
 
   
 

1 

 

 

 

Warszawa, 16 maja 2013 roku 

NRA.015-2.27.2013 

Komisja Praw Człowieka przy 

Naczelnej Radzie Adwokackiej 

ul. Świętojerska 16,  

00-202 Warszawa 

 

        Szanowny Pan 

Marek Biernacki 

Minister Sprawiedliwości  

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z przedstawionym przez Ministra Sprawiedliwości projektem ustawy 

o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z dnia 11 kwietnia 2013 roku (dalej: projekt), 

Komisja Praw Człowieka działająca przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wskazuje, że 

rozwiązania proponowane w projekcie niosą ryzyko naruszenia konstytucyjnych i 

międzynarodowych standardów ochrony praw i wolności jednostki. 

Niezależnie od argumentów dotyczących samego przedmiotu regulacji, Komisja Praw 

Człowieka przy NRA zwraca uwagę na sposób prowadzenia publicznej debaty nad projektem 

tej ważnej dla poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa ustawy. Po raz kolejny projekt 

przesyłany jest do konsultacji społecznych ze wskazaniem krótkiego terminu na złożenie 

opinii, zaś w przestrzeni publicznej brak jest merytorycznej debaty przedstawiającej istotę 

najtrudniejszych zagadnień pojawiających się na tle projektu. Taka sytuacja ogranicza 

możliwość przeprowadzenia dogłębnej analizy projektu i zaproponowania konstruktywnych 

zmian jego treści. Wpływa to negatywnie na społeczne zrozumienie problematyki 

projektowanej ustawy, sensu i potrzeby przyjęcia zaproponowanych w nim rozwiązań.  

Przechodząc do uwag dotyczących treści projektu, podstawową wątpliwość wzbudza 

rzeczywisty cel projektowanej ustawy oraz środki prowadzące do jego realizacji. Analiza 

projektu, jak również opinii ekspertów z zakresu psychologii i psychiatrii nie pozostawia 

wątpliwości, iż pomimo odwoływania się do względów leczniczych oraz ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego, rzeczywistym celem regulacji jest trwała izolacja osób stwarzających 

zagrożenie, które odbyły już karę pozbawienia wolności. 

 W ocenie Komisji Praw Człowieka przy NRA, zaproponowane rozwiązanie 

polegające na trwałej i nieograniczonej w czasie izolacji sprawców poważnych przestępstw 
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już po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności nie spełnia testu proporcjonalności, a 

więc nie wykazuje, z jakich przyczyn to jedynie trwała izolacja sprawców przestępstw, który 

zakończyli już odbywanie wymierzonej im przez sąd kary pozbawienia wolności, jest 

uzasadniona i konieczna w demokratycznym państwie prawnym. 

W myśl treści projektu, osoby umieszczane w Krajowym Ośrodku Terapii Zaburzeń 

Psychicznych nie będą osobami chorymi psychicznie, a osobami z zaburzeniami 

psychicznymi, które w ocenie biegłego rodzą wysokie prawdopodobieństwo popełnienia 

czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub 

wolności seksualnej i obyczajności zagrożonego kara pozbawienia wolności, której górna 

granica wynosi co najmniej 10 lat. Kategoria wysokiego prawdopodobieństwa jest jednak 

pojęciem niemożliwym do zdefiniowania, co rodzi duże pole do dowolnej interpretacji, która 

może skutkować ryzykiem podejmowania decyzji o umieszczeniu w Ośrodku w sposób 

arbitralny.  

W kontekście realnego celu, jaki ma realizować projektowana ustawa niepokój budzą 

także regulacje dotyczące proceduralnych aspektów postępowania w zakresie umieszczenia 

osoby w Ośrodku. Zastrzeżenia dotyczą nieograniczonego czasu umieszczenia w Ośrodku, 

jak również brak możliwości ubiegania się o zwolnienie z tego ośrodka. Niezrozumiałe w 

świetle argumentacji dotyczącej celów leczniczych jest możliwość stosowania wobec osób 

umieszczonych w Ośrodku, środków przymusu nieznanych ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego, tj. kajdanek, pałek służbowych, chemicznych środków obezwładniających, psa 

służbowego czy przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej. Użycie niektórych z tych środków jest co prawda dozwolone przez ustawę o 

ochronie osób i mienia, która ma regulować działania wewnętrznej służby ochrony. Jednakże 

na mocy tej ustawy użycie wskazanych środków jest limitowane do przypadków odparcia 

ataku, zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Projekt nie zawiera takich ograniczeń, 

dodatkowo zaś stanowi, iż o zastosowaniu tych środków decyduje pracownik służby ochrony, 

a z ich użycia sporządza się jedynie notatkę służbową. Proponowane brzmienie ustawy już 

prima facie budzi sprzeciw Komisji Praw Człowieka przy NRA, wyrażającej obawę, iż 

praktyczne funkcjonowanie tej ustawy stworzy stan zagrożenia dla podstawowych praw i 

wolności jednostki, zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania i prawa do 

poszanowania życia prywatnego. 

Wątpliwości przedstawione powyżej są jedynie kilkoma najważniejszymi 

wątpliwościami wyrażanymi przez Komisję Praw Człowieka NRA. W związku z pozornością 

celu przedstawionego w uzasadnieniu projektu, wiele dalszych zastrzeżeń budzą 

projektowane przepisy regulujące sposób orzekania o umieszczeniu w Ośrodku, jak i sposób 

przebiegu pobytu w Ośrodku. Przepisy posługują się niejasnymi pojęciami, których 

stosowanie może w praktyce prowadzić do naruszenia podstawowych praw i wolności 

człowieka przez pracowników Ośrodka.  

W świetle konstytucyjnych i międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, 

pozbawienie wolności jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach, na 

określony okres czasu i w sytuacji, gdy inne środki nie zapewniają ochrony zagrożonych 

dóbr. Osoba pozbawiona wolności musi mieć prawo odwołania się do sądu w celu zbadania 
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zasadności i legalności pozbawienia wolności. Przedłożony projekt z pewnością nie spełnia 

tych kryteriów. Ponadto możliwość stosowania ustawy wobec osób, które zakończyły 

odbywanie kary może prowadzić do naruszenia zakazu ponownego karania, za przestępstwo 

za które uprzednio ukarano prawomocnym wyrokiem.  

Przedstawiciele Komisji Praw Człowieka przy NRA apelują o podjęcie poważnej, 

rzeczowej debaty nad kształtem projektowanych regulacji. Zaproponowany projekt ustawy z 

dnia 11 kwietnia 2013 r. wymaga wielu prac i konsultacji, aby stanowić przykład dobrej, 

przemyślanej regulacji wydanej w poprawnie funkcjonującym demokratycznym państwie 

prawa. Liczymy na otwartą, zorganizowaną dyskusję, przeprowadzoną w gronie specjalistów, 

która doprowadzi do wypracowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo 

społeczeństwu, a pozostających w zgodzie z podstawowymi prawami i wolnościami 

jednostki.  

 

 

 

___________________ 

adw. Mikołaj Pietrzak 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka  

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

Maciej Berek 

Prezes Rządowego  

Centrum Legislacji 

Aleja Jana Chrystiana Szucha 2/4,  

00-582 Warszawa 


