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I. UWAGI OGÓLNE
Projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zawiera treści, które mają podstawowe
znaczenie dla ochrony fundamentalnych praw i interesów osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Przyjęcie odpowiednich rozwiązań stanowi ponadto warunek uznania zgodności prawa
polskiego z obowiązującymi Polskę normami międzynarodowymi, w tym przede wszystkim z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w szczególności z art. 5 tej Konwencji (prawo do wolności osobistej), art. 6 (prawo do sądu), art. 8 (prawo
do prywatności życia).
Nie bez znaczenia dla kierunków rozwiązań przyjmowanych w ramach naszego prawa są
również rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy skierowane do państw członkowskich w sprawie ochrony prawnej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i leczonych jako
pacjenci przymusowi z 1983 roku R(83)2 oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z
1977 roku w sprawie sytuacji osób psychicznie chorych (R 818/77). Trzeba podkreślić, że do
standardów podstawowych, uznanych za niezbędną przesłankę ochrony praw osób cierpiących
na zaburzenia psychiczne należą we współczesnej Europie (m.in. wynika to ze wskazanych wyżej dokumentów) następujące założenia:
1. Pacjent może być umieszczony w szpitalu psychiatrycznym tylko wtedy gdy wynika to ze
ściśle określonych przesłanek ustawowych, a w szczególności wtedy gdy z powodu swoich zaburzeń psychicznych stanowi poważne zagrożenie dla siebie lub dla innych osób;
2. Decyzja o umieszczeniu w szpitalu bez zgody pacjenta musi być podjęta przez sąd lub inny
ustawowo określony organ, od którego decyzji można się odwołać do sądu; sąd natomiast powinien orzekać taką decyzję w trybie procedury przyśpieszonej i uproszczonej;
3. Pacjent przymusowo umieszczony w szpitalu ma prawo do leczenia według takich samych zasad etycznych i wiedzy medycznej, jak każda inna osoba chora oraz w porównywalnych warunkach; w każdych okolicznościach godność pacjenta powinna być respektowana;
4. Ograniczenia wolności osobistej pacjenta powinny dotyczyć tylko takich sytuacji, w których są one niezbędne ze względu na stan jego zdrowia lub konieczne dla zapewnienia pomyślnego przebiegu leczenia;
5. Umieszczenie w szpitalu powinno następować tylko na ograniczony czas, a w każdym razie
konieczność umieszczenia powinna być okresowo sprawdzana; pacjent może żądać, aby w rozsądnych odstępach czasu sąd zajął stanowisko co do konieczności umieszczenia;
6. Umieszczenie w szpitalu samo w sobie nie może stanowić powodu dla jakiegokolwiek ograniczenia zdolności do czynności prawnych pacjenta.
Należy wyrazić przekonanie, że prezentowany projekt spełnia w zasadzie powyższe wymagania. Kluczowe znaczenie mają w tej materii postanowienia dotyczące trybu umieszczenia osób
cierpiących na zaburzenia psychiczne w szpitalu psychiatrycznym, zapewniające respektowanie
fundamentalnej zasady kontroli sądowej nad decyzjami, które podejmowane są pomimo braku
zgody pacjenta; wyraźnie precyzujące przesłanki stosowania przymusu, a także określające w sposób bardzo rygorystyczny zakres obowiązku zachowania tajemnicy.
Zważywszy na to, że podstawowym celem projektu jest ochrona praw osób cierpiących na
zaburzenia psychiczne należałoby, jak sie wydaje, silniej zaakcentować ten motyw legislacyjny, a
zarazem przedmiot ochrony w tytule ustawy lub w preambule do ustawy.
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Skuteczność instrumentów ochrony praw osób cierpiących na zaburzenia psychiczne zależy przede wszystkim od precyzyjnego określenia przesłanek i konsekwencji stosowania środków
diagnostycznych, prewencyjnych, leczniczych - pomimo sprzeciwu chorego (ew. jego przedstawiciela ustawowego) lub braku jego zgody. Uregulowania w tym zakresie powinny: unikać sformułowań o niedookreślonych zakresach znaczeniowych, stwarzających nadmierną swobodę decyzji
(czy nawet zachęcających do decyzji arbitralnych); precyzyjnie określać znaczenie zgody chorego
(jego przedstawiciela ustawowego) w poszczególnych sytuacjach. Niestety pod tym względem
projekt zawiera jeszcze w obecnej postaci szereg mankamentów (zobacz dalsze uwagi, zwłaszcza w pkt. 3).
Systematyka wewnętrzna projektu nasuwa pewne zastrzeżenia (dotyczy to w szczególności
umiejscowienia przepisów z rozdziału 2 (w większości powinny znaleźć się w rozdziale 3, po
rozdziale 2. - zob. też uwagi niżej), ale także uregulowań odnoszących się do postępowania
przed sądem opiekuńczym (pewne kwestie powinny być przeniesione z rozdziału 5 do rozdziału
4, np. dotyczące terminu wyznaczenia rozprawy).
Jest dyskusyjne pozostawienie do uregulowania w przepisach wykonawczych całej w zasadzie, bardzo przecież istotnej materii, związanej z kontrolą legalności przyjmowania i przebywania w szpitalach psychiatrycznych osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowe uprawnienia kontrolne sędziego wizytatora należą bez wątpienia do materii ustawowej.
W dalszej części zostaną zaprezentowane uwagi szczegółowe odnoszące się do tych kwestii, które wywołują zastrzeżenia oraz wątpliwości i wymagają dopracowania pod względem
legislacyjnym.
II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
1. Przepisy ogólne
Art. 1 powinien wyraźnie określać przedmiot ochrony, którym są prawa osób cierpiących na
zaburzenia psychiczne.
W art. 3 można by, idąc za wzorem proponowanym w rekomendacjach Rady Europy R(83)2,
wprowadzić również "definicję negatywną" osób cierpiących na zaburzenia psychiczne: "Trudności związane z dostosowaniem się do wartości moralnych, społecznych, politycznych lub innych,
same w sobie nie powinny być uznawane za zaburzenia psychiczne".
2. Przepisy ogólne o badaniu, leczeniu, rehabilitacji...(rozdz. 2)
2.1. Umiejscowienie przepisów tego rozdziału może być uznane za dyskusyjne. Wydaje się, że
zawierają one materię, która powinna być uregulowana dopiero po przepisach odnoszących się
do zasad umieszczania chorych w szpitalu psychiatrycznym. Pewne kwestie np. sprawa zezwoleń
na okresowe przebywanie poza szpitalem (art. 14) powinny być regulowane, jak się wydaje
odrębnie -w relacji do zróżnicowanego statusu prawnego chorych. Osoby przebywające na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody powinny co do zasady mieć możliwość swobodnego opuszczenia zakładu. Ograniczenie ich praw tym zakresie, a więc zatrzymanie w szpitalu psychiatrycznym, wymaga zastosowania trybu art. 25. Obecna redakcja i samo umiejscowienie art. 14 zdają
się wskazywać na to, że przepis ten ma zastosowanie wobec każdego chorego znajdującego się
w szpitalu.
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2. 2. Podobna uwaga nasuwa się w odniesieniu do art. 16 - nie ma żadnych powodów, aby nawiązanie umowy o pracę poza szpitalem przez chorego umieszczonego na podstawie swojej
zgody i bez przymusu było uzależnione od akceptacji kierownika szpitala. Nie oznacza to oczywiście, że stanowisko kierownika szpitala nie powinno mieć w tej kwestii żadnego znaczenia wręcz przeciwnie, ale to od pacjenta, który nie podlega przymusowi leczenia, musi zależeć, czy
akceptuje on warunki pobytu w szpitalu, czy też nie - sprzeciw wobec podjęcia pracy może go np.
skłaniać do opuszczenia szpitala (nie jest jednak dopuszczalne ograniczanie jego praw w sferze
stosunków zewnętrznych). Swoją drogą trudne byłyby do określenia konsekwencje naruszenia
art. 16 - nieważność umowy?, usunięcie ze szpitala?
2. 3. Art. 18 - dotyczący obowiązku poinformowania sądu o niewywiązywaniu się przez
przedstawiciela ustawowego z ciążących na nim powinności stanowi superfluum (niepotrzebny
nadmiar). W istocie bowiem dokładnie ten sam obowiązek wynika na gruncie legis latae z przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 572 § 2);
2. 4. Nieokreślone jest też pod względem podmiotowym pole zastosowania art. 19, który
dotyczy przypadków stosowania przymusu bezpośredniego. Może być jednak mocno wątpliwe,
czy jest np. dopuszczalne stosowanie przymusowego karmienia lub przymusowe podawanie leków osobom przebywającym dobrowolnie w placówce leczniczej (ust. 3 art. 19). Krąg podmiotowy określony w ust. 1 tego artykułu (osoby z zaburzeniami psychicznymi przebywające w placówce leczniczej) jest tymczasem zakreślony szeroko bez różnicowania statusu tych osób (potwierdza to zresztą treść art. 36, który zawiera osobną dyspozycję obejmującą wyłącznie osoby
leczone bez swojej zgody).
2. 5. Niepotrzebne komplikacje może wywoływać art. 21, uzależniający od konkretnego rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego czy wymóg zgody ze strony kuratora osoby ubezwłasnowolnionej (np. na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym) będzie konieczną przesłanką podejmowanych decyzji. Rozwiązanie to jest wzorowane na art. 181 k.r.o., który jednak dotyczy kwestii reprezentacji w sprawach majątkowych. Problem zgody kuratora powinien być rozstrzygany
pozytywnie bezpośrednio w ustawie z zastrzeżeniem, że w miarę możliwości powinna być w takich wypadkach wymagana jednoczesna zgoda samego ubezwłasnowolnionego choćby częściowego (w wypadku jej braku może być brane pod uwagę zastosowanie art. 25).
3. Przepisy szczególne o postępowaniu leczniczym (rozdział 3)
3.1. Kluczowe dla projektu zagadnienia są zawarte w rozdziale 3 w części zawierającej regulacje odnoszące się do przesłanek przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Postanowienia projektu w tym zakresie są nader skomplikowane i nie do końca jasne.
Wyodrębnić można trzy tryby przyjęcia do szpitala:
1. na podstawie zgody (chorego, przedstawiciela ustawowego) - art.3;
2. bez zgody w sytuacji bezpośredniego zagrożenia opisanej w art. 25;
3. bez zgody w sytuacji zagrożenia, które może dopiero nastąpić w nieodległej przyszłości opisanej w art. 30.
Natomiast zupełnie niejasny jest status przyjęcia do szpitala wynikający z art. 24 projektu;
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Ad 1). Zabrakło przede wszystkim wyraźnej proklamacji zasady podstawowej dla wszelkich
czynności leczniczych - w myśl której ich przeprowadzenie wymaga świadomej i dobrowolnej zgody samego pacjenta, od której odstąpienie możliwe jest jedynie w ściśle określonych ustawowo
wypadkach. Zamiast tego wprowadza się w ust. 1 art. 23 - przesłankę pisemnej zgody osoby
cierpiącej na zaburzenia psychiczne, bez określenia że ma to być zgoda świadoma i dobrowolna. Tymczasem wymóg zgody na piśmie dotyczy tylko formy, ale nie przesądza jeszcze o konstytutywnych elementach zgody, które czynią z niej przesłankę prawnie relewantną podjęcia
wszelkich czynności leczniczych, a przede wszystkim samego przyjęcia do szpitala. O świadomej zgodzie mówi się dopiero w art. 24, z czego można by wyprowadzić wniosek, że przesłanka z art. 23 ust. 1 jest skonsumowana także wtedy, jeśli chory wyraził zgodę na piśmie, w sposób nieświadomy.
Art. 23 nie rozstrzyga wyraźnie, czy wymaganie zgody odnosi się do każdego chorego, czy
tylko do tych którzy zachowali, choćby ograniczoną, zdolność do czynności prawnych.
Oba rozwiązania są możliwe, ale przy przyjęciu wariantu I (wszyscy chorzy, którzy zdolni są do
świadomego wyrażenia zgody) rozstrzygnięta powinna być wyraźnie kwestia zawsze możliwego
konfliktu pomiędzy stanowiskiem samego chorego, a jego przedstawiciela ustawowego (np.
przedstawiciel wyraża zgodę, ale sprzeciwia się temu sam chory). Nie rozstrzyga tej kwestii na
pewno art. 24, który dotyczy innej sytuacji - niezdolności do wyrażenia świadomej zgody przez
samego chorego. Rozwiązanie to powinno być zatem dużo bardziej precyzyjne i uwzględniać
wagę stanowiska chorego w zależności od takich czynników, jak np. wiek, stopień rozwoju rozumienia sytuacji (inną wagę może mieć np. sprzeciw siedemnastolatka pozostającego pod władzą rodzicielską, inną - dwunastolatka; w tym pierwszym wypadku być może także byłaby wskazana - w sytuacji konfliktowej - interwencja sądu opiekuńczego, którą projekt w art. 23 w odniesieniu do osób pozostających pod władzą rodzicielską całkowicie wyklucza).
Poważne trudności interpretacyjne rodzi, o czym wspomniano, art. 24 (niezdolność do wyrażenia świadomej zgody na przyjęcie do szpitala) - niejasno rysuje się bowiem relacja tego
przepisu do art. 23 i art. 25. Czy chodzi tu np. tylko o tych chorych, którzy mają swego przedstawiciela ustawowego - wyrażającego tzw. zgodę substytucyjną, czy o każdy wypadek niezdolności do wyrażenia zgody. Logiczne wydaje się przyjęcie pierwszej interpretacji, ponieważ tylko
wtedy byłoby uzasadnione odstąpienie od trybu umieszczenia chorego w szpitalu na podstawie
art. 25, a więc przy udziale sądu opiekuńczego. Wniosek taki powinien jednak wyraźnie i jednoznacznie wynikać z treści omawianego przepisu.
Ad 2). Nie rysuje się też jasno pole zastosowania art. 25 projektu, na tle enigmatycznego sformułowania "przyjęcie bez zgody wymaganej w art. 23". Można je bowiem interpretować rozmaicie: albo jako przypadek niemożności uzyskania zgody na przyjęcie do szpitala - od samego
chorego (jego przedstawiciela ustawowego), albo jako przypadek konfliktu pomiędzy stanowiskiem chorego i jego przedstawiciela ustawowego, albo również jako przypadek wyraźnego sprzeciwu chorego i jego przedstawiciela ustawowego; albo wreszcie jako sytuację, w której zgoda lub
sprzeciw osób wymienionych w art. 23 nie odgrywają żadnej roli, ponieważ celem tego przepisu
jest stworzenie specjalnego statusu osoby przyjmowanej do szpitala psychiatrycznego, bez
względu na to, czy akceptuje ona, czy też nie, swój pobyt w tej placówce.
Wydaje się jedynie, że w obszarze zastosowania tego przepisu znajdą się pierwsze trzy spośród wymienionych wyżej sytuacji, ale kwestia ta powinna być rozstrzygnięta jednoznacznie, np.
przez zastąpienie istniejącego sformułowania wyrazami "w wypadku niemożności uzyskania zgody
lub wyrażenia sprzeciwu przez osoby wymienione w art. 23".
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Przyjęcie wariantu czwartego zdaje się być natomiast na tle art. 25 najmniej pewne, chociaż
w istocie ta koncepcja nie jest pozbawiona zasadności. W takim wypadku przepis nie powinien
jednak nawiązywać do przesłanki zgody i wyznaczyć sferę zastosowania obligatoryjnego trybu
umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym wyłącznie przy pomocy przesłanek przedmiotowych
(stan bezpośredniego zagrożenia...), a więc np. "Przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym następuje tylko wtedy, gdy jego dotychczasowe zachowanie wskazuje...". Zob. też
niżej uwagę do art. 26.
Tryb dalszego postępowania określony w ust. 2 art. 25 , art. 26 i art. 48 i następnych jest uregulowany poprawnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że czas przewidywany na podjęcie poszczególnych decyzji wydaje się zbyt długi, zwłaszcza gdy chodzi o okres 72 godzin na powiadomienie
przez kierownika szpitala sądu opiekuńczego. Okres ten w połączeniu z miesięcznym terminem
na wyznaczenie rozprawy przez sąd opiekuńczy (zob. art. 48) jest na tyle długi, że uzasadnione
wydaje się stwierdzenie że podstawowa gwarancja praw pacjenta, jaką zapewnia kontrola sądowa,
jest w takim wypadku naruszona.
Umorzenie postępowania toczącego się przed sądem opiekuńczym jest przewidywane w art.
27 na wypadek późniejszego (a wiec już po wszczęciu postępowania) wyrażenia zgody na pobyt w
szpitalu psychiatrycznym. Podobnie jak w art. 23 i art. 26 uregulowanie to jest dalekie od precyzji. Niejasna pozostaje przede wszystkim kwestia, czy owo późniejsze wyrażenie zgody ma tę
samą skuteczność bez względu na sytuację prawną pacjenta (a więc, czy dotyczy również pacjentów ubezwłasnowolnionych i małoletnich, pozostających pod opieką prawną lub władzą rodzicielską). Czy zatem uzasadnione będzie np. umorzenie postępowania, jeśli taki pacjent wyraził
świadomą zgodę na pobyt w szpitalu, ale jednocześnie sprzeciwia się temu jego przedstawiciel
ustawowy?
Ważniejsza kwestia związana jest jednak z pytaniem o status osoby przebywającej nadal w
szpitalu po wyrażeniu świadomej zgody. Umorzenie postępowania o przymusowe umieszczenie
w szpitalu powinno w konsekwencji prowadzić do uznania, że pacjent może w każdej chwili
(natychmiast po umorzeniu postępowania) opuścić szpital na własne żądanie i że nie jest dopuszczalne stosowanie wobec niego jakichkolwiek środków przymusu w trakcie leczenia. Konsekwencje te wydawać się mogą wątpliwe, zważywszy na to, że toczące się wcześniej postępowanie
sądowe dotyczyło sytuacji określonych w art. 25, a więc istnienia bezpośredniego zagrożenia
dla życia chorego lub życia i zdrowia innych osób.
Umorzenie postępowania powinno być zatem związane przede wszystkim z przesłanką ustania stanu zagrożenia, o którym mowa w art. 25. Bez takiego rozwiązania można założyć, że
pacjent, który po umorzeniu postępowania cofnął swą zgodę na pobyt w szpitalu, zostanie mimo
to w nim zatrzymany na podstawie przesłanek z art. 25. Treść art. 29, w którym wyraźnie nawiązuje się wyłącznie do przesłanek przedmiotowych (stanu bezpośredniego zagrożenia) wniosek ten
zdaje się potwierdzać. W rezultacie "dobrowolność" pobytu chorego w szpitalu staje się czysto
pozorna, a jego zgoda czy sprzeciw, nie mają praktycznie żadnego znaczenia, co uzasadnia przedstawione wyżej stanowisko w kwestii przesłanek umorzenia postępowania.
I w tym punkcie dotykamy innej ważnej, ogólnej kwestii. Trzeba mianowicie wyrazić przekonanie, że sama zasada wyrażania zgody (jako formalna przesłanka decyzji lekarskiej) na pobyt
w szpitalu psychiatrycznym ma sens o tyle tylko, o ile w danej sytuacji jest ona rzeczywistą i konieczną przesłanką umieszczenia w szpitalu. Jeśli natomiast, tak jak to jest właśnie na tle sytuacji określonych w art. 25, może dojść do umieszczenia w szpitalu - również pomimo sprzeciwu samego chorego lub jego przedstawiciela ustawowego - operowanie tą przesłanką wprowadza
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w błąd. Stąd też wcześniej uczyniona propozycja, aby w art. 25 wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o
szczególny tryb "umieszczenia przymusowego w szpitalu psychiatrycznym". W ten sposób następowałoby jednoznaczne określenie kręgu wypadków, w których chory będzie pozbawiony możliwości decydowania o opuszczeniu szpitala, choćby nawet akceptował w momencie początkowym swoje przyjęcie do szpitala.
Oczywiście nie przeczy to temu, że akceptacja zabiegów leczniczych przez chorego ma swój
walor terapeutyczny niezależnie od konsekwencji prawnych, o których wyżej była mowa. Lekarz zawsze powinien dążyć do tego, aby osiągnąć zaufanie i współuczestnictwo chorego w
podejmowanych w jego sprawie decyzjach, co zresztą znajduje także wyraz w art. 31 ust. 4.
Ad 3). Granice pomiędzy przesłankami umieszczenia chorego w szpitalu psychiatrycznym
w trybie art. 25 i art. 30 z reguły będą trudne do przeprowadzenia: jest to bowiem różnica pomiędzy przesłanką "bezpośredniego zagrożenia", a przesłanką "oczywistości powstania stanu
istotnego zagrożenia w niedalekiej przyszłości". Formalna różnica jest wyraźna i z pozoru bardzo
przekonywująca. W pierwszym wypadku (art. 25) chodzi o możliwość natychmiastowego działania na rzecz chorego, stąd dopuszczalność jego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym już na
podstawie decyzji lekarskiej, w drugim o zastosowanie przymusu umieszczenia, ale ze względu na
brak nagłości, z zachowaniem normalnego postępowania sądowego. Nie jest jednak do końca
przekonywujące zróżnicowanie przyjętych procedur. Wydaje się bowiem, że jeżeli zachowanie
chorego w sposób oczywisty wskazuje na nieuchronność powstania stanu istotnego zagrożenia i
do tego w bliskiej perspektywie czasowej, to bardziej zasadne będzie umieszczenie chorego w
szpitalu już na podstawie decyzji lekarskiej podlegającej przecież sądowej kontroli (art. 25) niż
oczekiwanie na stosowne postanowienie sądu opiekuńczego i godzenie się na realne ryzyko
powstania bezpośredniego zagrożenia dla życia chorego lub życia i zdrowia innych osób (zob.
też art. 32). Wydaje się w konsekwencji, że rozsądne stosowanie art. 25 pozwalałoby na objęcie
sytuacji mieszczących się w hipotezie art. 30.
Utrzymanie w obecnej wersji art. 30 będzie wywoływało niekończące się i nierozwiązywalne spory interpretacyjne: nie potrafiłbym w kategoriach prawnych wyjaśnić pojęcia" niedaleka przyszłość"; ani istotności zagrożenia dla życia ("czy może być zagrożenie życia nieistotne?").
3. 2. Problem badań poprzedzających podjęcie decyzji o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym.
Art. 22 ust. 3, a także art. 31 ust. 3 przewidują możliwość stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne - w celu przeprowadzenia badań.
Trudno oczywiście kwestionować potrzebę postawienie diagnozy w sytuacjach wskazujących na
potrzebę umieszczenia chorego w szpitalu. Wydaje się jednak, że trzy kwestie budzić mogą na
tle proponowanych regulacji istotne wątpliwości.
Po pierwsze, do katalogu przesłanek o wyraźnie niedookreślonym zakresie semantycznym
dochodzi niewątpliwie pojęcie z art. 22 "osoby, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu
zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu..." (zwróćmy uwagę, że
jest to już trzeci sposób określenia stanów bardzo zbliżonych, a więc obok określenia z art. 25
(osoby stwarzającej stan bezpośredniego zagrożenia) i określenia z art. 30 (zagrożenie, które
może powstać w nieodległej przyszłości). Różnice nie są tymczasem czysto semantyczne, ale
prowadzą do istotnych konsekwencji w sferze sytuacji prawnej chorego (przymus badań, przymus
umieszczenia w szpitalu, wszczęcie postępowania sądowego o umieszczenie przymusowe). Wyda-

BSE

7

je sie zaś, że sama możliwość powstania bezpośredniego zagrożenia stanowi już w istocie zagrożenie własnego życia albo życia lub zdrowia innych osób).
Po drugie, wątpliwą jest sprawa przeprowadzenia badań wobec osoby mającej swego przedstawiciela ustawowego bez zgody tego przedstawiciela (jej pominięcie mogłoby znajdować
usprawiedliwienie jedynie w wypadkach niemożności skontaktowania się z przedstawicielem i
nagłość sytuacji, to samo dotyczy zresztą osoby, co do której toczy się postępowanie w trybie
art. 31).
Po trzecie wreszcie, umieszczenie w szpitalu dla przeprowadzenia badań powinno być wyraźnie czasowo ograniczone, a gwarancji tej nie zawiera art. 22 ust. 3.
4. Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego (art. 37 i następne)
4.1. Niejasny jest stosunek różnych trybów zgłaszania żądania o wypisanie ze szpitala. Celem tych uregulowań powinno być umożliwienie skutecznej kontroli sądu nad decyzjami lekarskimi w tych sprawach, a więc w konsekwencji umożliwienie choremu (lub innym osobom
legitymowanym) skutecznego zgłaszania wniosku do sądu opiekuńczego w takiej sprawie. Wynika z tego dość oczywiste założenie, które powinno być uwzględnione w projekcie, a mianowicie: zgłaszanie żądania o wypisanie ze szpitala podlegać musi reglamentacji (uregulowaniu) w
takim tylko zakresie, w jakim chodzi o stworzenie pacjentowi formalnych gwarancji ochrony
jego praw. Nie ma zatem sensu regulacja, która odnosi się do wniosków o zwolnienie adresowanych do ordynatora (kierownika) szpitala art. 38). Kierownik (ordynator) ma obowiązek zwolnić natychmiast osobę ( i to bez względu na to, czy zostały w tej sprawie wniesione jakiekolwiek żądania przez osobę zainteresowaną lub jej zastępcę), wobec której ustały przyczyny jej
umieszczenia bez zgody (art. 37). Jeżeli do wypisania pacjenta nie dochodzi, to należy przyjąć, iż
w ocenie ordynatora przyczyny te nadal występują - w tych warunkach czynienie z lekarza (ordynatora, kierownika) adresatem wniosku o zwolnienie jest bezprzedmiotowe. Ustawa musi
zatem określać wyłącznie przesłanki wniosku do sądu (termin, i krąg uprawnionych do wniesienia wniosku).
4. 2. Nie jest możliwa logiczna interpretacja art. 39 ust. 1 i 2 (różne rygory formalne do tego
samego wniosku składanego przez tę samą osobę).
Stylistyka art. 38 jest bardzo pokrętna (Osoba przebywająca..., jej przedstawiciel...mogą żądać wypisania tej osoby).
4. 3. Art. 40 - jest całkowicie zbędny, ponieważ chodzi tu o osobę, co do której sąd opiekuńczy i tak będzie musiał zająć stanowisko (w trybie art. 26).
5. Przyjęcie do domu pomocy społecznej
5.1. Art. 42 ust. 3, będący zresztą odpowiednikiem art. 24, jest podobnie jak ten wcześniejszy przepis - niejasny: czy chodzi tu o każdą osobę , która nie jest zdolna do wyrażenia zgody,
czy tylko o taką (i to byłoby logiczne), która nie ma swego przedstawiciela ustawowego. W tym
drugim wypadku wchodzić powinno w grę zastosowanie art. 41 i 42. Dziwi ponadto niekonsekwencja przyjętych rozwiązań: w sytuacji merytorycznie identycznej (gdy chodzi o umieszczenie
osoby niezdolnej do wyrażenia zgody w szpitalu psychiatrycznym - art. 24) nie przewiduje się
orzeczenia sądu opiekuńczego, a jedynie poinformowanie sędziego wizytatora; w rozważanej
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sytuacji umieszczenia w domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy. Tymczasem gwarancje ochrony praw chorego powinny być w obu wypadkach identyczne.
5. 2. Ust. 4 art. 42 nie całkiem zrozumiały - art. 19, do którego następuje odesłanie nie reguluje przecież trybu przyjęcia do placówki, ale przesłanki stosowania przymusu wobec chorego
w trakcie pobytu w tej placówce.
6. Postępowanie przed sądem opiekuńczym
6. 1. Art. 47 stanowi superfluum w stosunku do regulacji zawartej w art. 183 k.r.o.
6. 2. Miesięczny okres na wyznaczenie rozprawy jest zdecydowanie za długi.
7. Ochrona tajemnicy lekarskiej
7. 1. Generalnie rzecz biorąc propnowane uregulowania są poprawne i w sposób znaczący
poprawiają skuteczność ochrony dóbr osobistych chorego. Na uwagę zasługuje tu przede
wszystkim fakt, że krąg osób zobowiązanych do przestrzegania tajemnicy został ujęty szeroko i
nie jest ograniczony wyłącznie do lekarza, ale obejmuje cały personel medyczny i osoby zatrudnione w domach pomocy społecznej (art. 54 ust. 1).
Po drugie, zakres wyjątków od zachowania tajemnicy został ograniczony do niezbędnego minimum (art. 54 ust. 2), czemu towarzyszy bezwzględny zakaz przesłuchiwania osób zobowiązanych do przestrzegania tajemnicy w postępowaniu karnym oraz zakaz wykorzystywania informacji o popełnieniu czynu zabronionego uzyskanych od samego chorego w trakcie przeprowadzanego badania (art. 55).
Pozytywnie należy też ocenić odpowiedzialność majątkową (zadośćuczynienie pieniężne)
wobec chorego z tytułu naruszenia tajemnicy (art. 54 ust. 3). Przesłanki tej ochrony są jednak
ujęte zdecydowanie za wąsko (umyślność naruszenia tajemnicy). Wydaje się bowiem, że jako
minimum, które w każdym wypadku powinno rodzić odpowiedzialność, należy również potraktować wypadki rażącego niedbalstwa (a więc także postać winy nieumyślnej) po stronie osób
zobowiązanych. Warto przy okazji podkreślić, że kolejna reforma kodeksu cywilnego (zob. projekt zmian wniesionych do Sejmu), w ramach której proponuje sie wprowadzenie zmian dotyczących instytucji zadośćuczynienia, idzie jeszcze dalej dopuszczając możliwość przyznania pokrzywdzonemu zadośćuczynienia z tytułu zwykłego niedbalstwa ( zob. proponowaną wersję art.
448 projektu). Rozwiązania w obu aktach normatywnych powinny być zatem uzgodnione.
7. 2. Na tle proponowanych rozwiązań dotyczących tajemnicy dwie kwestie wymagają ponadto
wyjaśnienia.
Po pierwsze, należy wyraźnie zaznaczyć, że poza wyjątkami określonymi w art. 54 ust. 2
ujawnienie tajemnicy nie będzie rodziło odpowiedzialności, jeśli w konkretnej sytuacji zaszły
okoliczności wyłączające bezprawność ujawnienia tajemnicy w świetle przepisów ogólnych (np.
wypadek zagrożenie życia innej osoby powinien być rozpatrywany według koncepcji stanu wyższej konieczności).
Po drugie, niejasna pozostaje na tle proponowanych przepisów sytuacja lekarza (członka
personelu) zeznającego w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym, w którym nierzadko
przecież jest niezbędne ustalenie okoliczności dotyczących stanu psychicznego danej osoby (np.
kwestia zdolności do testowania a co zatem idzie ważności testamentu, zdolności do dokonania
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czynności prawnej, ubezwłasnowolnienie, ustalenie winy sprawcy szkody w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą, etc...).
Proponowany przepis przewiduje w art. 56 expressis verbis wyłączenie przesłuchania osoby zobowiązanej w charakterze świadka jedynie w ramach postępowania karnego. Pozostaje zatem
w mocy nienaruszona regulacja zawarta w art. 261 § 1 k.p.c, która dopuszcza możliwość odmowy udzielenia przez świadka odpowiedzi na zadane mu pytania, jeżeli mogłoby to być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej (co znaczy że świadek może, lecz nie musi
udzielić tej odpowiedzi).
Jest na tle istniejącego stanu prawnego sporne, czy ujawnienie okoliczności objętych tajemnicą w warunkach cywilnego postępowania sądowego wyłączy bezprawność zachowania osoby
zobowiązanej. Wydaje sie, że kwestia ta powinna być rozstrzygnięta jednoznacznie w projektowanej ustawie, np. w drodze regulacji dopuszczającej wyjątkowo ujawnienie w postępowaniu
cywilnym okoliczności objętych tajemnicą, jeśli zezwala na to wyraźnie ustawa (np. przepisy niniejszego projektu o postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sprawie umieszczenia w szpitalu
psychiatrycznym), bądź wchodzi w grę ochrona istotnych interesów danej osoby lub osób trzecich.

