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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

W ostatnim czasie spotykam się z krytycznymi opiniami odnoszącymi się do niektórych przepisów ustawy 
z dnia 19 sierpnia 1944 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Chodzi w tym miejscu konkretnie o procedurę 
przymusowego umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym. Wskazany środek może być zastosowany 
w różnych, określonych w ustawie, okolicznościach, w tym między innymi wobec osoby chorej psychicznie, 
której „dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu 
życiu albo życiu lub zdrowiu osób” (art. 23 ust. 1 ustawy) lub wobec osoby „której dotychczasowe zachowa-
nie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub 
zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie” (art. 24 ust. 1 ustawy). 

Analizując to zagadnienie w aspekcie proceduralnym (regulacje wynikające z art. 23 ust. 4 oraz art. 25 
ustawy), wypada wskazać, że przyjęcie do szpitala wymaga „zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kieru-
jącego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia”. Ponadto „kierownik szpitala zawiadamia o po-
wyższym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia”. Następnie zaś „na 
podstawie otrzymanego zawiadomienia sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do szpi-
tala psychiatrycznego, w toku którego odbywa się rozprawa”. Art. 45 ustawy stanowi, że „rozprawa powinna 
się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku lub otrzymania zawiadomienia”. Do-
datkowo przepisy rzeczonego aktu przesądzają o obowiązku wysłuchania osoby przyjętej do szpitala przez 
sędziego wizytującego. Wysłuchanie to musi się odbyć w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia. 
Jeśli w następstwie wysłuchania sędzia stwierdzi, że „pobyt tej osoby w szpitalu psychiatrycznym jest oczy-
wiście bezzasadny”, to powinien zarządzić natychmiastowe wypisanie takiej osoby ze szpitala. 

W świetle tych faktów warto rozważyć, czy przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie naru-
szają ogólnej zasady obowiązującej w każdym demokratycznym państwie prawnym, polegającej na zakazie 
pozbawienia wolności bez orzeczenia sądowego. Niewątpliwie przymusowe umieszczenie i pozostawienie 
osoby w szpitalu przez tak długi okres, jako swego rodzaju forma pozbawienia wolności, może budzić po-
ważne wątpliwości w opisanym zakresie. Trudno bowiem zgodzić się z tezą, jakoby decyzję lekarza, nawet w 
połączeniu z wysłuchaniem sędziego wizytującego, można było uznać za środek równoważny zapadłemu na 
rozprawie orzeczeniu sądu. Co więcej, jeśli spojrzeć na maksymalne terminy zawarte we wskazanej procedu-
rze, może zdarzyć się przypadek, że pacjent nawet przez pięć dób będzie pozbawiony wolności wyłącznie na 
podstawie decyzji lekarza. Procedura ustanowiona na gruncie obowiązującej ustawy stawia zatem pacjentów 
szpitali psychiatrycznych w zdecydowanie bardziej niekorzystnej sytuacji niż na przykład osoby zatrzymane 
(zasada 48 godzin). 

Proszę więc Pana Ministra o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zagwarantowanie lepszej 
ochrony prawnej osobom umieszczanym przymusowo w szpitalach psychiatrycznych. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 




