
CZY  OSOBĘ  NADUŻYWAJĄCĄ  ALKOHOLU  MOŻNA  SKIEROWAĆ  NA  LECZENIE

PRZYMUSOWE?

Obecnie  przepisy  nie  przewidują  możliwości  leczenie  przymusowego,  jednakże  możliwe  jest

zobowiązanie osoby nadużywającej alkoholu do leczenia odwykowego na podstawie ustawy z dnia 26

października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przesłankami  uzasadniającymi  wszczęcie  postępowania  dotyczącego zobowiązaniu do leczenia

odwykowego, zgodnie z art. 24 ww. ustawy, są: 

1. nadużywanie alkoholu przez osobę, której postępowanie ma dotyczyć , 

2. powodowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, uchylanie się od pracy

albo  systematycznie  zakłócanie  spokoju  lub  porządku  publicznego  (wystarczy  spełnienie

jednej). 

Pierwszym etapem, jest złożenie zawiadomienia do gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych.  Najczęściej  zgłoszenia  dokonuje  się  w  formie  pisemnej  na  przygotowanym  przez

gminną  komisję  formularzu,  jednakże  może  zajść  konieczność  samodzielnego  sporządzenia

zawiadomienia. Następnie przeprowadzana jest rozmowa z wnioskodawcą, mająca na celu ustalenie

ziszczenia się przesłanek wymienionych powyżej np. będący w związku z nadużywaniem alkoholu

rozkład życia rodzinnego. 

Kolejnym krokiem jest wezwanie osoby nadużywającej alkoholu na rozmowę w gminnej komisji

oraz w przypadku stwierdzenia, że zostały spełnione ww. przesłanki, skierowanie jej na badania przez

biegłych. Badania biegłych zostanie dołączone do wniosku komisji kierowanego do sądu. Należy mieć

na  uwadze,  że  osoba  nadużywająca  alkoholu  nie  ma  obowiązku  stawiennictwa  w  komisji  oraz

poddania się badaniom oraz że na tym etapie nie można zastosować środków przymusu. 

Jeśli  podczas  wywiadu przeprowadzonego przez komisję  oraz badań przeprowadzonych przez

biegłego,  stwierdzono że osoba jest  uzależniona od alkoholu i  nie poddaje się ona dobrowolnemu

leczeniu,  gminna  komisja  składa  wniosek  do  sądu  o  zobowiązanie  nadużywającego  alkoholu  do

leczenia odwykowego. Gminna komisja kieruje wniosek również w przypadku, gdy nadużywający

alkoholu  nie  poddał  się  badaniom,  a  z  materiału  dowodowego  wynika,  że  osoba  ta  może  być

uzależniona.  W  takiej  sytuacji  sąd  zarządza  poddanie  tej  osoby  odpowiednim  badaniom.

Ponadto  sąd  może,  jeżeli  na  podstawie  opinii  biegłego  uzna  to  za  niezbędne,  zarządzić  oddanie

badanej  osoby pod obserwację  w zakładzie  leczniczym na  czas  nie  dłuższy niż  2  tygodnie,  a  w

wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni.



Ostatnim etapem jest  rozprawa, na której  sąd,  w przypadku ziszczenia się przesłanek,  wydaje

postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego. Rozprawa powinna odbyć się po upływie

miesiąca liczonego od dnia złożenia przez gminną komisję wniosku wraz z dokumentacją. 


