagać się zwolnienia jej z
zakładu, natomiast jeśli została ona umieszczona w nim „dobrowolnie” prawo to już jej nie przysługuje.
W opinii Trybunału Konstytucyjnego, takie ukształtowanie sytuacji osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która
została przyjęta do domu pomocy społecznej na wniosek jej
przedstawiciela ustawowego, narusza jej godność, wolność osobistą oraz całkowicie pozbawia ją prawa do sądu. Mając to na
uwadze TK uznał, że art. 41 ust. 1 u.o.z.p., w zakresie w jakim
pomija uprawnienie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
umieszczonej w domu pomocy społecznej za zgodą jej opiekuna, do domagania się weryfikacji podstaw jej przebywania w tej
placówce, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 30 oraz
z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Na mocy art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK, Trybunał Konstytucyjny odstąpił od oceny powyższej
regulacji w świetle pozostałych wzorców kontroli48.
Opisywane powyżej orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w znacznym stopniu poprawiło sytuację prawną osób
Ibidem.
Ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U.
1997 nr 102 poz. 643.
47
48
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ubezwłasnowolnionych. TK akcentując potrzebę ochrony godności ludzkiej, wolności oraz prawa do sądu osób ubezwłasnowolnionych wywarł istotny wpływ również na kształtowanie
się orzecznictwa sądów powszechnych. W szczególności wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2007 r. wpłynął
na ożywienie dyskusji dotyczącej potrzeby zmian instytucji
ubezwłasnowolnienia, w szczególności poprzez dostosowanie jej
do wymogów stawianych przez standardy prawa międzynarodowego oraz ukształtowanej doktryny praw człowieka, opartej
na poszanowaniu godności ludzkiej.
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3.1. Konwencja
o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności została przyjęta na posiedzeniu Komitetu Ministrów
w Rzymie 4 listopada 1950 r. Jest ona regionalnym traktatem
międzynarodowym, skoncentrowanym na prawach obywatelskich i politycznych. Polska podpisała Konwencję dnia 26
listopada 1991 r. a następnie ratyfikowała dnia 19 stycznia
1993 r. Zgodnie z art. 91 Konstytucji RP ratyfikowana umowa
międzynarodowa po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie uzależnione jest od ustawodawcy. Umowy międzynarodowe dotyczące m. in. praw człowieka
mają pierwszeństwo przed ustawą, jeśli nie da się jej pogodzić
z taką umową1.
Mechanizm implementacji postanowień zawartych
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi Europejski
1
M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017, s. 27.
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Trybunał Praw Człowieka (dalej: „Trybunał”, „ETPC” lub
„Europejski Trybunał Praw Człowieka”). Zasiadają w nim
sędziowie z Państw-Stron Konwencji wybierani przez Zgromadzenie Parlamentarne większością głosów z listy trzech kandydatów przedstawionych Komitetowi Ministrów Rady Europy2.
Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może
wnieść zarówno Państwo-Strona Konwencji (art. 33 EKPC)
jak i każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek,
która uważa, że stała się ofiarą naruszeń przez jedną z Wysokich
Układających się Stron praw zawartych w Konwencji lub jej
protokołach dodatkowych (art. 34 EKPC).
Prawo do wniesienia skargi indywidualnej ma fundamentalne znaczenie dla skutecznej ochrony materialnych praw
i wolności chronionych przez Konwencję i jej protokoły3. Jej
skuteczność wymaga, aby potencjalni skarżący mogli swobodnie komunikować się z Trybunałem, bez jakiejkolwiek presji ze
strony władz4. Artykuł 34 EKPC nakłada na państwo obowiązki pozytywne związane z zapewnieniem możliwości skutecznego korzystania z omawianego prawa. Naruszenie art. 34 EKPC
może zatem nastąpić m. in. w sytuacji, gdy państwo nie podjęło
odpowiednich działań umożliwiających skuteczne korzystanie
z prawa do skargi przez osobę z niepełnosprawnością, która
z powodu swojego stanu zdrowia nie mogła skorzystać ze środków prawnych krajowych, skonsultować się z adwokatem czy

2
Obecnie funkcję sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski pełni prof. Krzysztof Wojtyczek (stan na dzień
01.01.2018).
3
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Paladi
przeciwko Mołdawii z dnia 10 marca 2009 r., skarga nr 39806/06,
§ 87.
4
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Shamayev i in. przeciwko Gruzji i Rosji z dnia 12 kwietnia 2005 r., skarga
nr 36378/02, § 471.
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też swobodnie komunikować się z Trybunałem5. Ma to istotne
znaczenie zwłaszcza w kontekście osób z niepełnosprawnością
intelektualną, których zdolność do samodzielnego i swobodnego korzystania ze środków krajowych i komunikowania się
z Trybunałem jest w sposób oczywisty ograniczona lub wręcz
wyłączona.
Z artykułu 1 EKPC wynika obowiązek Państw-Stron
Konwencji do podejmowania działań zapewniających zgodność obowiązującego w nich prawa z Europejską Konwencją
Praw Człowieka. W wyroku w sprawie Henryk Urban i Ryszard
Urban przeciwko Polsce ETPC podkreślił, że w pierwszej kolejności do państwa i jego sądów należy interpretacja i stosowanie
prawa krajowego oraz decydowanie o jego zgodności z konstytucją.6 Rola Trybunału sprowadza się natomiast do oceny
zgodności skutków takich interpretacji z Europejską Konwencją Praw Człowieka.7 EKPC oprócz zobowiązania państwa do
przestrzegania praw i wolności w niej określonych, wymaga
ponadto zapewnienia skutecznego korzystania z nich poprzez
zapobieganie naruszeniom lub usuwanie ich skutków8.
Żaden przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
ani jej protokołów dodatkowych nie odnosi się wprost do
sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ostatnich latach ETPC podejmował jednak wielokrotnie
rozważania dotyczące zagadnień związanych m. in. z

M. A. Nowick, Wokół Konwencji…, op. cit., s. 61.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Henryk Urban i Ryszard Urban przeciwko Polsce z dnia 30 listopada
2010 r., skarga nr 23614/08, § 41.
7
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Markovic i inni przeciwko Włochom z dnia 17 lutego 2004 r., skarga
nr 1398/03, § 108.
8
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Irlandia przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 9 października 1979 r., skarga
nr 5310/71, § 199.
5

6
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ograniczaniem zdolności do czynności prawnych. Przedmiotem
analiz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka była również
sama instytucja ubezwłasnowolnienia. W odniesieniu do tej
grupy zagadnień ETPC oceniał obowiązujące w Państwach-Stronach Konwencji standardy dotyczące przede wszystkim
prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 EKPC),
prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPC), prawa
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 EKPC),
prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 EKPC),
zakazu dyskryminacji (art. 14 EKPC) oraz prawa do wolnych
wyborów, zagwarantowanego przez art. 3 Protokołu dodatkowego nr 1 do EKPC.
Ocena obowiązującego w Polsce ustawodawstwa w tym
zakresie wymaga zatem zrekonstruowania na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazanych
powyżej praw i wolności gwarantowanych przez Konwencję.
3.1.1 Prawo do wolności
i bezpieczeństwa osobistego
Zgodnie z art. 5 EKPC każdy ma prawo do wolności
i bezpieczeństwa osobistego. W wyroku ETPC w sprawie Engel
i inni przeciwko Holandii Trybunał stwierdził, że przepis ten
chroni podstawowe prawo człowieka do ochrony przed arbitralnymi i bezprawnymi zamachami na jego wolność9. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że art. 5 EKPC chroni jedynie przed
pozbawieniem wolności, a nie innymi ograniczeniami fizycznej wolności jednostki, dotyczącymi np. poruszania się – te są

9
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Engel
i inni przeciwko Holandii z dnia 8 czerwca 1976 r., skarga nr 5100/71,
§ 58.
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bowiem zapewnione przez art. 2 Protokołu nr 4 do EKPC10.
Stwierdzenie, że doszło do naruszenia wolności każdorazowo
poprzedzone musi być zbadaniem okoliczności danej sprawy11.
Uwzględnić należy w szczególności rodzaj, czas trwania, skutki
oraz nasilenie zastosowanych restrykcji12. W wyroku w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji Trybunał podkreślił jednak, że jeżeli stan faktyczny wskazuje na pozbawienie wolności
w rozumieniu art. 5 ust. 1 EKPC to dla ostatecznej oceny nie
może mieć znaczenia krótki okres jego trwania13. Aby doszło do
bezprawnego pozbawienia wolności musi ono nastąpić wbrew
woli osoby przeciwko której zostało skierowane. ETPC podkreśla jednak, że prawo do wolności osobistej zajmuje zbyt ważne
miejsce w społeczeństwie demokratycznym, żeby dopuszczalne
było samowolne zrzeczenie się go – szczególnie w sytuacji, gdy
chodzi o osobę prawnie niezdolną do wyrażenia zgody albo
sprzeciwu wobec proponowanego środka14.
W sprawie H. L. przeciwko Wielkiej Brytanii Trybunał
wskazał, iż w przypadku przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i innych tego rodzaju zakładach, aby rozstrzygnąć czy miało miejsce pozbawienie wolności należy zbadać, czy
osoby te miały możliwość swobodnego opuszczenia placówki
oraz czy były one pod stałym nadzorem i kontrolą personelu.

10
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Hajduova przeciwko Słowacji z dnia 30 listopada 2010 r., skarga nr
2660/03, § 54.
11
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Guzzardi przeciwko Włochom z dnia 6 listopada 1980 r., skarga nr
7367/76, § 54.
12
Ibidem, § 92.
13
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji z dnia 6 stycznia 2010 r., skarga nr
25965/04, § 317.
14
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie H. L.
przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 5 października 2004 r., skarga nr
45508/99 § 90.

77

Rozdział 3

Jeżeli personel kontrolował całkowicie wszystko, co wiązało się
z opieką nad pacjentem, to zdaniem Trybunału doszło do pozbawienia wolności15. ETPC dostrzega jednak, że w pewnych
sytuacjach umieszczenie osoby w placówce opiekuńczej w celu
zapewnienia koniecznej opieki medycznej oraz godnych warunków życiowych i higieny nie stanowi pozbawienia wolności, lecz środek podjęty w interesie takiej osoby16. W wyroku
w sprawie Nielsen przeciwko Danii Trybunał rozpatrywał sytuację, w której na skutek decyzji matki doszło do pozbawienia
wolności 12-letniego dziecka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym17. ETPC uznał, że potrzeba poszanowania prawa
rodziców do sprawowania opieki przemawia w tym wypadku
przeciwko uznaniu, że w grę wchodzi pozbawienie wolności
w rozumieniu art. 5 ust. 1 EKPC.
Pozbawienie wolności osoby może być usprawiedliwione
wyłącznie w wypadkach przewidzianych w prawie krajowym.
Z racji tego, że Europejska Konwencja Praw Człowieka określa jedynie standard minimalny, w sytuacji, gdy prawo krajowe
przewiduje standard wyższy, dla określenia granic legalności detencji zastosowanie znajduje prawo krajowe18. W każdym razie
musi być ono zgodne z ogólnymi zasadami państwa prawnego,
przewidywalne oraz skonstruowane w sposób uniemożliwiający

Ibidem., § 94.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie H.M.
przeciwko Szwajcarii z dnia 26 lutego 2002 r., skarga nr 39187/98,
§ 48.
17
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Nielsen przeciwko Danii z dnia 28 listopada 1988 r., skarga nr 10929/84,
§ 72.
18
P. Hofmański, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1-8, t. 1, L. Garlicki (red.),
Warszawa 2010, s. 162.
15
16
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arbitralność jego zastosowania19. Art. 5 ust. 1 zd. 2 stanowi,
że nikt nie może być pozbawiony wolności z wyjątkiem wymienionych w przepisie przypadków i w „trybie ustalonym
przez prawo”. Oznacza to, że do pozbawienia wolności może
dochodzić wyłącznie w ramach postępowania zgodnego z tym
prawem. Tym samym każde naruszenie procedury krajowej
stanowi jednocześnie pogwałcenie art. 5 ust. 1 EKPC20. Ochrona wynikająca z omawianego przepisu przysługuje jednostce
w razie ingerencji państwa w jej wolność osobistą. W praktyce orzeczniczej pojawiały się jednak sytuacje przemawiające za
potrzebą udzielenia ochrony prawnej także osobie pozbawionej wolności na skutek decyzji podjętej przez osobę prywatną.
Zgodnie z orzecznictwem ETPC gwarancja określona w art. 5
EKPC może bowiem działać również horyzontalnie, jako zobowiązanie pozytywne państwa do ochrony obywateli przed ingerencjami w ich wolność21.
W art. 5 ust. 1 zd. 2 EKPC określony został katalog wyjątków dopuszczających pozbawienie wolności. W kontekście
niniejszych rozważań na szczególną uwagę zasługuje lit. e tegoż
przepisu. Z treści art. 5 ust. 1 lit. e EKPC wynika bowiem,
iż wyjątek od zakazu pozbawienia wolności dotyczy zgodnego
z prawem pozbawienia wolności m. in. „osoby umysłowo chorej”. Europejska Konwencja Praw Człowieka nie zawiera definicji pojęcia „osoby umysłowo chorej”. W wyroku w sprawie
Winterwerp przeciwko Niderlandom Trybunał wskazał, że ciągły postęp wiedzy w zakresie nauk medycznych i zmieniające
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Baranowski przeciwko Polsce z dnia 2 października 2007 r., skarga nr
39742/05, § 50 i n.
20
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Van
der Leer przeciwko Niderlandom z dnia 21 lutego 1990 r., skarga
nr 11509/85, § 23.
21
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Storck
przeciwko Niemcom z dnia 16 czerwca 2005 r., skarga nr 61603/00.
19
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się kryteria ocen uniemożliwiają jednoznaczną jego definicję22.
ETPC dostrzega także, że ciągłym zmianom ulega podejście
społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością oraz zrozumienie
problemów osób cierpiących na różne zaburzenia umysłowe23.
Niezależnie jednak od przyjętej definicji Trybunał podkreśla, iż
niedopuszczalne jest pozbawienie wolności jedynie ze względu
na poglądy albo zachowanie odbiegające od norm przyjętych
w społeczeństwie24. Musi być ono poprzedzone zbadaniem osoby przez lekarzy i uznaniem, że zachodzą podstawy do umieszczenia jej w odpowiednim zakładzie zamkniętym. Jedynie
w przypadkach niecierpiących zwłoki dopuszczalne jest natychmiastowe pozbawienie wolności bez uprzedniego zaciągnięcia
specjalistycznej opinii ‒ pod warunkiem że zostanie ona wydana bezpośrednio po zatrzymaniu25. W sprawie Enhorn przeciwko Szwecji Trybunał podkreślił, że pozbawienie wolności
jest środkiem ostatecznym i może być zastosowany wyłącznie
wtedy, gdy nie ma możliwości zabezpieczenia zagrożonych dóbr
w inny sposób26. Środki te służyć mają zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przede wszystkim ochronie
osób, wobec których są stosowane27.
Istotne znaczenie w zakresie pozbawienia wolności ma
również czas stosowania tego środka. Z orzecznictwa Euro22
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Winterwerp przeciwko Niderlandom z dnia 24 października 1979 r.,
skarga nr 6301/73, § 37.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Varbanov przeciwko Bułgarii z dnia 19 maja 2004 r., skarga nr 31365/96,
§ 47.
26
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Enhorn przeciwko Szwecji z dnia 25 stycznia 2005 r., skarga nr 56529/00,
§ 43.
27
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Guzzardi przeciwko Włochom z dnia 6 listopada 1980 r., skarga nr
7367/76, § 98.
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pejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że w każdym
przypadku musi on być indywidualnie określany i pozostawać
w proporcji do zagrożenia jakie niesie za sobą pozostanie danej
osoby na wolności. Stan zdrowia oraz konieczność pozostawania w izolacji musi być stale kontrolowany przez organy państwa
a w przypadku ustania przyczyn pozbawienia wolności, należy
daną osobę niezwłocznie zwolnić28.
3.1.2. Prawo
do rzetelnego procesu sądowego
Ochrona praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka wymaga zapewnienia każdemu prawa do rzetelnego procesu sądowego. Prawo to znalazło
wyraz w art. 6 ust. 1 EKPC. Zgodnie z tym przepisem każdy ma prawo do rzetelnego i publicznego rozpatrzenia sprawy
w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach
o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia
w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. W wyroku
w sprawie Golder przeciwko Wielkiej Brytani ETPC wskazał, że
przepis ten jest odbiciem ważnej zasady leżącej u podstaw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tj. zasady rządów prawa29.
Prawo to w demokratycznym społeczeństwie jest zdaniem Trybunału tak ważne, że jakakolwiek jego wykładnia zawężająca
nie odpowiadałaby ani jego celowi, ani charakterowi30. Dlatego
28
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Johson
przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 24 października 1997 r., skarga nr
22520/93, § 61.
29
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Golder przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 21 stycznia 1975 r., skarga nr
4451/70, § 43.
30
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Delcourt przeciwko Belgii z dnia 23 lipca 1968 r., skarga nr 1474/62, § 25.
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też rezygnacja z gwarancji wynikającej z art. 6 ust. 1 Konwencji jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy nie budzi wątpliwości
i nie sprzeciwia się jej ważny interes publiczny31. W doktrynie
wskazuje się, iż do gwarancji wynikających z art. 6 ust. 1 EKPC
należą: 1) sprawiedliwość proceduralna w postępowaniach
w sprawach cywilnych i karnych; 2) prawo dostępu do sądu
celem dochodzenia praw i obowiązków cywilnoprawnych;
3) prawo do wykonania wyroku w sprawie cywilnej32.
Zgodnie z brzmieniem omawianego przepisu znajduje on
zastosowanie w sprawach, których przedmiotem jest „rozstrzyganie o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym” lub rozstrzyganie „o zasadność każdego oskarżenia w wytoczonej sprawie
karnej”. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie
wskazywał jednak, że zawarte w nim określenia są autonomicznymi pojęciami Konwencji i mogą mieć szersze znaczenie niż
nadawane im przez Państwa-Strony Konwencji33. Tak jest m.
in. w przypadku pojęcia „praw i obowiązków cywilnych” o których mowa w art. 6 ust. 1 EKPC34. M. A. Nowicki wskazuje, że: Artykuł 6 ust. 1 Konwencji stosuje się, jeśli roszczenie jest
z natury »pieniężne«, wynika z naruszenia praw mających również taki charakter, niezależnie od źródła sporu oraz faktu posiadania jurysdykcji przez sądy administracyjne. Nie można wykluczyć, że prawo uważane za publiczne w prawie krajowym może

31
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Craxi
przeciwko Włochom z dnia 5 grudnia 2002 r., skarga nr 34896/97,
§ 91.
32
M. Purchase, E. Schutzer-Weismann, Article 6 Right to a Fair Trial,
Londyn 2006, s. 6001-6002.
33
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie De
Cubber przeciwko Belgii z dnia 26 października 1984 r., skarga nr
9186/80, § 30.
34
P. Hofmański, A. Wróbel, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1-18,
L. Garlicki (red.), Warszawa 2010, s. 250.
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być traktowane jako prawo prywatne, a więc cywilne, dla celów art.
6 Konwencji, i na odwrót35.
Jednym z aspektów prawa do rzetelnego procesu sądowego jest prawo dostępu do sądu, czyli możliwość zainicjowania
postępowania przed sądem lub trybunałem w celu ochrony
swoich praw i wolności. Podkreślenia wymaga fakt, że prawo
to gwarantuje dostęp do sądu zarówno w znaczeniu prawnym
jak i faktycznym. Jeżeli zatem jednostce zapewnia się prawo
do wszczęcia postępowania, lecz odmawia się np. możliwości
kontaktu z obrońcą, to sytuacja ta narusza faktyczny jej dostęp
do sądu. Na prawo to może powoływać się każdy, kto uważa
w sposób możliwy do uzasadnienia, że ingerencja w korzystanie
z jego praw cywilnych jest niezgodna z prawem i zarzuca, ze
nie mógł wnieść swego roszczenia do sądu spełniającego wymagania z art. 6 ust. 1 Konwencji36. Europejski Trybunał Praw
Człowieka wielokrotnie podkreślał, że prawo to obejmuje nie
tylko prawo do zainicjowania postępowania, ale również prawo
do uzyskania rozstrzygnięcia sporu przez sąd37.
Pomimo doniosłości omawianej regulacji prawnej ETPC
podkreśla, że prawo dostępu do sądu nie jest prawem absolutnym. Ze względu na swoją naturę może być ono poddane „dorozumianym ograniczeniom” i wymaga regulacji przez
Państwa-Strony Konwencji38. Mają one w tym zakresie pewien
Zob szerzej.: M. A. Nowicki, Wokół Konwencji…, op. cit., s. 494-509.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Roche
przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 19 października 2005 r., skarga nr
32555/96, § 117.
37
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lupeni Greek Catholic Parish i inni przeciwko Rumunii z dnia 29 listopada
2016 r., skarga nr 76943/11, § 86; Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w sprawie Falie przeciwko Rumunii z dnia 19 maja
2015 r., skarga nr 23257/04, § 22-24 i in.
38
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Golder przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 21 stycznia 1975 r., skarga nr
4451/70, § 21.
35
36
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margines swobody, który podlega kontroli Trybunału pod kątem zachowania wymagań określonych w art. 6 ust. 1 Konwencji. ETPC bada, czy istniejące ograniczenie nie dotyka samej
istoty tego prawa, a zwłaszcza czy realizuje uprawniony cel oraz
czy zachowuje właściwą proporcję między zastosowanymi środkami a zamierzonym celem39.
Jak wskazuje P. Hofmański i A. Wróbel, celami usprawiedliwiającymi ograniczenia prawa dostępu do sądu mogą
być między innymi dobro wymiaru sprawiedliwości, zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu sądów sprawami, właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości czy też pewność prawa40. Należy podkreślić jednak, że również i w tych
wypadkach ograniczenia dostępu do sądu nie mogą być
stosowane arbitralnie i nieproporcjonalnie41. W wyroku
w sprawie Campbell and Fell przeciwko Wielkiej Brytanii ETPC
stwierdził, że ograniczenie omawianego prawa w stosunku do
osób chorych psychicznie, małoletnich, więźniów i bankrutów
co prawda jest dopuszczalne, lecz całkowite pozbawienie tych
osób prawa dostępu do sądu należy uznać za niezgodne z art. 6
ust. 1 EKPC42.
Wątpliwości na tle zgodności z art. 6 ust. 1 EKPC regulacji prawa polskiego budził między innymi tzw. przymus radcowsko-adwokacki. W wyroku w sprawie Siałkowska przeciwko
Polsce Trybunał wskazał, że przymus ten sam w sobie nie jest

39
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Jussi
Osawe przeciwko Estonii z dnia 31 lipca 2014 r., skarga nr 11239/11,
§ 43.
40
P. Hofmański, A. Wróbel, [w:] Konwencja…, op. cit., s. 295.
41
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tolstoy MIloslavsky przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 20 lutego 1992 r.,
skarga nr 18139/91, § 6.
42
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Campbell and Fell przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 28 czerwca 1984 r.,
skarga nr 7819/77, § 88.
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sprzeczny z art. 6 ust. 1 EKPC, konieczne jest jednak zabezpieczenie dostępu do sądu osobom ubogim poprzez zapewnienie
bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego z urzędu43.
W sprawie tej ETPC zbadał również, czy możliwość odmowy
wniesienia kasacji przez adwokata z urzędu nie narusza prawa
dostępu do sądu. Rozpatrując sprawę Trybunał uznał, że odmowa ta nie będzie stanowiła pogwałcenia postanowień Konwencji, jeżeli zapewnione zostaną odpowiednie „wymagania
jakościowe”, w szczególności: 1) odmowa wniesienia kasacji
zostanie odpowiednio uzasadniona na piśmie; 2) odmowa
wniesienia kasacji nastąpi w terminie umożliwiającym stronie
zwrócenie się do adwokata z wyboru.
Problem faktycznego zapewnienia dostępu do sądu rodzić może również obowiązek uiszczenia kosztów sądowych.
Z orzecznictwa ETPC wynika, że Państwa-Strony Konwencji
muszą zapewnić, aby dostęp do sądu nie był dla jednostki ograniczony ze względów ekonomicznych. Koszty te nie mogą być
zatem nadmiernie wysokie w stosunku do zdolności finansowych danej jednostki. Dostępność do sądu w tym aspekcie musi
być każdorazowo oceniana w świetle szczególnych okoliczności
konkretnej sprawy oraz etapu postępowania, na którym jest nakładany obowiązek ponoszenia kosztów44. W każdym wypadku
dostęp do sądu musi być efektywny, a więc ukształtowany przez
ustawodawstwo krajowe w taki sposób, aby każdy, kto znajdzie
się w sytuacji wymagającej ochrony prawnej, mógł rzeczywiście
spowodować postępowanie sądowe45.
43
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Siałkowska przeciwko Polsce z dnia 22 marca 2007 r., skarga nr 8932/05,
§ 106.
44
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kreuz
przeciwko Polsce z dnia 20 lipca 2004 r., skarga nr 46245/99, § 61.
45
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Golder przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 21 stycznia 1975 r., skarga nr
4451/70, § 20.
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Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 EKPC każdy ma prawo do
rozpatrzenia jego sprawy przez „niezawisły i bezstronny sąd”.
Określenie to, podobnie jak omawiane powyżej sformułowanie
„praw i obowiązków cywilnych” jest pojęciem autonomicznym
Konwencji. Europejski Trybunał Praw Człowieka definiuje
pojęcie sądu, jako organ scharakteryzowany w znaczeniu materialnym przez pełnienie funkcji sądzenia, tj. rozstrzygania
spraw należących do jego właściwości, na podstawie rządów
prawa i po przeprowadzeniu postępowania w przewidziany prawem sposób. Musi on czynić zadość wymaganiom takim jak:
niezawisłość – zwłaszcza w stosunku do władzy wykonawczej,
bezstronność, kadencyjność, stabilność pełnienia urzędu przez
jego członków oraz zapewniać odpowiednie gwarancje proceduralne46. Znamienną cechą sądu jest jego kompetencja do
podejmowania prawnie wiążących rozstrzygnięć oraz uchylania
zaskarżonych decyzji. Uprawnienia polegające jedynie na wyrażaniu opinii lub rekomendacji albo wydawaniu zaleceń nie są
natomiast wystarczające47.
Odnosząc się do kwestii „niezawisłości” i „bezstronności” sądu ETPC wskazał, że kwestie te wiążą się ze sobą
i w niektórych okolicznościach mogą wymagać łącznego badania. Trybunał podkreślił ponadto, że w sytuacji gdy sąd
nie jest niezawisły i bezstronny, nie może zagwarantować
rzetelnego procesu sądowego48. W takim wypadku ETPC

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Mihailov przeciwko Bułgarii z dnia 21 lipca 2005 r., skarga nr 15518/03,
§ 37.
47
Wyrok Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w sprawie Benthem przeciwko Niderlandom z 23.10.1985 r., skarga nr 8848/80,
§ 38-42.
48
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Findley przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 5 września 1995 r., skarga nr
22107/93, § 110.
46
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przeważnie odstępuje od zbadania ewentualnych pozostałych
zarzutów dotyczących rzetelności postępowania49.
3.1.3 Prawo do skutecznego
środka odwoławczego
Gwarancją proceduralną podobną konstrukcyjnie do
omawianych powyżej jest wynikające z art. 13 EKPC prawo
do skutecznego środka odwoławczego. Zgodnie z tym artykułem każdy, czyje prawa i wolności zawarte w EKPC zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do
właściwego organu państwowego. Uprawnienie to przysługuje
również w sytuacji, gdy naruszeń dokonały osoby wykonujące
swoje funkcje urzędowe. Jak wskazują P. Hofmański i A. Wróbel, różnica pomiędzy owymi przepisami polega m. in. na tym,
że celem art. 13 EKPC jest ustanowienie gwarancji efektywnej
ochrony praw i wolności chronionych przez EKPC na szczeblu
krajowym w Państwach-Stronach Konwencji, natomiast art.
6 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2-5 samodzielnie definiują standardy
i gwarancje rzetelnego postępowania sądowego lub quasi-sądowego50. A. M. Nowicki aprobuje natomiast stanowisko ETPC,
zgodnie z którym zarówno art. 5 ust. 1 jak i art. 6 EKPC stanowią lex specjalis dla art. 13 EKPC. Zgodnie z tym stanowiskiem gwarancje art. 13 EKPC uznaje się za słabsze, w związku z tym zostały one „wchłonięte” przez art. 6 Konwencji.

49
Zob. szerzej: M. A. Nowicki, Wokół Konwencji…, op. cit., s. 490589; P. Hofmański, [w:] Konwencja…, op. cit., s. 241-461; D. Vitkauskas, G. Dikov, Ochrona prawa do rzetelnego procesu w Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Podręcznik praw człowieka
Rady Europy, Strasburg 2012.
50
P. Hofmański, A. Wróbel, [w:] Konwencja…, op. cit., s. 724.
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W doktrynie spotkać można jednak stanowiska prezentujące
inny układ zależności między omawianymi artykułami51.
Wątpliwości nie pozostawia natomiast to, że przepis art.
13 EKPC nie pełni samodzielnego bytu prawnego, lecz działa
na zasadzie akcesoryjności, uzupełniając zakres ochrony praw
i wolności jednostki wynikający z poszczególnych postanowień
Konwencji52.
Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreśla w swoim
orzecznictwie, że w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu Konwencji pierwszoplanową rolę odgrywają krajowe środki prawne53. Artykuł 13 EKPC wyraża — wynikający
z zasady substydiarności — obowiązek państwa do zapewnienia
ochrony praw i wolności człowieka w pierwszej kolejności przez
jego wewnętrzny system prawny54. ETPC podkreśla szczególnie
istotną rolę prawidłowego funkcjonowania krajowych środków
prawnych w odniesieniu do powtarzających się spraw, które
w przypadku niewydolności krajowego systemu nadmiernie obciążyłyby pracę Trybunału 55.
Celem rzeczonego przepisu jest przede wszystkim zagwarantowanie dostępności skutecznego, krajowego środka

51
Zob. C. P. Kłak, Pojęcie skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do przewlekłości postępowania w rozumieniu art. 13 EKPC
a polska skarga na przewlekłość postępowania karnego, [w:] Hereditas
Mercaturae. Księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Z. Mach (red.), Kraków 2012,
s. 33-34.
52
P. Hofmański, A. Wróbel, [w:] Konwencja…, op. cit., s. 724.
53
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
McFarlane przeciwko Irlandii z dnia 10 września 2010 r., skarga nr
31333/06, § 112.
54
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Yuriy Nikolayevich Ivanov przeciwko Ukrainie z dnia 15 października
2009 r., skarga nr 40450/04 § 63.
55
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Gerasimov i inni przeciwko Rosji z dnia 1 lipca 2014 r., skarga nr 29920/05,
§ 158.
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odwoławczego, który umożliwi postawienie zarzutu naruszenia
praw i wolności chronionych przez EKPC — bez względu na to,
w jakiej formie są one zagwarantowane w wewnętrznym porządku prawnym56. Środek ten winien być „skuteczny”, a więc
musi zapewniać skarżącemu możliwość samodzielnego wszczęcia odpowiedniego postępowania oraz umożliwić powstrzymanie działań sprzecznych z EKPC, których skutki mogą być
nieodwracalne57.
Europejska Konwencja Praw Człowieka nie określa jakie
mają być te środki, dając tym samym państwom pewną swobodę w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z art. 13
EKPC. W niektórych sytuacjach pojedynczy środek może okazać się niewystarczający, jednak już zespół środków istniejących
w prawie krajowym może realizować swoją funkcję. Dla spełnienia celów rozważanego artykułu konieczne jest, aby państwa
wprowadziły w życie przyznane skarżącym środki prawne. W
Wyroku w sprawie Kenedi przeciwko Węgrom ETPC podkreślił,
iż niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której art. 13 EKPC z
jednej strony gwarantowałby prawo do środka prawnego i przewidywał jego skuteczność, z drugiej zaś, nie gwarantowałby implementacji wykorzystanych z powodzeniem przez skarżącego
środków58.
W doktrynie wskazuje się, że konwencyjne pojęcie „remedy” należy tłumaczyć raczej jako „środek ochrony prawnej” niż
— jak przyjęto w polskim tłumaczeniu Konwencji — „środek
odwoławczy”. Stosowanie drugiej wersji znacznie ograniczałoby
gwarancje przewidziane w art. 13 EKPC, bowiem odnosiłoby
56
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lithgow i inni przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 8 lipca 1986, skarga
nr 9006/80, § 205.
57
M. A. Nowicki, Wokół Konwencji…, op. cit., s. 928.
58
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kenedi
przeciwko Węgrom z dnia 26 maja 2009 r., skarga nr 31475/05, § 47.
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je wyłącznie do środków zaskarżania decyzji i orzeczeń59. Określenie to należy zatem rozumieć szeroko, jako każdy środek
prawny umożliwiający rozpatrzenie sprawy. P. Hofmański
i A. Wróbel wskazują, że do środków tych zaliczyć należy m.
in.: roszczenie, podnoszenie w toku postępowania zarzutów naruszenia Konwencji, środki tymczasowe, właściwe środki odwoławcze (takie jak prawo apelacji czy kasacji), wszelkiego rodzaju roszczenia kompensacyjne, odszkodowawcze, restytucyjne,
a także śledztwo w sprawach karnych, czy skarga konstytucyjna60
Przez wiele lat wątpliwości budziła kwestia dopuszczalności zastosowania art. 13 EKPC w związku z naruszeniem art.
6 Konwencji. Wątpliwości zostały rozwiane przez Trybunał
wyrokiem w sprawie Kudła przeciwko Polsce 61. ETPC wskazał bowiem, iż art. 13 EKPC znajduje zastosowanie również
w odniesieniu do prawa do sądu, gwarantowanego przez art.
6 EKPC w kontekście naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie62. Trybunał podniósł, że prawo do
rzetelnego procesu, które zawiera w sobie wymóg rozsądnego
czasu postępowania, jest mniej skuteczne w sytuacji, gdy wewnętrzny porządek prawny nie przewiduje możliwości przedstawienia skargi w tym zakresie w pierwszym rzędzie władzom
krajowym. W doktrynie wskazuje się, że wyrok w sprawie Kudła przeciwko Polsce dał asumpt do wprowadzenia do polskiego
porządku prawnego skargi na przewlekłość postępowania, jako
„skutecznego środka odwoławczego” w odniesieniu do przewlekłości postępowania63.
59
P. Hofmański, A. Wróbel, [w:] Konwencja…, op. cit., s. 727-728.
60 Ibidem.
61
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła
przeciwko Polsce z dnia 26.10.2000 r., skarga nr 30210/96, § 160.
62
Ibidem.
63
Zob. C. P. Kłak, Skarga na przewlekłość postępowania karnego
a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, Rzeszów 2011, s. 106-108.
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3.1.4 Prawo do poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego
Kolejnym istotnym obszarem potencjalnych naruszeń
praw osób ubezwłasnowolnionych jest ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Gwarancje wynikające
z art. 8 ust. 1 EKPC mają przede wszystkim na celu ochronę
jednostki przed arbitralną ingerencją ze strony władz publicznych64. Obok zobowiązań negatywnych państwa, polegających
na powstrzymywaniu się od ingerencji w sferę prywatności jednostki, EKPC nakłada na Państwa-Strony Konwencji również
zobowiązania pozytywne, których wypełnienie jest niezbędne
do zapewnienia skutecznej ochrony życia prywatnego i rodzinnego.65 Polegają one w szczególności na obowiązku stworzenia
odpowiedniego systemu prawnego, który umożliwia efektywne korzystanie przez każdą osobę z przysługujących jej praw
i wolności oraz zapewnia skuteczną ich ochronę. W przypadku natomiast naruszenia gwarancji wynikających z Konwencji,
pozytywne obowiązki państwa sprowadzają się do konieczności
zapewnienia odpowiednich mechanizmów proceduralnych, służących wyjaśnieniu tych okoliczności i naprawieniu powstałych
naruszeń oraz zapobieżenia powstawania tego typu naruszeń
w przyszłości.66 Do pozytywnych obowiązków władz krajowych należy również zapewnienie ochrony przed naruszeniami
64
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kroon
i inni przeciwko Niderlandom z dnia 27 października 1994 r., skarga
nr 18535/91, § 31.
65
D. Lubowiecki, Realizacja przez Polskę zobowiązań pozytywnych
państwa polegających na zapewnieniu możliwości wykonywania przez
rodziców opieki i kontaktu z dzieckiem – rozważania teoretyczne, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2017, nr, s. 49.
66
M. Jankowska-Gilberg, Zakres obowiązków pozytywnych państwa na
tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
„Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego
i porównawczego” 2009, vol. II, s. 35.
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prywatności ze strony osób prywatnych. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do osób wymagających szczególnej
ochrony, takich jak np. dzieci czy osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Są one bowiem szczególnie narażone
na krzywdzące działania ze strony osób trzecich, które próbują
wykorzystać słabszą pozycję danej jednostki.
Jedną z dziedzin podlegających ochronie przez art. 8 ust.
1 EKPC jest życie prywatne. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ETPC oznacza ono nie tylko prawo do życia w sposób
zgodny z własnymi preferencjami i bez kontroli innych, ale
również prawo do nawiązywania oraz utrzymywania stosunków
z innymi osobami, a także prawo do rozwijania i realizacji własnej osobowości – zwłaszcza w sferze uczuciowej67. Z orzecznictwa ETPC wynika, iż obejmuje ono zwłaszcza takie aspekty
jak: identyfikacja płciowa68, orientacja seksualna i życie seksualne, prawo do podejmowania decyzji w zakresie prokreacji69,
tożsamość etniczna70 imię i nazwisko, prawo do wizerunku
i dobrego imienia71 czy też dane medyczne dotyczące stanu zdrowia i leczenia72. Jak widać jest ono kategorią nader
67
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom z dnia 24 stycznia 2017 r.,
skarga nr 25358/12, § 159.
68
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Hämäläinen przeciwko Finlandii z dnia 16 lipca 2014 r., skarga nr
37359/09, § 59.
69
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie S.H.
i inni przeciwko Austrii z dnia 3 listopada 2011 r., skarga nr 57813/00,
§ 80.
70
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
R. B. przeciwko Węgrom z dnia 12 kwietnia 2016 r., skarga nr 64602/12,
§ 52.
71
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Niemietz przeciwko Niemcom z dnia 16 grudnia 1992 r., skarga nr
13710/88, § 37-40.
72
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Z przeciwko Finlandii z dnia 25 lutego 1997 r., skarga nr 22009/93,
§ 95.
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pojemną, która jak wskazuje L. Garlicki „pełni czasem rolę kategorii zbiorczej, wchłaniającej te wszystkie aspekty osobistej
aktywności jednostki, które nie dadzą się pomieścić w pozostałe
sfery wskazane w tym przepisie”73. Jak słusznie zauważa autor,
podejście takie z jednej strony wpływa na elastyczność pojęcia
i ułatwia rozwój precedensów orzeczniczych, z drugiej zaś powoduje wysoki stopień kazuistyczności orzeczeń, co nie ułatwia
odnajdowania zasad o uniwersalnym charakterze74.
Kolejną sferą chronioną przez art. 8 EKPC jest „życie rodzinne”. W wyroku w sprawie Merger i Cros przeciwko Francji
Trybunał wskazał, że pojęcie to nie obejmuje wyłącznie relacji o
charakterze socjalnym, kulturowym czy moralnym między danymi osobami, lecz również interesy materialne75. Omawiany
przepis gwarantuje „poszanowanie życia rodzinnego”, co oznacza, że odnosi się do sytuacji, gdy to życie rodzinne już faktycznie istnieje. Nie chroni ono natomiast samego pragnienia
założenia rodziny76.
Mnogość różnych sytuacji faktycznych w relacjach międzyludzkich sprawia, że jednoznaczna kwalifikacja, czy dane
sytuacje mieszczą się w zakresie „życia rodzinnego” nie jest zadaniem łatwym. L. Garlicki słusznie jednak dostrzega, że pewne
formy związków międzyludzkich mają na tyle typowy charakter, że można w stosunku do nich przyjąć domniemanie „życia
rodzinnego”. Chodzi tu przede wszystkim o związki między
małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi77. W pozostałych
L. Garlicki, [w:] Konwencja…, op. cit., s. 493.
Ibidem.
75
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Merger i Cros przeciwko Francji z dnia 22 grudnia 2004 r., skarga nr
68864/01, § 46.
76
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
E. B. przeciwko Francji z dnia 22 stycznia 2008 r., skarga nr 43546/02,
§ 41.
77
L. Garlicki, [w:] Konwencja…, op. cit., s. 519.
73
74

93

Rozdział 3

wypadkach należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności, takich
jak m. in.: wspólne zamieszkiwanie, długość trwania związku78,
charakter związku, stopień pokrewieństwa79, czy też wzajemne
zależności między osobami, wykraczające poza zwykłe więzi
emocjonalne80.
3.1.5. Zakaz dyskryminacji
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią grupę szczególnie narażoną na przejawy dyskryminacji w wielu
aspektach ich życia. Artykuł 14 EKPC zapewnia każdemu korzystanie z praw i wolności wymienionych w Konwencji bez
dyskryminacji wynikającej z jakichkolwiek przyczyn. Oznacza
to niedopuszczalność odmiennego traktowania bez obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia osób znajdujących się
w podobnych sytuacjach81.
W orzecznictwie ETPC konsekwentnie podkreśla się, że
na gruncie omawianego artykułu nie można wyróżnić ogólnego
zakazu dyskryminacji, lecz tylko dyskryminacji w korzystaniu
z praw i wolności wymienionych w Konwencji82. Gwarancja
ta została rozszerzona na mocy Protokołu nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który ustanowił ogólny zakaz

78
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Van
der Heijden przeciwko Holandii z dnia 3 kwietnia 2012 r., skarga
nr 42857/05, § 50.
79
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Keegan przeciwko Irlandii z dnia 26 maja 1994, skarga nr 16969/90,
§ 44-55.
80
Decyzja Komisji w sprawie S. i S. przeciwko Wielkiej Brytanii
z dnia 10 grudnia 1984 r., skarga nr 10375/83, s. 196.
81
M. A. Nowicki, Wokół Konwencji…, op. cit., s. 940.
82
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Biao
przeciwko Danii z dnia 24 maja 2016 r., skarga nr 38590/10, § 88.
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dyskryminacji83. Protokół ten pomimo licznych rekomendacji
organów Rady Europy nadal nie doczekał się rekomendacji
przez Polskę84. Artykuł 14 EKPC uzupełnia zatem treść praw
i wolności chronionych przez Konwencję o zakaz dyskryminującego traktowania, będącego integralnym elementem każdego
przepisu EKPC85. Współcześnie Trybunał odchodzi od rygorystycznego badania wymaganego związku między art. 14 EKPC
a pozostałymi przepisami Konwencji. Trybunał wskazuje bowiem, że skarżący może podnosić naruszenie art. 14 EKPC
w oderwaniu od zarzutu naruszenia innego przepisu Konwencji. Skarga ta musi się jednak mieścić w „zakresie zastosowania
Konwencji”86.
Artykuł 14 EKPC ma charakter substydiarny, a więc
w przypadku stwierdzenia przez Trybunał naruszenia jednego z przepisów EKPC, nie jest konieczne dalsze badanie tego
naruszenia z punktu widzenia art. 14 Konwencji87. W wyroku
w sprawie Petrovic przeciwko Austrii ETPC podkreślił, że omawiany przepis ma zastosowanie również w sytuacji, gdy dane
Państwo-Strona Konwencji w zakresie poszczególnych praw
i wolności przyznaje więcej uprawnień niż wymaga tego

Protokół nr 12 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzony w Rzymie dnia 4 listopada 2000 r.,
European Treaty Series - No. 177.
84
Zob. Stanowisko Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
z 17 września 2015 r. w kwestii przystąpienia Polski do Protokołu
nr 12 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
z 1950 r., RL-0303-14/15.
85
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Van
der Mussele przeciwko Belgii z dnia 23 listopada1983 r., skarga nr
8919/80, § 43.
86
„Sprawa dotycząca niektórych aspektów ustaw poświęconych użyciu
języków w edukacji w Belgii” przeciwko Belgi z 23.07.1968 r., skargi
nr: 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, § 40.
87
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Jaremowicz przeciwko Polsce z dnia 5 stycznia 2010 r., skarga nr 24023/03,
§ 76.
83
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Konwencja88. W takiej sytuacji art. 14 EKPC znajduje zastosowanie nie tylko w zakresie minimalnych standardów wynikających
z Konwencji, ale również do tych praw i wolności, które państwo wybrało do ochrony89.
Istotne znaczenie w kontekście omawianego artykułu ma
rozróżnienie pojęcia „dyskryminacji” od „nierównego traktowania”. Nie każde bowiem „nierówne traktowanie” prowadzi
do naruszenia art. 14 EKPC. Aby stwierdzić, że doszło do dyskryminacji należy wykazać, że bez obiektywnego i racjonalnego
uzasadnienia doszło do nierównego traktowania osób znajdujących się w porównywalnej sytuacji prawnej i faktycznej. Brak
obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia występuje zaś, gdy
rozpatrywane zróżnicowanie nie służy realizacji legitymowanego celu, oraz jeżeli nie zachodzi racjonalny stosunek proporcjonalności pomiędzy zastosowanymi środkami a celem, który
mają one realizować90.
Dyskryminacja polegać może również na tym, że państwo
arbitralnie nie traktuje w sposób zróżnicowany osób znajdujących się w istotnie różnej sytuacji prawnej i faktycznej91. Trybunał dopuszcza natomiast tzw. dyskryminację wyrównawczą,
która polega na faworyzowaniu określonej słabszej grupy (np.
osób z niepełnosprawnościami) w celu wyrównania ich pozycji
z pozostałymi jednostkami.

88
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Petrovic przeciwko Austrii z dnia 27 marca 1998 r., skarga nr 20458/92,
§ 27.
89
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
E. B. przeciwko Francji z dnia 22 stycznia 2008 r., § 49.
90
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sejdic
i Finci przeciwko Bośni i Hercegowinie z dnia 22 grudnia 2009 r., skarga nr 41939/07, § 42.
91
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Thlimmenos przeciwko Grencji z dnia 6 kwietnia 2000 r., skarga nr 34369/97,
§ 44.
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3.1.6. Prawo do wolnych wyborów
Omawiając potencjalne obszary naruszeń praw i wolności
gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka
w stosunku do osób ubezwłasnowolnionych nie sposób pominąć również gwarancji określonej w art. 3 Protokołu dodatkowego nr 1 do EKPC. Wypływa z niego prawo do wolnych wyborów, które Wysokie Układające się Strony zobowiązują się
organizować w rozsądnych odstępach czasu. Wybory te mają
być oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach zapewniających swobodę wyrażania opinii ludności w wyborze ciała ustawodawczego. Przepis ten zdaje się wyrażać wyłącznie „techniczne” aspekty związane z organizacją wyborów wskazując, że mają
być one tajne, organizowane w rozsądnych odstępach czasu
oraz muszą być zapewnione warunki do swobodnego wyrażania opinii. Z literalnego brzmienia przepisu nie sposób jednak
odczytać uprawnień podmiotowych jednostki, polegających na
czynnym i biernym prawie wyborczym. I. C. Kamiński dostrzega, że dopiero w wyroku w sprawie Mathieu-Mohin i Clerfayt
przeciwko Belgii z dnia 2 marca 1987 r. ETPC potwierdził, że
prawo do wolnych wyborów obok aspektu instytucjonalnego
ma również wymiar podmiotowy92.
Autor zauważa również, że na kanwie belgijskiego wyroku wyróżnić można klika kluczowych zasad dla rekonstrukcji
art. 3 Protokołu nr 1 do EKPC, a mianowicie: 1) Państwa-Strony Konwencji mają szeroki margines oceny w sprawach
dotyczących własnego systemu wyborczego, 2) twórcy Konwencji przyzwolili na ograniczenie prawa do wolnych wyborów, jeśli tylko nie zostały naruszone trzy podstawowe cechy
92
I. C. Kamiński, Prawo do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2015, vol. XIII, s. 11-12.
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procesu wolnych wyborów tj. rozsądna periodyczność, tajność oraz swoboda wyrażania decyzji wyborczej, 3) ingerencja
w prawo do wolnych wyborów musi mieć podstawę w prawie
krajowym, nie może naruszać „rdzenia” prawa lub pozbawiać
go skuteczności oraz musi służyć ochronie uzasadnionego celu
i być proporcjonalna93.
W kontekście niniejszych rozważań szczególnie istotne
znaczenie odgrywa aspekt podmiotowy prawa do wolnych wyborów. W wyroku w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii
Trybunał zaakcentował, że zapewnienie praw wyborczych jednostkom jest kluczowe w demokratycznym państwie prawnym,
a prawo do głosu w XXI wieku nie jest przywilejem, lecz powinno przysługiwać jak najszerszej grupie osób94. ETPC podkreślił
jednak, że prawa te nie mają charakteru absolutnego a Państwa-Strony Konwencji mają w tym zakresie szeroki margines oceny.
Rola Trybunału sprowadza się natomiast w szczególności do
badania, czy: 1) ograniczenia praw wyborczych nie powodują
naruszenia istoty tych praw lub nie pozbawiają ich efektywności,
2) ograniczenia te służą uzasadnionemu celowi, 3) środki służące realizacji ograniczeń praw wyborczych są proporcjonalne95.
Szeroki margines oceny Państw-Stron Konwencji nie jest
oczywiście nieograniczony. W przytoczonym powyżej wyroku
w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii Trybunał stwierdził,
że państwo posługując się szerokim marginesem oceny nie może
automatycznie pozbawić praw wyborczych wszystkich więźniów, bowiem nie tracą oni praw i wolności konwencyjnych

Ibidem.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 6 października 2005 r., skarga
nr 74025/01, § 59.
95
Ibidem, § 52.
93
94
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z samego faktu przebywania w nim96. Analiza orzecznictwa
w tym zakresie prowadzi do wniosku, że szczególny nacisk
w zakresie ograniczeń prawa do wolnych wyborów w aspekcie
podmiotowym ETPC kładzie na zakaz automatycznego i arbitralnego pozbawiania określonych grup praw wyborczych. Analogiczne rozstrzygnięcia Trybunału zapadały również w sprawach odnoszących się do pozbawienia praw wyborczych osób
ubezwłasnowolnionych. Wyrokiem, który zapoczątkował serię
rozstrzygnięć ETPC we wskazanym zakresie była sprawa Alajos
Kiss przeciwko Węgrom z dnia 20 maja 2010 r.97 Ze względu
na istotne znaczenie zapadłego w nim rozstrzygnięcia dla rozważań będących przedmiotem niniejszej pracy, analiza wyroku
w sprawie Alajos Kiss przeciwko Węgrom przedstawiona zostanie
w rozdziale poświęconym orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3.2. Pozostałe standardy
Wśród standardów Rady Europy odnoszących się do praw
i wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną, wskazać
należy również przyjęte porozumienia nietraktatowe tzw. soft
law. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (99) 4
w sprawie zasad dotyczących ochrony prawnej dorosłych niemogących samodzielnie prowadzić swoich spraw przyjęta
96
Podobne stanowiska ETPC zajął m. in. w następujących orzeczeniach: Wyrok ETPC w sprawie Greens i M. T. przeciwko Wielkiej
Brytanii z dnia 23 listopada 2010 r., skargi nr 60041/08 i 60056/08;
Wyrok ETPC w sprawie Calmanovici przeciwko Rumunii z dnia
1 lipca 2008, skarga nr 22362/06; Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w sprawie Söyer przeciwko Turcji z dnia 17 września
2013 r., skarga nr 29411/07.
97
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alajos
Kiss przeciwko Węgrom z dnia 20 maja 2010 r., skarga nr 38832/06.
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w dniu 23 lutego 1999 r. (dalej: „Rekomendacja nr R (99)
4”)98. Jest ona jednym z pierwszych aktów prawa międzynarodowego w sposób wyraźny sygnalizujących potrzebę odejścia
od automatycznego pozbawiania osób z niepełnosprawnością
intelektualną zdolności do czynności prawnych. Poruszone
zostały w niej kwestie dorosłych osób z niepełnosprawnością
psychiczną, intelektualną lub innymi zaburzeniami utrudniającymi bądź uniemożliwiającymi im samodzielne podejmowanie
decyzji życiowych, rozumienie i realizację takich decyzji lub
prawidłową komunikację z otoczeniem99.
W rekomendacji nr R (99) 4 wskazuje się w szczególności,
że przyjęte przez państwa członkowskie środki prawne powinny
uwzględniać indywidualne potrzeby danej jednostki, stopień jej
niepełnosprawności oraz okresowe nasilanie objawów niepełnosprawności. Podkreśla się ponadto, że środki prawne stosowane wobec tych osób powinny w możliwie jak najmniejszym
stopniu ograniczać ich autonomię oraz zakres zdolności do
czynności prawnych. Wynika z niej również niedopuszczalność
automatycznego ubezwłasnowolnienia całkowitego jednostek,
automatycznego odbierania im prawa wyborczego, zdolności
testamentowej a także zdolności do podejmowania decyzji dotyczących leczenia oraz innych spraw o charakterze osobistym.
Zamiast tego, państwa powinny zagwarantować środki ochrony prawnej służące jednostce w razie potrzeby — również do
pojedynczych czynności prawnych. Rekomendacja ta akcentuje konieczność respektowania woli osób z niepełnosprawnością
w zakresie wyboru osoby do reprezentowania jej lub udzielania
98
Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (99) 4
w sprawie zasad dotyczących ochrony prawnej dorosłych niemogących samodzielnie prowadzić swoich spraw przyjęta dnia 23 lutego
1999 r., https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectI
D=09000016805e303c.
99
M. Szeroczyńska, Ubezwłasnowolnienie…, op. cit., s. 27.
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pomocy. Ustanowiony przedstawiciel prawny ma obowiązek
udzielania osobie z niepełnosprawnością wszelkich informacji
dotyczących jej sytuacji, jak również wysłuchania jej zdania
oraz – jeśli to tylko możliwe – jego respektowania.
Kolejną istotną rekomendacją dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami jest wydana dnia 5 kwietnia 2006 r. przez
Komitet Ministrów Rady Europy Rekomendacja nr Rec (2006)
5 w sprawie Planu Działania Rady Europy na lata 2006-2015,
dotyczącego promowania praw oraz pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym (dalej: „Rekomendacja nr Rec (2006) 5”).100 Wynika z niej przede wszystkim obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie adekwatnego
wsparcia dla osób doświadczających trudności w realizowaniu
zdolności do czynności prawnych. Rekomendacja ta szczególnie akcentuje, aby środki stosowane wobec tych osób były
wprowadzane w sposób indywidualny oraz wyposażone były
w adekwatne zabezpieczenia przeciwko ich naruszeniom.
Zapewnia ona osobom z niepełnosprawnościami m. in.
możliwość korzystania z przysługujących im praw wyborczych
oraz prawa do udziału w działalności politycznej i publicznej.
W Rekomendacji nr Rec (2006) 5 wskazuje się bowiem, że
osoby te powinny mieć wpływ na los swojego społeczeństwa.
Osobom z niepełnosprawnościami należy także zapewnić możliwość podejmowania decyzji odnośnie miejsca ich zamieszkania oraz umożliwić jak najbardziej niezależne życie. Wymaga
to jednak wdrożenia strategii wspierających, zamiast rozwiązań
opiekuńczych. Rekomendacja wskazuje również konieczność
zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do

100
Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr Rec (2006)
5 w sprawie Planu Działania Rady Europy na lata 2006-2015, dotyczącego promowania praw oraz pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym przyjęta dnia 5 kwietnia 2006 r.
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systemu prawnego na równi z innymi obywatelami.
Konieczność dopasowania podejmowanych środków
do faktycznych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami została wyrażona również przez Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy w Rezolucji 1642 (2009) z dnia 26 stycznia
2009 r. „Dostęp do praw osób niepełnosprawnych oraz ich pełna i aktywna partycypacja w życiu społecznym”101. Zgodnie z jej
postanowieniami państwa członkowskie powinny podjąć działania zmierzające do zagwarantowania zdolności do czynności
prawnych osobom z niepełnosprawnościami i umożliwić im
korzystanie z niej na równi z innymi członkami społeczeństwa.
Państwa powinny dążyć do tego, aby prawo do samodzielnego
podejmowania decyzji przez osoby z niepełnosprawnościami
nie było ograniczane, a wszystkie środki wpływające na zakres
zdolności do czynności prawnych były indywidualnie dopasowane do potrzeb danej osoby.
Kolejnym niezwykle istotnym aktem prawa międzynarodowego w zakresie praw osób ubezwłasnowolnionych jest
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (dalej:
„KPON”) 102 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 13 grudnia 2006 r.
Pomimo, że KPON nie jest aktem prawnym Rady Europy odgrywa doniosłe znaczenie w kontekście niniejszych rozważań, bowiem Europejski Trybunał Praw Człowieka wydając
orzeczenia częstokroć odwołuje się wprost do postanowień
101
Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1642
(2009) „Dostęp do praw osób niepełnosprawnych oraz ich pełna
i aktywna partycypacja w życiu społecznym” przyjęta dnia 26 stycznia
2009 r.
102
Nazwa ta jest zgodna z oficjalnym tłumaczeniem przyjętym przez
Polskę. W doktrynie postuluje się jednak posługiwanie się nazwą
„Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami”, co należy
uznać za zgodne z oryginalnym brzmieniem KPON oraz współczesnym modelem postrzegania osób z niepełnosprawnościami.
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w niej zawartych103. Mając na uwadze wpływ KPON na kształtowanie się orzecznictwa ETPC, a co za tym idzie również standardów wynikających z Konwencji, zasadnym jest poświęcenie
uwagi również postanowieniom wynikających z konwencji
o prawach osób z niepełnosprawnościami.
KPON jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym o charakterze globalnym, który kompleksowo odnosi się
do sytuacji osób z niepełnosprawnościami w obszarze praw
i wolności człowieka. Głównym celem KPON jest popieranie,
ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw
człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami. Zakłada ona, że osoby te mają równe prawa
z innymi i są lub mogą być aktywnymi członkami społeczności,
a nie tylko beneficjentami wsparcia, opieki społecznej czy też
biernym podmiotem decyzji innych osób. KPON gwarantuje
ochronę praw i wolności osób z niepełnosprawnościami oraz
promuje ich aktywny udział we wszystkich sferach życia104.
Artykuł 12 KPON gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami prawo posiadania zdolności do czynności prawnych
we wszystkich aspektach życia, na zasadzie równości z innymi
osobami105. Zgodnie z art. 12 ust. 3 KPON Państwa-Strony
Konwencji zobowiązane są do podjęcia wszelkich środków służących zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami dostęp
do pomocy, jakiej mogą wymagać podczas korzystania ze swojej zdolności do czynności prawnych. W doktrynie wskazuje
103 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Glor przeciwko Szwajacarii z dnia 30 kwietnia 2009 r., skarga
nr 13444/04 i inne.
104
M. Radziejowska, A. Mazurczak, Do czego zobowiązuje nas Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ?, „Biuletyn RPO – materiały” 2013, nr 82, s. 6.
105
W oficjalnym polskim tłumaczeniu dokumentu mowa jest
o „zdolności prawnej”. Szerzej na ten temat w dalszej części rozważań.
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się, że z artykułu tego wypływa konieczność zastąpienia ubezwłasnowolnienia instytucją wspieranego podejmowania decyzji
(supported decision-making), polegającym na wsparciu osoby
z niepełnosprawnościami w podejmowaniu decyzji106.
Ratyfikując Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami dnia 6 września 2012 r. Polska złożyła zastrzeżenia do
art. 23 i 25 KPON oraz oświadczenie interpretacyjne odnośnie
art. 12 KPON. Zastrzeże jest jednostronnym oświadczeniem
państwa pływającym na zakres przedmiotowy obowiązywania
umowy i jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie jest ono niezgodne z celem i przedmiotem traktatu. Oświadczenia interpretacyjne natomiast, w przeciwieństwie do zastrzeżeń, nie modyfikują umowy międzynarodowej, lecz mają na celu wykładnię lub
doprecyzowanie jej treści107.
Największe kontrowersje związane z przyjęciem i ratyfikacją przez Polskę KPON budzi polska wersja tłumaczenia,
zgodnie z którą pojęcie „legal capacity” przetłumaczono jako
„zdolność prawną”. Zgodnie z tą wersją KPON przyznaje osobom z niepełnosprawnościami zdolność prawną na zasadzie
równości z innymi osobami, we wszystkich aspektach życia.
W doktrynie podkreśla się jednak, że zgodnym zamiarem autorów KPON nie było przyznanie osobom z niepełnosprawnościami zdolności prawnej, lecz równej z innymi osobami
zdolności do czynności prawnych108. A. Błaszczak wskazuje,
iż „Świadczy o tym niezbicie zarówno oryginalny tekst Konwencji, sporządzony w języku angielskim, jak i akty prawa

Zob. szerzej: K. B. Glen, Supported Decision-Making and the Human Right of Legal Capacity, „Inclusion” 2015, Vol. 3, No. 1, 2 – 16.
107
Zob. szerzej: A. Błaszczak, Zastrzeżenia i oświadczenie interpretacyjne Polski do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami,
[w:] Prawa osób…, op. cit, D. Pudzianowska (red.), Warszawa 2014,
s. 25-44.
108
A. Błaszczak, Zastrzeżenia…, op. cit., s. 31.
106

104

Standardy Rady Europy

międzynarodowego poprzedzające jej uchwalenie, a także stanowisko Komitetu ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz
zastrzeżenia wniesione do art. 12 KPON przez inne państwa strony Konwencji”. M. Zima-Parjaszewska sugeruje zaś, iż „Polska
w sposób świadomy i celowy ignoruje zasadniczą różnicę między zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych”109.
W oświadczeniu interpretacyjnym do KPON Polska wskazała, że interpretuje art. 12 KPON w „sposób zezwalający na
stosowanie ubezwłasnowolnienia, w okolicznościach i w sposób określony w prawie wewnętrznym, jako środka o którym
mowa w art. 12 ust. 4, w sytuacji, gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim
postępowaniem”110. W opinii M. Zima-Parjaszewskiej złożenie
przez Polskę oświadczenia interpretacyjnego tej treści należy
postrzegać jako przyznanie, że art. 12 KPON w rzeczywistości
dotyczy zdolności do czynności prawnych, bowiem w innym
wypadku oświadczenie tego rodzaju byłoby zbędne111. Zastrzeżenia złożone przez Polskę dotyczyły natomiast prawa do zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnościami, a także
prawa do planowania rodziny oraz ochrony zdrowia seksualnego

M. Zima-Parjaszewska, Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnościami a ubezwłasnowolnienie w Polsce, [w:] Prawa
osób…, op. cit., D. Pudzianowska (red.), s. 147.
110
Zob. Zastrzeżenia i oświadczenie interpretacyjne Rzeczpospolitej
Polskiej do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, https://
www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/organizacja-narodow
-zjednoczonych/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych/raty
fikacja-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-przez-polske/
(dostęp: 28.06.2020).
111
M. Zima-Parjaszewska, Artykuł 12…, op. cit., s. 147.
109

105

Rozdział 3

i prokreacyjnego112.
W doktrynie wskazuje się, że przyjęcie przez Polskę zastrzeżeń oraz oświadczenia interpretacyjnego przytoczonej treści pozostaje w sprzeczności z art. 46 ust. 1 KPON, zgodnie
z którym nie dopuszcza się żadnych zastrzeżeń do Konwencji, które są niezgodne z jej celem. Zasada ta wyrażona została
ponadto w art. 19 lit c Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów113 wskazując, że państwo może zgłosić zastrzeżenia do
traktatu, chyba że zastrzeżenie to jest niezgodne z przedmiotem
i celem traktatu114.

Zob. Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
przez Polskę, https://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/
organizacja-narodow-zjednoczonych/konwencja-o-prawach-osob
-niepelnosprawnych/ratyfikacja-konwencji-o-prawach-osob-niepelno
sprawnych-przez-polske/ (dostęp: 28.06.2020).
113
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu
dnia 23 maja 1969 r., Dz.U.90.74.439.
114
M. Zima-Parjaszewska, Artykuł 12…, op. cit., s. 1.
112
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Orzecznictwo
Europejskiego
Trybunału
Praw Człowieka

Jak słusznie zauważa D. Pudzianowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie nie wskazał nigdy wprost, że instytucja ubezwłasnowolnienia jest sprzeczna
z Europejską Konwencją Praw Człowieka, wielokrotnie podkreślał jednak, że jest to środek o bardzo poważnych konsekwencjach, który powinien być stosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach1.
Przez wiele lat Trybunał nie podejmował rozważań dotyczących zgodności instytucji ubezwłasnowolnienia z postanowieniami Konwencji. Obecnie jednak, dzięki zaangażowaniu
licznych organizacji pozarządowych, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafia coraz więcej spraw, w których
skarżącym jest osoba ubezwłasnowolniona. Analiza tychże orzeczeń pozwoli ukazać obecny sposób postrzegania osób ubezwłasnowolnionych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
oraz zrekonstruować standardy konwencyjne w tym zakresie.
1
D. Pudzianowska, [w:] Prawa osób…, op. cit., D. Pudzianowska
(red.), s. 23.
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Rozważania niniejszego rozdziału poświęcone zostaną analizie zarówno wyroków ETPC wydanych przeciwko Polsce, jak
i przeciwko pozostałym Państwom-Stronom Konwencji. Pozwoli to ukazać potencjalne obszary naruszeń Konwencji przez
Polskę w zakresie stosowania omawianej instytucji oraz sformułować wnioski de lege ferenda.
4.1. Sprawa Shtukaturov przeciwko Rosji
Jednym z orzeczeń w których Europejski Trybunał Praw
Człowieka podjął się rozważań dotyczących instytucji ubezwłasnowolnienia jest sprawa Shtukaturov przeciwko Rosji z dnia
26 czerwca 2008 r.2 Sprawa ta dotyczyła młodego mężczyzny,
który na wniosek matki został całkowicie ubezwłasnowolniony.
W uzasadnieniu wniosku o ubezwłasnowolnienie kobieta wskazała, że jej syn jest pasywny, rzadko opuszcza swoje mieszkanie
i czasami zachowuje się agresywnie. Z opinii biegłych psychiatrów wynikało, że Pan Shtukaturov cierpiał na schizofrenie i nie
był w stanie rozumieć znaczenia swoich działań.
Sprawa o ubezwłasnowolnienie odbyła się bez udziału
i wiedzy skarżącego. Gdy ten dowiedział się o orzeczeniu wobec niego ubezwłasnowolnienia skontaktował się z adwokatem
w celu sporządzenia odwołania od rzeczonego wyroku. Sąd
jednak odrzucił je wskazując, że skarżący nie ma zdolności do
czynności prawnych i mógł się odwołać wyłącznie za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego.
Dnia 4 listopada 2005 r. na wniosek matki skarżący został
umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i pozbawiony możliwości kontaktu z prawnikiem. Po wielu nieudanych próbach
kontaktu z adwokatem skarżącemu udało się odbyć rozmowę
2
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Shtukaturov przeciwko Rosji z dnia 26 czerwca 2008 r., skarga nr 44009/05.
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z nim i zlecić przygotowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pan Shtukaturov zarzucił w niej, że doszło
do naruszenia wobec niego art. 6 ust. 1 oraz art. 8 EKPC.
W odniesieniu do pierwszego zarzutu Trybunał wskazał,
że pomimo swej choroby skarżący był relatywnie autonomiczną
osobą a jego udział w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie był
konieczny. ETPC podkreślił, że rozstrzygnięcie sprawy jedynie
na podstawie zebranych dokumentów, bez chociażby krótkotrwałego kontaktu wzrokowego ze skarżącym oraz bez jego
wysłuchania nie było niczym uzasadnione i naruszało wpisaną
w art. 6 ust. 1 EKPC zasadę kontradyktoryjności. Tym samym
Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC.
Rozpatrując zarzut naruszenia art. 8 EKPC Trybunał
w pierwszej kolejności podkreślił, że ingerencja w życie prywatne skarżącego była istotna, bowiem w wyniku ubezwłasnowolnienia stał się on w pełni zależny od swojego opiekuna
prawnego niemalże we wszystkich sferach swojego życia. ETPC
zaakcentował również, że instytucja ubezwłasnowolnienia została orzeczona na nieokreślony czas i nie mogła być, jak pokazuje przykład skarżącego, zakwestionowana przez nikogo poza
opiekunem, który sprzeciwiał się wszelkim próbom uchylenia
ubezwłasnowolnienia. Trybunał wskazał także, że postępowanie o ubezwłasnowolnienie było wadliwe pod względem proceduralnym, ze względu na to, że skarżący nie brał w nim udziału,
nie był nawet osobiście przesłuchany przez sędziego ani nie miał
żadnej możliwości zakwestionowania wydanego wyroku. Jego
udział w procesie decyzyjnym został zatem zredukowany do
zera. O wadliwości oraz braku rzetelności postępowania świadczy zdaniem Trybunału również to, że cała rozprawa o ubezwłasnowolnienie trwała nie więcej jak dziesięć minut.
Trybunał wskazał w niniejszej sprawie ponadto, że sąd
orzekając ubezwłasnowolnienie oparł się wyłącznie na opinii
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lekarzy, z której wynikało, że skarżący cierpiał na schizofrenie i nie był w stanie rozumieć konsekwencji swoich działań.
Opinia ta nie wskazywała jednak jakiego rodzaju działań Pan
Shtukaturov nie był w stanie zrozumieć i kontrolować oraz
w jaki sposób choroba skarżącego wpływa na jego relacje społeczne, zdrowie, interesy majątkowe itd. ETPC stwierdził, że
występowanie choroby psychicznej, nawet o znacznym nasileniu, nie może być samodzielną podstawą orzeczenia całkowitego ubezwłasnowolnienia. Muszą być to zaburzenia „pewnego
rodzaju i stopnia”, uzasadniająca takie rozstrzygnięcie3. Trybunał dostrzegł, że obowiązujące w rosyjskim prawie rozwiązania
nie dawały sądowi wyboru. Rosyjski kodeks cywilny przewidywał bowiem dla osób dotkniętych chorobą psychiczną jedynie
instytucję ubezwłasnowolnienia całkowitego. ETPC odnosząc
się do Rekomendacji nr R (99) 4 wskazał, że ustawodawca rosyjski nie przewidział żadnych instrumentów „szytych na miarę”, które byłyby dostosowane do indywidualnego stanu danej
osoby. Mając to na uwadze Trybunał wskazał, że ingerencja
w życie prywatne skarżącego była nieproporcjonalna do zamierzonego celu i doszło do naruszenia art. 8 EKPC.
4.2. Sprawa Salontaji-Drobnjak
przeciwko Serbii
Kwestie dotyczące instytucji ubezwłasnowolnienia stały
się przedmiotem oceny przez Europejski Trybunał Praw Człowieka również w sprawie Salontaji-Drobnjak przeciwko Serbii4.
3
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Winterwerp przeciwko Niderlandom z dnia 24 października 1979 r.,
skarga nr 6301/73, § 39.
4
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Salontaji-Drobnjak przeciwko Serbii z dnia 13 października 2009 r., skarga
nr 36500/05.
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Sprawa ta dotyczyła mężczyzny urodzonego w 1949 r., który
od 1973 r. do chwili skierowania sprawy do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka wniósł do sądu w swoim miejscu
zamieszkania około 200 pozwów, głównie przeciwko swojemu
pracodawcy oraz różnym organom państwowym, zarzucając im
nieprawidłowości, nękanie oraz różnego rodzaju nadużycia. Na
tej samej podstawie składał on również liczne zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa. Niektóre spośród prowadzonych
spraw zostały rozstrzygnięte na korzyść skarżącego.
W czerwcu 1996 r. skarżący dopuścił się gróźb pod kierunkiem swojego pracodawcy posługując się przy tym nożem myśliwskim oraz atrapą granatu ręcznego, co ostatecznie skończyło
się zranieniem pracodawcy nożem w rękę. W związku z zaistniałą sytuacją przeciwko panu Salontaji-Drobnjakowi wszczęte
zostało postępowanie karne, w trakcie którego został on przebadany przez dwa zespoły biegłych psychiatrów.
Pierwszy zespół ekspertów stwierdził u skarżącego psychozę paranoidalną i z uwagi na realne niebezpieczeństwo ponownego popełnienia czynu zabronionego zalecił obowiązkowe
leczenie psychiatryczne w warunkach szpitalnych. Drugi zespół
biegłych stwierdził u skarżącego osobowość chwiejną emocjonalnie podtypu granicznego (ang. borderline personality disorder) charakteryzujące się m.in. wahaniami nastroju, napadami
intensywnego gniewu, niestabilnymi i naznaczonymi silnymi
emocjami związkami interpersonalnymi, silnym lękiem przed
odrzuceniem oraz działaniami autoagresywnymi, uznając jednocześnie, że skarżący nie jest niebezpieczny i nie stwierdza się
wskazań do hospitalizacji. Sprawa karna została umorzona wobec skarżącego z powodu jego niepoczytalności i skarżący został
skierowany na ambulatoryjne leczenie psychiatryczne.
W marcu 2002 r. sąd miejsca zamieszkania pana Salontaji-Drobnjaka zalecił lokalnemu centrum opieki społecznej
111

Rozdział 4

złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie skarżącego. Wniosek
taki został złożony oraz rozpatrzony przez sąd, czego konsekwencją było orzeczenie wobec skarżącego częściowego ubezwłasnowolnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń
w zakresie możliwości uczestniczenia w postępowaniach sądowych, decydowania o własnym leczeniu oraz dysponowania znacznymi środkami finansowymi. Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie w szczególności o opinię biegłych sporządzonych
w trakcie tego postępowania, z której wynikało, że skarżący
zmaga się z obłędem pieniaczym. Podkreślić należy również, że
sąd w rzeczonej sprawie odstąpił od osobistego przesłuchania
pana Salontaji-Drobnjaka. Skarżący złożył odwołanie od rozstrzygnięcia sądu orzekającego częściowe ubezwłasnowolnienie,
jednak sąd rozpatrujący odwołanie utrzymał w mocy orzeczenie
wydane w pierwszej instancji.
Dnia 7 czerwca 2005 r. skarżący wystąpił z wnioskiem
o przywrócenie mu pełnej zdolności do czynności prawnych,
jednak nie został on przyjęty do rozpatrzenia, ponieważ zgodnie
z obowiązującymi regulacjami wniosek taki musiał być złożony
przez opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej, a ten nie został
jeszcze ustanowiony. W dniu 13 czerwca 2005 r. opiekunem
pana Salontaji-Drobnjaka został ustanowiony jego syn, z zastrzeżeniem, że przy podejmowaniu działań, w zakresie których
skarżący został ograniczony, wymagana jest zgoda centrum
opieki społecznej. Opiekun skarżącego dwukrotnie występował z wnioskiem o przywrócenie skarżącemu pełnej zdolności
do czynności prawnych, jednak nie zostały one poparte przez
centrum opieki społecznej i sąd wnioski te odrzucił. Skarżący
podjął szereg dalszych działań zmierzających do przywrócenia
mu pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak wszystkie
okazały się bezskuteczne.
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W październiku 2005 r. Pan Salotaji-Drobnjak zdecydował
się wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
zarzucając w niej naruszenie wobec niego art. 6 ust. 1 EKPC
poprzez uniemożliwienie osobistego udziału w postępowaniu
o ubezwłasnowolnienie i zainicjowania postępowania o cofnięcie ubezwłasnowolnienia oraz art. 8 EKPC poprzez orzeczenie
częściowego ubezwłasnowolnienia, naruszającego poszanowanie jego życia prywatnego.
Rozpatrując sprawę Trybunał wziął pod uwagę w szczególności okoliczność, że skarżący został „wykluczony” z rozprawy
dotyczącej ograniczenia jego zdolności do czynności prawnym
poprzez uniemożliwienie osobistego zakwestionowania zasadności wniosków wynikających z opinii ekspertów badających
skarżącego. Nie bez znaczenia dla ETPC było również jedynie
lakoniczne stwierdzenie sądu rozstrzygającego sprawę o niecelowości osobistego stawiennictwa skarżącego, bez jakiegokolwiek uzasadnienia tej decyzji oraz brak faktycznych możliwości
spotkania się z adwokatem reprezentującym jego interesy oraz
udzielenia wskazówek co do prowadzenia sprawy.
Odnosząc się do kwestii dotyczących braku możliwości
zainicjowania przez skarżącego postępowania zmierzającego do
przywrócenia mu pełnej zdolności do czynności prawnych Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że nawet jeżeli
odmowa złożenia wniosku w tym zakresie przez osobę ubezwłasnowolnioną jest zgodna z właściwym prawem krajowym i służy
realizacji zgodnego z prawem celu, to z całą pewnością nie spełnia ono wymogu proporcjonalności. Trybunał zauważył, że pomimo iż w warunkach przedmiotowej sprawy zarówno skarżący
jak i jego opiekun występowali z licznymi wnioskami o przywrócenie pełnej zdolności do czynności prawnych, to mimo
upływu czerech lat sąd nadal nie rozpatrzył sprawy co do meritum. Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił również,
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że poza pobieżnym badaniem stanu zdrowia skarżącego „przy
dwóch odrębnych okazjach”, przez cały okres trwania ubezwłasnowolnienia nie przeprowadzono ani jednego kompleksowego
badania skarżącego mającego na celu ocenę zasadności dalszego
ograniczania zdolności o czynności prawnych. Analiza przeprowadzona przez ETPC prowadzi do wniosku, że ustawodawstwo
krajowe nie przewidywało żadnych mechanizmów okresowej
kontroli zdrowia osób ubezwłasnowolnionych.
Mając na uwadze powyższe Europejski Trybunał Praw
Człowieka uznał, że w warunkach omawianej sprawy naruszona została istota prawa do sądu, w związku z czym doszło do
naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC.
Rozpatrując zarzut naruszenia art. 8 EKPC stwierdził, że
zastosowane przez państwo środki nie były proporcjonalne do
celów, które miały być w ten sposób osiągnięte, tym bardziej
biorąc pod uwagę błędy proceduralne w orzekaniu o ubezwłasnowolnieniu. Trybunał podkreślił, że system prawny danego
państwa musi mieć możliwość ochrony przed „dokuczliwymi”
uczestnikami procesów, lecz władze krajowe powinny ustanowić skuteczne mechanizmy rozpatrywania roszczeń takich osób,
bez konieczności uciekania się do dodatkowych środków wpływających na ich zdolność do czynności prawnych. Mając to na
uwadze Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że doszło
do naruszenia art. 8 Konwencji.
4.3. Sprawa Alajos Kiss
przeciwko Węgrom
W wyroku w sprawie Alajos Kiss przeciwko Węgrom Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął rozważania dotyczące
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praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych5. Sprawa ta dotyczyła mężczyzny cierpiącego na depresje maniakalną, który
w maju 2005 r. został częściowo ubezwłasnowolniony. Skarżący
nie podważał zasadności zastosowania wobec niego instytucji
ubezwłasnowolnienia, ponieważ miał świadomość, że w okresie
manii trwoni bezpowrotnie swój majątek i nie jest stanie nad
tym zapanować.
W lutym 2006 r. Pan Alajos Kiss zorientował się, że jego
nazwisko nie jest wpisane do rejestru wyborców w związku ze
zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Niezwłocznie postanowił zgłosić ten fakt komisji wyborczej, a gdy to nie przyniosło
żadnego rezultatu Pan Alajos Kiss zdecydował się złożyć skargę
do sądu. Sąd powołując się na art. 70 ust. 5 Konstytucji Republiki Węgierskiej oddalił ją. Zgodnie bowiem z obowiązującym
ówcześnie prawem węgierskim osoby ubezwłasnowolnione pozbawione były praw wyborczych.
W związku z wyczerpaniem krajowych środków odwoławczych Pan Alajos Kiss wystąpił ze skargą do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Skarżący zarzucił w niej, że pozbawienie praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych narusza
art. 3 Protokołu nr 1 do EKPC oraz art. 13 i 14 EKPC.
Rozpatrując sprawę ETPC w pierwszej kolejności odwołał się do standardów prawa międzynarodowego wypracowanych w szczególności na gruncie art. 1, 12 i 29 KPON, a także
wynikających z Rekomendacji nr R (99) 4 i Rekomendacji nr
R (2006) 5, podkreślając potrzebę zagwarantowania osobom
z niepełnosprawnościami praw politycznych oraz możliwości
korzystania z nich na równych zasadach z innymi osobami.
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że arbitralne
i automatyczne odebranie praw wyborczych osobom częściowo
5
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alajos
Kiss przeciwko Węgrom z dnia 20 maja 2010 r., skarga nr 38832/06.
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ubezwłasnowolnionych narusza art. 3 Protokołu nr 1 do EKPC.
Trybunał zaznaczył, że prawa wyborcze mogą zostać odebrane
wyłącznie wskutek stwierdzenia, że dana osoba faktycznie nie
jest w stanie zrozumieć konsekwencji podejmowanych czynów
w tym zakresie. Tym samym absolutny zakaz głosowania osoby
ubezwłasnowolnionej częściowo, niezależnie od jej właściwości
psychicznych, nie mieści się zdaniem ETPC w granicach szerokiego marginesu uznania państwa (wide margin of appreciation).
Wyrok ten jest niezwykle istotny również w odniesieniu
do stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Zgodnie bowiem
z art. 62 ust. 2 Konstytucji prawo do udziału w wyborach nie
przysługuje m. in. osobom ubezwłasnowolnionych prawomocnym orzeczeniem sądowym. Jak już wskazywano wcześniej,
Konstytucja RP nie uwzględnia rozróżnienia na ubezwłasnowolnienie całkowite oraz częściowe, w związku z tym prawo
to nie przysługuje w obu przypadkach. Jak słusznie wskazuje
A. Bodnar, z art. 1 EKPC wynika obowiązek przestrzegania
praw gwarantowanych przez Konwencje, a więc państwa powinny podejmować wszelkie możliwe działania w celu dopełnienia swoich zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Obowiązek ten, zdaniem A. Bodnara, nie dotyczy tylko zwyczajnej,
codziennej działalności ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, ale również – w pewnych szczególnych okolicznościach – konieczności zmiany aktu najwyższego rzędu6.
Potrzebę dokonania kompleksowych zmian w zakresie instytucji ubezwłasnowolnienia w celu dostosowania jej do regulacji prawa międzynarodowego dostrzegł również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z
dnia 7 marca 2007 r., sygn.. akt 28/05. TK podkreślił w
nim, że: Wraz z uchwaleniem Konstytucji z 1997 r., a także
6
A. Bodnar, Glosa do wyroku ETPC z 20 maja 2010 r., 38832/06,
„Europejski Przegląd Sądowy” nr 10/2010, s. 38-49.
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w związku z przyjęciem przez Polskę Standardów Rady Europy
i Unii Europejskiej, prawa osób ubezwłasnowolnionych powinny
być respektowane w szerszym niż dotąd zakresie.
1.4. Sprawa Stanev
przeciwko Bułgarii
W styczniu 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka
wydal wyrok w sprawie Stanev przeciwko Bułgarii7. Skarga ta
dotyczyła Pana Rusi Koeva Staneva, który cierpiał na schizofrenię i nie potrafił samodzielnie kierować swoim postępowaniem
oraz nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji własnych działań.
Skarżący został częściowo ubezwłasnowolniony i oddany pod
częściową opiekę pracownika socjalnego, ponieważ jego rodzina odmówiła sprawowania nad nim opieki. Wbrew woli Pana
Staneva został on umieszczony w domu opieki dla mężczyzn
z zaburzeniami psychicznymi w miejscowości Pastra (dalej:
„dom opieki”). Skarżący wielokrotnie podejmował bezskuteczne próby zainicjowania postępowania mającego na celu przywrócenie mu pełnej zdolności do czynności prawnych.
W skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
skarżący zarzucił, że warunki panujące w domu opieki były nieludzkie i poniżające oraz nie miał możliwości zaskarżenia tej
sytuacji, co stanowi naruszenie art. 3 i 13 EKPC. Pan Stanev
wskazał ponadto, że umieszczenie go w domu opieki stanowiło bezprawne i arbitralne pozbawienie wolności w rozumieniu art. 5 ust 1 EKPC i nie mógł domagać się zbadania przez
sąd legalności pozbawienia wolności ani zwrócić się do sądu
o przyznanie odszkodowania. Doszło zatem do naruszenia
art. 5 ust. 4 i 5 EKPC. Skarżący podniósł również, że został
7
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Stanev
przeciwko Bułgarii z dnia 17 stycznia 2012 r., skarga nr 36760/06.
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pozbawiony zagwarantowanego przez art. 6 EKPC prawa do
sądu, którego częścią jest prawo dostępu do sądu.
Rozpatrując sprawę Pana Staneva ETPC wskazał, że aby
mówić o naruszeniu art. 5 ust. 1 należy wskazać w pierwszej
kolejności, czy doszło do pozbawienia wolności w rozumieniu
tego przepisu. Trybunał podkreślił bowiem, że różnica pomiędzy „pozbawieniem wolności” a „ograniczeniami swobody poruszania się” odnosi się jedynie do stopnia lub intensywności
zastosowanych restrykcji. ETPC stwierdził, że „pozbawienie
wolności” może dotyczyć również osoby, która przebywała
w otwartym oddziale szpitalnym i miała regularny, swobodny
dostęp do niezabezpieczonych terenów szpitala oraz możliwość
samodzielnego wyjścia poza szpital. Trybunał wskazał, że poza
materialnym aspektem pozbawienia wolności, polegającym
na ograniczeniu swobody przemieszczania się, istotne znaczenie dla uznania danej osoby za pozbawioną wolności odgrywa
również element subiektywny, czyli brak zgody na tego rodzaju
działania. W przypadku skarżącego zarówno aspekt obiektywny
jak i subiektywny zostały spełnione, bowiem skarżący — wbrew
wymogom prawa krajowego — został umieszczony bez swojej
zgody w domu opieki, który co prawda mógł opuszczać, lecz
jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przepustki. Biorąc pod
uwagę przedstawione okoliczności Trybunał uznał, że badana
sytuacja oznaczała pozbawienie wolności w rozumieniu art. 5
ust. 1 EKPC.
Oceniając, czy pozbawienie wolności zostało orzeczone
zgodnie z prawem ETPC odwołał się do warunków „zgodnego z prawem pozbawienia wolności” osoby umysłowo chorej,
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wypracowanych w sprawie Winterwerp przeciwko Niderlandom8.
Według nich: po pierwsze, musi zostać wiarygodnie wykazane,
że dana osoba cierpi na zaburzenia psychiczne; po drugie, zaburzenia psychiczne muszą być takiego rodzaju lub stopnia, który
uzasadniałby przymusowe pozbawienie wolności, oraz, po trzecie, zgodność z prawem dalszego pozbawienia wolności zależy
od utrzymywania się tych zaburzeń.
Pozbawienie wolności osoby z zaburzeniami psychicznymi może być uznane za koniecznie nie tylko wtedy, gdy osoba
taka potrzebuje terapii, podawania leków lub innego leczenia
klinicznego, ale również wówczas, gdy powinna być poddana
kontroli i nadzorowi, który uniemożliwiłby jej np. wyrządzenie
krzywdy sobie lub innym9.
Trybunał zauważył w niniejszej sprawie, iż skarżący został
umieszczony w domu opieki na podstawie badania biegłego
lekarza przeprowadzonego ponad dwa lata wcześniej. W tym
okresie opiekun nie spotkał się ze skarżącym ani nie zweryfikował czy stan jego zdrowia uległ zmianie. Zdaniem ETPC
brak aktualnej opinii w tym zakresie wystarczy do uznania,
że umieszczenie w domu pomocy społecznej nie było zgodne
z prawem w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji. Trybunał dostrzegł również, że celem rzeczonej opinii lekarskiej nie
było zbadanie, czy stan zdrowia skarżącego wymagał umieszczenia go w domu opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale odnosił się wyłącznie do kwestii jego ochrony prawnej.
ETPC stwierdził, że skarżący nie był poddawany badaniom
okresowym mającym na celu ustalenie, czy zaburzenia będące
8
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Winterwerp przeciwko Niderlandom z dnia 24 października 1979 r.,
skarga nr 6301/73, § 39.
9
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Hutchion Reid przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 20 lutego 2003 r.,
skarga nr 50272/99, § 52.
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powodem umieszczenia w domu opieki nadal się utrzymywały. Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy prawa krajowego nie
nakładały takiego obowiązku. Mając to na uwadze Europejski
Trybunał Praw Człowieka uznał, że pozbawienie wolności nie
było „zgodne z prawem” w związku z tym doszło do naruszenia
art. 5 ust. 1 Konwencji.
Rozważania dotyczące naruszenia przez Bułgarię art. 5 ust.
4 EKPC Trybunał rozpoczął od przywołania wypracowanych
na gruncie orzecznictwa następujących zasad dotyczących osób
umysłowo chorych:
a) osoba pozbawiona wolności na czas nieokreślony lub
na długi okres jest zasadniczo uprawniona – w każdym razie
w sytuacji, gdy nie dokonuje się automatycznej okresowej oceny o charakterze sądowym – do wszczynania „w rozsądnych odstępach czasowych” postępowań sądowych w celu rozpatrzenia
„legalności” swojego zatrzymania w rozumieniu Konwencji;
b) art. 5 ust. 4 wymaga, aby zastosowana procedura miała
charakter sądowy i zapewniała zainteresowanej osobie gwarancje odpowiednie do rodzaju przedmiotowego pozbawienia wolności; aby ustalić, czy postępowanie zapewnia takie gwarancje,
należy uwzględnić szczególny charakter okoliczności, w jakich
się ono toczy;
c) postępowaniu sądowemu, o którym mowa w art. 5 ust.
4, nie muszą zawsze towarzyszyć te same gwarancje, jakie są wymagane na podstawie art. 6 ust. 1 w sprawach cywilnych oraz
karnych. Niemniej jednak kwestią kluczową jest zapewnienie
zainteresowanej osobie dostępu do sądu oraz możliwości przedstawienia swojego stanowiska osobiście, albo – w razie konieczności – w drodze jakiejś formy reprezentacji10.
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Megyeri przeciwko Niemcom z dnia 12 maja 1992 r., skarga nr
13770/88, § 22.
10
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Trybunał odnotował, że rząd Bułgarii nie wskazał w niniejszej sprawie żadnego środka prawnego umożliwiającego
skarżącemu zakwestionowanie legalności umieszczenia go
w domu opieki oraz dalszego przebywania w nim. Sądy bułgarskie nie brały również udziału w wydaniu tej decyzji oraz
nie spoczywał na nich obowiązek okresowych kontroli pobytu
w domu opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Co
prawda przepisy krajowe upoważniały bliskich krewnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej do kwestionowania decyzji
podjętych przez organ odpowiedzialny za opiekę, jednak skarżący nie miał bezpośredniego dostępu do tych środków. Żadna
z osób teoretycznie uprawnionych do skorzystania z nich nie
wyraziła bowiem zamiaru działania w jego interesie a bez tego
skarżący nie mógł podjąć żadnych dalszych kroków.
ETPC uznał więc, że środki wskazane przez rząd Bułgarii
były niedostępne dla skarżącego albo nie miały charakteru sądowego. W rezultacie Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia art. 5 ust. 4 Konwencji.
4.5. Sprawa Kędzior przeciwko Polsce
Dnia 16 października 2012 r. Europejski Trybunał Praw
Człowieka wydał wyrok w sprawie Kędzior przeciwko Polsce11.
Skarżący był osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną u której
stwierdzono schizofrenię oraz skłonność do nadużywania alkoholu. Na wniosek opiekuna prawnego został on umieszczony
w domu pomocy społecznej (dalej: „DPS”).
Pan Kędzior od początku nie zgadzał się z tą decyzją
i kilkukrotnie występował do sądów z wnioskiem o wszczęcie
11
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kędzior przeciwko Polsce z dnia 16 października 2012 r., skarga nr
45026/07.
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postępowania mającego na celu przywrócenie mu pełnej zdolności do czynności prawnych. Sądy krajowe jednak konsekwentnie oddalały jego wnioski, wskazując, że nie jest on osobą
legitymowaną do ich wniesienia. Pan Kędzior zdecydował więc
się wystąpić ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarzucając, że doszło wobec niego do naruszenia art. 5
ust. 1 i 4, 6 oraz 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Rozpatrując sprawę w zakresie naruszenia art. 5 ust. 1
EKPC Trybunał wskazał, że co prawda pozbawienie skarżącego wolności spełniało wymogi materialne i proceduralne prawa
krajowego, jednak przypomniał, że pobawienie wolności nie
może być uznane za „zgodne z prawem” w rozumieniu Konwencji, jeżeli procedura krajowa nie zapewnia odpowiednich
gwarancji przed arbitralnością. ETPC podniósł ponadto, że
w warunkach przedmiotowej sprawy nie zostały spełnione wymogi „zgodnego z prawem pozbawienia wolności”. W szczególności Trybunał wskazał, że wobec skarżącego nie stwierdzono
czy stopień jego zaburzeń psychicznych uzasadnia przymusowe
umieszczenie go w DPS oraz stan jego zdrowia nie był badany
pod kątem utrzymywania się tych zaburzeń.
Mając na uwadze powyższe Europejski Trybunał Praw
Człowieka uznał, że pozbawienie skarżącego wolności nie zostało orzeczone „zgodne z prawem” a więc doszło do naruszenia
art. 5 ust. 1 Konwencji.
Odnosząc się do kolejnego zarzutu ETPC przypomniał, że
zgodnie z art. 5 ust. 4 EKPC każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie ma prawo odwołania
się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności
pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem. Trybunał podkreślił,
że przepis ten wymaga, aby zastosowana procedura miała charakter sądowy i zapewniała zainteresowanej osobie gwarancje
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odpowiednie do rodzaju przedmiotowego pozbawienia wolności. Polskie prawo nie przewidywało jednak automatycznej
sądowej oceny legalności umieszczenia i przetrzymywania osób
w domach pomocy społecznej. Oceny takiej nie mogła zainicjować również sama osoba bezpośrednio zainteresowana.
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał zatem, że
sytuacja, w której skarżący nie może samodzielnie wystąpić
z jakimkolwiek środkiem prawnych o charakterze sądowym
w celu zakwestionowania utrzymującego się niedobrowolnego
pobytu w DPS narusza art. 5 ust. 4 EKPC.
Sprawa Pana Kędziora została rozpatrzona przez ETPC
również w kontekście naruszenia przez Polskę art. 6 ust. 1
EKPC gwarantującego prawo do rzetelnego procesu sądowego.
W pierwszej kolejności Trybunał przypomniał, że na „prawo
do sądu”, którego częścią jest prawo dostępu do sądu, może
powoływać się każdy, kto uznał, że ingerencja w wykonywanie przez niego praw o charakterze cywilnym jest bezprawna
i wbrew wymogom art. 6 ust. 1 EKPC nie ma możliwości przedstawienia tego zarzutu w sądzie.12 Trybunał wskazał również, że
prawo dostępu do sądu z natury rzeczy wymaga uregulowania
przez Państwa-Strony Konwencji i może podlegać pewnym
ograniczeniom, lecz zastosowane obostrzenia nie mogą ograniczać prawa dostępu do sądu w taki sposób, że doszłoby do naruszenia jego istoty. Zgodnie z orzecznictwem ETPC zastosowane ograniczenie będzie naruszało Konwencję w sytuacji, gdy
nie służy ono prawnie uzasadnionemu celowi oraz jeżeli brak

12
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Roche przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 19 października
2005 r., skarga nr 32555/96, § 117; Wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w sprawie Salontaji-Drobnjak przeciwko Serbii z dnia
13 października 2009 r., skarga nr 36500/05, § 132 i in.
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jest rozsądnych proporcji pomiędzy zastosowanymi środkami
a zamierzonym celem13.
W badanej sprawie ETPC odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt. K 28/05, wskazując, że krajowy
przepis zabraniający osobom pozbawionym zdolności do czynności prawnych bezpośredniego wszczynania postępowania mającego na celu zmianę postanowienia o ubezwłasnowolnieniu
został uznany za niekonstytucyjny14. Prawo krajowe powinno
być zatem interpretowane w sposób umożliwiający osobom
ubezwłasnowolnionym dostęp do sądu. Pomimo to sądy konsekwentnie oddalały wnioski skarżącego o przywrócenie mu
zdolności do czynności prawnych.
W przedstawionych okolicznościach ETPC uznał, że skarżący był pozbawiony jasnej, praktycznej i skutecznej możliwości dostępu do sądu, zatem doszło do naruszenia art. 6 ust. 1
EKPC15.
4.6. Sprawa Natalia Michajlenko
przeciwko Ukrainie
Dnia 30 kwietnia 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Natalii Michajlenko przeciwko

13
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Kreuz przeciwko Polsce z dnia 20 lipca 2004 r., skarga nr 28249/95,
§ 52-57; Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Liakopoulou przeciwko Grecji z dnia 24 maja 2006 r., skarga nr
20627/04, § 19-25 i in.
14
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r., sygn.
akt. K 28/05.
15
Europejski Trybunał Praw Człowieka odstąpił w niniejszej sprawie
od zbadania skargi w kontekście naruszenia przez Polskę art. 8 EKPC,
wskazując, że nie wynika z niego żadna odrębna kwestia, która nie
byłaby poruszona w rozważaniach dotyczących art. 5 ust. 1, 5 ust. 4
oraz 6 EKPC.
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Ukrainie16. Skarżąca urodziła się z wrodzoną dysmorfią twarzy,
zdiagnozowano u niej również „rozszczep czaszki w linii środkowej”. Spowodowało to konieczność przejścia wielu operacji,
dzięki którym nieprawidłowości w budowie czaszki zostały
w większości wyleczone. Liczne oraz rozległe operacje przyczyniły się jednak również do rozwoju choroby psychicznej skarżącej. W 2007 r. ojciec pani Natalii Michajlenko złożył do sądu
wniosek o pozbawienie jej zdolności do czynności prawnych
ze względu na poważną chorobę psychiczną. W toku sprawy
biegły psychiatra sądowy wydał opinię, w której stwierdził, że
skarżąca cierpi na schizofrenię paranoidalną, co uniemożliwia
jej rozumienie i kontrolowanie własnych działań. Dnia 10 lipca 2007 r. sąd badający sprawę pozbawił skarżącą zdolności do
czynności prawnych.
Stan skarżącej stopniowo się poprawiał. W kwietniu
2008 r. pani Natalia Michailenko rozpoczęła pracę w miejscowej fabryce, a następnie w 2009 r. opiekun skarżącej złożył do
sądu wniosek o przywrócenie skarżącej zdolności do czynności
prawnych. Wniosek ten został jednak oddalony bez rozpoznania
z uwagi na wielokrotne niestawianie się wnioskodawcy w sądzie.
Dnia 1 listopada 2010 r. skarżąca osobiście złożyła wniosek do
sądu o przywrócenie zdolności do czynności prawnych. Sąd
zwrócił wniosek skarżącej bez rozpoznania jego meritum wskazując, że na mocy obowiązujących przepisów prawnych skarżąca nie jest uprawniona do złożenia takiego wniosku.
Po wyczerpaniu drogi krajowej skarżąca wystąpiła ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podnosząc
zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 oraz art. 13 Konwencji z uwagi na brak możliwości bezpośredniego zwrócenia się do sądu
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Natalia Michajlenko przeciwko Ukrainie z dnia 30 kwietnia 2013 r., skarga
nr 49069/11.

16
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z wnioskiem o przywrócenie zdolności do czynności prawnych.
Sprawa została ostatecznie zbadana przez ETPC wyłącznie
w zakresie naruszenia art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka.
Trybunał zauważył, że zgodnie z ustawodawstwem krajowym wniosek o przywrócenie zdolności do czynności prawnych
mógł zostać złożony do sądu przez opiekuna prawnego lub
władze opiekuńcze. Wniosek taki w warunkach badanej sprawy został złożony, jednak sąd go oddalił bez rozpoznania co
do meritum ze względu na brak stawiennictwa wnioskodawcy
w sądzie. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że pani Natalia
Michajlenko nie posiadała w tym postępowaniu statusu proceduralnego i nie mogła wywierać na nie wpływu, nie mogła
również samodzielnie wystąpić z takim wnioskiem.
Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że artykuł
6 ust. 1 EKPC zapewnia każdemu „prawo do składania roszczeń dotyczących jego praw i obowiązków o charakterze cywilnym do sądu lub trybunału”17. Podobnie jak w omawianej
powyżej sprawie Kędzior przeciwko Polsce ETPC przypomniał,
że na „prawo do sądu”, którego jednym z aspektów jest prawo
dostępu do sądu, powoływać może się każda osoba, która na
podstawie dających się uzasadnić argumentów twierdzi, że ingerencja w wykonywanie jej praw o charakterze cywilnym jest
niezgodna z prawem oraz że nie istniała możliwość wniesienia
roszczenia do sądu w sposób zgodny z wymogami artykułu
6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał
podkreślił również, że prawo dostępu do sądu nie jest absolutne i może podlegać ograniczeniom, jako że prawo dostępu
do sądu z samej swej natury wymaga regulacji przez Państwo,
17
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Golder przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 21 lutego 1975 r.,
skarga nr 4451/70, § 36.
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regulacji, która może różnić się pod względem czasu i miejsca zgodnie
z wymogami i zasobami społeczeństwa i jednostek18. Państwa-Strony Konwencji korzystają przy ustanawianiu takich regulacji z pewnego marginesu oceny, jednak jak podkreślił Trybunał,
zastosowane rozwiązania nie mogą ograniczać prawa dostępu
do sądu jednostki w taki sposób, bądź w takim zakresie, by dochodziło do naruszenia istoty tego prawa.
Ponadto odwołując się do stanowiska ETPC wypracowanego w sprawie Cordova przeciwko Włochom Trybunał przypomniał, że ograniczenie dostępu do sądu nie jest zgodnie z art.
6 ust. 1 EKPC jeżeli nie dotyczy uprawnionego celu bądź nie
istnieje uzasadniona relacja proporcjonalności pomiędzy zastosowanymi środkami a celem, który ma zostać osiągnięty19.
Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że Państwa-Strony Konwencji decydują o tym w jaki sposób zapewnią prawa proceduralne osobie, która została pozbawiona
zdolności do czynności prawnych i w tym zakresie Państwa-Strony Konwencji powinny mieć możliwość stosowania
ograniczeń zmierzających do osiągnięcia wskazanego powyżej
celu. Z drugiej strony ETPC podkreślił, że waga wykonywania praw proceduralnych będzie różnić się w zależności od celu
powództwa, które dana osoba zamierza wnieść do sądów. W
szczególności prawo do zwrócenia się do sądu z wnioskiem o weryfikację postanowienia o pozbawieniu zdolności do czynności
prawnych stanowi jedno z najważniejszych praw osoby, której to
dotyczy, jako że procedura ta, jeżeli zostanie zainicjowana, będzie mieć decydujące znaczenie dla wykonywania wszelkich praw
18
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Ashingdane przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 28 maja 1985
r., seria A nr 93,
19
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Cordova przeciwko Włochom z dnia 3 czerwca 2004 r., skarga nr
40877/98, § 54.
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i wolności ograniczonych na skutek pozbawienia osoby zdolności
do czynności prawnych.
Europejski Trybunał Praw Człowieka dostrzegł również,
że rozwiązanie przyjęte w prawie krajowym, z którego wynika, że osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych nie
ma prawa bezpośredniego dostępu do sąd w celu przywrócenia zdolności do czynności prawnych, nie jest zgodne z ogólną
tendencją na poziomie europejskim. Trybunał podkreślił, że
w szczególności analiza porównawcza przeprowadzona w sprawie Stanev przeciwko Bułgarii20 prowadzi do wniosku, że systemy prawne siedemnastu spośród dwudziestu przebadanych
krajów zezwalają na bezpośredni dostęp do sądu osobom, które uznano za całkowicie pozbawione zdolności do czynności
prawnych.
Nie bez znaczenia dla ETPC pozostaje również fakt, że
w systemie prawnym obowiązującym na Ukrainie, ogólny zakaz bezpośredniego dostępu do sądów dotyczący wskazanej
kategorii osób nie dopuszczał żadnych wyjątków. Co więcej,
państwo to nie zagwarantowało żadnych mechanizmów prawnych umożliwiających weryfikację przez sąd w rozsądnych odstępach czasu czy istnieje dalsza konieczność stosowania omawianych ograniczeń. Trybunał dostrzegł także, że w warunkach
omawianej sprawy nie wykazano, aby odnośne władze krajowe
w sposób efektywny nadzorowały sytuację skarżącej, w tym wykonywanie obowiązków przez jej opiekuna prawnego ani też
nie podejmowały wymaganych działań zmierzających do ochrony interesów skarżącej.
Mając na uwadze powyższe Europejski Trybunał Praw
Człowieka uznał, że na skutek braku możliwości złożenia do
sądu wniosku o przywrócenie zdolności do czynności prawnych
20
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Stanev
przeciwko Bułgarii…, § 88-90.
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bezpośrednio przez skarżącą, kwestia ta nie została zbadana
przez sąd. Brak kontroli sądowej w kwestii wywierającej poważny wpływ na wiele aspektów życia skarżącej zdaniem Trybunału nie może być uznany za uzasadniony uprawnionym
celem leżącym u podstaw ograniczeń dostępu osób pozbawionych zdolności do czynności prawnych do sądu. Sytuacja
w której znalazła się skarżąca stanowiła w ocenie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka odmowę wymiaru sprawiedliwości
w odniesieniu do możliwości zapewnienia weryfikacji zdolności
do czynności prawnych, a tym samym doszło do naruszenia art.
6 ust. 1 Konwencji.
4.7. Sprawa K.C. przeciwko Polsce
Sytuacją osób ubezwłasnowolnionych umieszczonych
w DPS Trybunał zajął się również w sprawie K.C. przeciwko
Polsce.21 Sprawa ta dotyczyła kobiety urodzonej w 1936 r., która
na skutek demencji psycho-organicznej ze stanami paranoi oraz
nadużywania alkoholu i leków została częściowo ubezwłasnowolniona. W opinii psychiatrycznej sporządzonej dnia 8 maja
2008 r. lekarz wskazał, że skarżąca zaniedbuje podstawowe zasady higieny oraz odżywiania się, co może prowadzić do infekcji oraz niedożywienia. Lekarz orzekł również, że skarżąca nie
stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia swojego
lub innych osób, ale wymaga stałej opieki. Jako, że skarżąca nie
miała członków rodziny ani bliskich, którzy mogliby zapewnić
jej stałą opiekę Sąd Rejonowy w Żarach dnia 19 czerwca 2008
r. postanowił o przyjęciu Pani K.C. do domu pomocy społecznej. Skarżąca wyraźnie sprzeciwiała się temu postanowieniu,
w związku z tym dnia 8 grudnia 2008 r. córka skarżącej wniosła
21
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie K.C.
przeciwko Polsce z dnia 25 listopada 2014 r., skarga nr 31199/12.
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od niego apelację. Zarówno rzeczona apelacja jak i wniosek
o przywrócenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej zostały
jednak oddalone. Skarżąca zdecydowała się zatem wystąpić ze
skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarzucając,
że doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 i 4 EKPC.
Rozpatrując zarzuty postawione przez Panią K.C. ETPC
przypomniał, że każde pozbawienie wolności powinno być
zgodne z celem art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, którym jest ochrona osób przed arbitralnością22. Trybunał
wskazał ponadto, że pozbawienie wolności jest tak poważnym
środkiem, że jego zastosowanie jest uzasadnione jedynie wtedy,
gdy inne, mniej surowe środki zostały uznane za niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa takiej osoby lub z uwagi na
interes publiczny.
Podobnie jak w sprawie Kędzior przeciwko Polsce ETPC
zbadał, czy spełnione zostały warunki „zgodnego z prawem pozbawienia wolności”. Trybunał dostrzegł w tym zakresie nieprawidłowości odnośnie kryterium dotyczącego utrzymywania się
zaburzeń uzasadniających przedłużające się pozbawienie wolności. Polegały one na tym, że pomimo, iż Pani K.C. znajdowała się pod stałym nadzorem lekarza psychiatry, to celem tego
nadzoru nie było dokonywanie okresowych ocen, czy skarżąca
nadal powinna przebywać w domu pomocy społecznej. Nie
istniały także żadne normy prawne, które przewidywałyby dokonanie takiej oceny. W konsekwencji skarżąca podczas trwającego kilka lat pobytu w DPS nie została poddana ocenie, czy
dalsze pozbawienie wolności jest rzeczywiście niezbędne.
Mając na uwadze powyższe Trybunał uznał, że umieszczenie skarżącej w domu pomocy społecznej nie zostało
22
Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Herczegfalvy przeciwko Austrii z dnia 24 września 1992 r., skarga nr
10533/83, § 78.
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przedłużone „zgodnie z prawem”, oraz, że z upływem czasu pozbawienie jej wolności nie było uzasadnione w rozumieniu art.
5 ust. 1 lit. e Konwencji. W pozostałym zakresie ETPC uznał,
że nie doszło do naruszenia norm wyrażonych w Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka.
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Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa cywilnego z założenia mającą zabezpieczać prawa i interesy osoby, która z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować
swoim postępowaniem albo potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw. Przepisy kodeksu cywilnego dokonują rozróżnienia na ubezwłasnowolnienie całkowite, które prowadzi
do pozbawienia zdolności do czynności prawnych oraz ubezwłasnowolnienie częściowe, którego skutkiem jest ograniczenie
zdolności do czynności prawnych.
Do materialnych przesłanek obu rodzajów ubezwłasnowolnienia należą choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy
oraz innego rodzaju zaburzenia psychiczne. Ustawodawca mając świadomość tego, jak pojemna i niejednorodna grupa osób
może wymagać pomocy ze strony innych pozostawił ten katalog otwartym. Rozwiązanie to należy uznać za w pełni uzasadnione, bowiem nie sposób stworzyć zamkniętego katalogu
niezliczonych ilości zaburzeń psychicznych, które mogą wystąpić u danej osoby uniemożliwiając jej tym samym samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Powstaje jednak pytanie,
jakimi kryteriami kierować się przyporządkowując zindywidualizowane zaburzenia psychiczne uwarunkowane wieloma czynnikami, zarówno natury medycznej jak i społecznej, do jednej
z dwóch kategorii prawnych funkcjonujących w polskim systemie prawnym.
Z ewidencji spraw o ubezwłasnowolnienie przedstawionej
przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w ponad 89%
133

Podsumowanie

spraw orzeczono ubezwłasnowolnienie całkowite.1 Oznacza to,
że znakomita większość osób, u których wystąpiły zaburzenia
psychiczne uniemożliwiające samodzielne kierowanie swoim
postępowaniem albo prowadzenie swoich spraw, całkowicie
pozbawiona została autonomii. Zasadne wydają się więc postulaty zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia środkami bardziej elastycznymi i dopasowanymi do konkretnej osoby, które
stworzyłyby możliwość indywidualnego oznaczenia przez sąd
rodzajów czynności, w zakresie których osoba z zaburzeniami
psychicznymi miałaby pełną decyzyjność. Należy zatem podjąć
odpowiednie kroki zmierzające do zastąpienia modelu substitute decision-making na rzecz koncepcji supported decision-making,
polegającej na zapewnieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami w procesie podejmowania decyzji, zamiast radykalnego ograniczania lub pozbawiania ich zdolności do czynności
prawnych.
Konieczność zmiany instytucji ubezwłasnowolnienia,
która niejednokrotnie w sposób nadmierny ogranicza prawa
i wolności obywatelskie, wynika nie tylko z potrzeby ochrony godności ludzkiej, na straży której stoi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ale również wiążących Polskę standardów
prawa międzynarodowego. Europejski Trybunał Praw Człowieka co prawda nie wskazał nigdy wprost, że instytucja ubezwłasnowolnienia jest sprzeczna z Europejską Konwencją Praw
Człowieka, jednak wielokrotnie podkreślał, że jest to środek o
bardzo poważnych konsekwencjach i powinien być stosowany

Ewidencja spraw o ubezwłasnowolnienie w latach 2004-2011 opublikowana przez Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, https://
www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCwKKxyrDaAhUBJywKHb5FDvwQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fbip.ms.gov.pl%2Fpl%2Fdzialalnosc%2Fstatystyki%2Fstatystyki-2013%2Fdownload%2C2350%2C13.
html&usg=AOvVaw3vqj_IJK6T9pFQ0WhjfNuA.
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jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Potrzeba odejścia od instytucji nadmiernie ograniczających prawa i wolności osób z
niepełnosprawnościami wyrażona została w szczególności w
soft law Rady Europy oraz Konwencji ONZ o Prawach Osób z
Niepełnosprawnościami.
Pomimo krytyki obowiązujących w Polsce rozwiązań
prawnych należy dostrzec, że sytuacja osób ubezwłasnowolnionych w ostatnich latach uległa znacznej poprawie. Dzięki
wzmożonej aktywności organizacji społecznych, których celem
jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, prawo do sądu
osób ubezwłasnowolnionych przestało być jedynie teoretyczne i
iluzoryczne. Osoby te zyskały bowiem narzędzia, dzięki którym
same mogą zainicjować działania zmierzające do zabezpieczenia
swoich praw i interesów oraz poprawy warunków życia.
Jak już wspomniano, przepisy regulujące kwestie związane
ze zdolnością do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagają jeszcze wiele pracy, aby można
było stwierdzić, że w pełni realizują swój cel, jakim jest ochrona
osób potrzebujących wsparcia w prowadzeniu ich spraw. Kierunek zmian, jakie zaszły w ostatnich latach należy jednak ocenić
jako właściwy i zmierzający do zapewnienia poszanowania praw
i wolności osób z niepełnosprawnościami.
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