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Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący

Komisji Ustawodawczej

Senatu RP

            Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 października 2021 r. zawierające prośbę 

o sporządzenie opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 490), uprzejmie przedstawiam, co 

następuje. 

W projektowanej ustawie proponuje się objęcie czynnym prawem wyborczym 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy prawa Unii Europejskiej nie 

posługują się pojęciem ubezwłasnowolnienia. Podstawowa kwestia o charakterze 

cywilnoprawnym, związana pośrednio z projektowaną zmianą, pozostaje wobec tego poza 

zakresem prawa Unii Europejskiej. Przepisy prawa Unii Europejskiej nie wykluczają osób 

ubezwłasnowolnionych częściowo z udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego. Ogólne ramy prawne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego 

określa Traktat o Unii Europejskiej (dalej: TUE), który w art. 14 ust. 3 stanowi, że 

członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią kadencję w powszechnych 

wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym. Czynne prawo wyborcze 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego stanowi podstawowe prawo obywatelskie 

obywateli Unii Europejskiej, otwierając katalog praw obywatelskich przewidzianych 

w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 303, s. 1; dalej: KPP). 
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Zgodnie z art. 39 KPP każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce 

zamieszkania, na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. Podobne prawa 

przyznano obywatelom Unii w wyborach do władz lokalnych w Państwie Członkowskim  

(art. 40 KPP). Istotna w kontekście analizy projektowanego przepisu jest również treść art. 6 

ust. 3 TUE, z którego wynika, że porządek prawny Unii Europejskiej, jako zasady ogólne 

prawa, tworzą również prawa podstawowe zagwarantowane w europejskiej Konwencji                     

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji 

konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim. Oznacza to, że choć Unia Europejska 

i jej instytucje nie są bezpośrednio związane europejską Konwencją o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności sporządzoną w Rzymie w dniu 4 listopada 1050 r.                

(Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.; dalej: EKPCz), to stosują jej przepisy pośrednio, jako 

ogólne zasady prawa Unii Europejskiej. Stosowanie tych przepisów jest odzwierciedlone                 

w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które odwołuje się zarówno 

do EKPCz, jak i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz, 

Trybunał Strasburski). Standardy prawne w zakresie praw wyborczych wyznacza art. 3 

Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 175, z późn. zm.; dalej 

Protokół nr 1 do EKPCz), który zobowiązuje państwa-strony do organizowania wolnych 

wyborów w warunkach zapewniających swobodę wyrażania opinii ludności w wyborze ciała 

ustawodawczego. Dokonując interpretacji tego przepisu w sprawie Alajos Kiss przeciwko 

Węgrom (wyrok z dnia 10 maja 2010 r.), Trybunał Strasburski orzekł, że pozbawienie osoby 

ubezwłasnowolnionej częściowo prawa do głosowania jest sprzeczne z art. 3 Protokołu nr 1 

do EKPCz. Co kluczowe, ETPCz potwierdził standard ochrony jednostki w tym zakresie 

wskazując, że pozbawienie osoby ubezwłasnowolnionej częściowo prawa do głosowania 

(czynnego prawa wyborczego) nie może mieć charakteru automatycznego (blankietowego), 

lecz musi opierać się na analizie okoliczności konkretnego przypadku (pkt 43-44 uzasadnienia 

wyroku). Standard ochrony osób ubezwłasnowolnionych częściowo został ponadto określony 

w Rekomendacji nr R(99)4 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 23 lutego 1999 r. 

w sprawie zasad dotyczących ochrony prawnej niepełnosprawnych osób dorosłych. 

W rekomendacji przewidziano, że środek ochrony w postaci ubezwłasnowolnienia nie 

powinien automatycznie pozbawiać objętej nim osoby prawa do głosowania (zasada 3 ust. 2). 

Podsumowując, w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy automatyczne 

pozbawienie osoby ubezwłasnowolnionej częściowo prawa do głosowania uznawane jest za 
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sprzeczne z EKPCz i Protokołem nr 1 do EKPCz. Standardy ochrony praw człowieka 

w zakresie czynnego prawa wyborczego wyznacza w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej również Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1169; dalej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych). W art. 29 Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych strony zostały zobowiązane do zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym, do których zaliczają się osoby o długotrwale naruszonej 

sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej lub w zakresie zmysłów, prawo do 

efektywnego i pełnego uczestnictwa w życiu politycznym i publicznym, na zasadzie równości 

z innymi osobami, w tym prawo korzystania z czynnego prawa wyborczego. Co istotne, 

stroną ww. konwencji są zarówno państwa członkowskie, jak i Unia Europejska. Sytuacja 

osób ubezwłasnowolnionych częściowo w poszczególnych państwach członkowskich jest 

zróżnicowana – część państw przyznaje takim osobom czynne prawo wyborcze, w innych 

państwach prawo to jest w różnym stopniu ograniczane. 

Niewątpliwie zatem, z uwagi na stanowisko ETPC, można rozważać dokonanie w tym 

zakresie zmian w polskim systemie prawnym. Zmiany te jednak jak się wydaje powinny 

zmierzać w kierunku wyposażenia sądu orzekającego o częściowym ubezwłasnowolnieniu 

w kompetencję do odrębnego określenia jego skutków w sferze praw wyborczych. Należy 

zatem rozważyć wprowadzenie zmian nie tylko do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), ale jednocześnie do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.),  tj. mechanizmu 

przewidującego, że w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, sąd podejmując decyzję 

o ubezwłasnowolnieniu, wypowie się indywidualnie co do posiadania przez konkretną osobę 

możliwości dotyczących zdolności intelektualnej (umysłowej) w zakresie korzystania z praw 

wyborczych.

Ponadto należy zauważyć, że projektowane rozwiązanie budzi pewne wątpliwości 

natury konstytucyjnej. Art. 62 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie rozróżnia – 

jako przesłanki negatywnej czynnego prawa wyborczego – ubezwłasnowolnienia całkowitego 

i częściowego, co należy rozumieć jako obydwie te formy. Ograniczenie to wynika 

z założenia, że odpowiedzialność za własne czyny jest przesłanką zdolności do decydowania 

w wyborach o losach całego społeczeństwa. Trudno zgodzić się z założeniem, że osoba, która 

z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń 

psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, potrzebuje pomocy do prowadzenia 

swych spraw, choć jest w stanie kierować swym postępowaniem (zgodnie z art. 16 § 1 
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w zw. z art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.              

poz. 1740, z późn. zm.), jest każdorazowo zdolna dokonać świadomego wyboru politycznego. 

Co istotne, w grupie osób ubezwłasnowolnionych częściowo mogą znaleźć się osoby                       

o różnym stopniu zaburzeń i dysfunkcji, czego projektowana zmiana w ogóle nie uwzględnia. 

Posiłkując się nadto poglądami komentatora, na którego również dość obszernie 

powołuje się projektodawca w uzasadnieniu, należy zwrócić uwagę, że „gwarancja praw 

wynikających z art. 62 ust. 1 nie odnosi się bezpośrednio do innych odmian wyborów 

przeprowadzanych w Polsce – na szczeblu ogólnopolskim (wybory do Parlamentu UE). 

Można jednak bronić stanowiska, zgodnie z którym uregulowanie tego przepisu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza w jego interpretacji jako standardu minimalnego 

określonych uprawnień, oddziałuje na kształt rozwiązań ustawowych dotyczących innych 

wyborów. Dotyczyć to może zarówno aspektu pozytywnego, związanego z zapewnieniem 

określonej kategorii obywateli (w przypadku wyborów lokalnych i do parlamentu UE – nie 

tylko polskich) czynnego prawa wyborczego, jak również przesłanek i granic ograniczeń tego 

prawa (vide: B. Naleziński [w:] M. Safjan, L. Bosek [red.], Konstytucja RP. Tom I. 

Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016). Biorąc pod uwagę to stanowisko, za uzasadniony 

należy uznać pogląd, że proponowana inicjatywa legislacyjna powinna być poprzedzona 

zmianą Konstytucji RP. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że przyjęcie projektowanych 

zmian prowadziłoby do trudnej do zaakceptowania niespójności w obowiązującym stanie 

prawnym, polegającej na tym, że identyczne przesłanki stałyby za odmówieniem temu 

samemu obywatelowi prawa do wybierania krajowych organów, o których mowa w art. 62 

ust. 1 Konstytucji RP, a jednocześnie przyznaniem tego prawa w zakresie wyborów do 

Parlamentu Europejskiego.

                                                                   Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości 

Marcin Romanowski                  

Podsekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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