Osoba
ubezwłasnowolniona całkowicie

CO NALEŻY WIEDZIEĆ
W SPRAWACH O
UBEZWŁASNOWOLNIENIE?

Sąd Okręgowy w Łodzi
Niniejsza informacja pozwoli Państwu znaleźć
odpowiedzi na podstawowe pytania, najczęściej
zadawane w sekretariatach sądowych.
O ewentualne porady prawne należy zwrócić
się do specjalistów – adwokatów, radców
prawnych

Biuro Obsługi Interesantów
Sądu Okręgowego w Łodzi
tel: (42) 68 50 400
e-mail: boi@lodz.so.gov.pl

Nie posiada zdolności do czynności
prawnych. Czynność prawna dokonana przez
osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych jest nieważna. Jednakże, gdy osoba
niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę
należącą do umów powszechnie zawieranych w
drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania,
chyba, że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie
osoby niezdolnej do czynności prawnych
Ubezwłasnowolnić całkowicie można osobę,
która ukończyła lat trzynaście, jeżeli na skutek
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego
albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych,
w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest
w stanie kierować swym postępowaniem.
Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
ustanawia się opiekę, chyba, że pozostaje ona
jeszcze pod władzą rodzicielską.

Osoba
ubezwłasnowolniona częściowo
- ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Ważność czynności prawnej dokonanej przez osobę
ubezwłasnowolnioną regulują, art. 17-22 k.c
(generalnie,
z
zastrzeżeniem
wyjątków
przewidzianych w ustawie, do ważności czynności
prawnej, przez którą osoba
ograniczona
w zdolności do czynności prawnych zaciąga
zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem,
potrzebna jest
zgoda jej
przedstawiciela
ustawowego).
Ubezwłasnowolnić częściowo można
osobę pełnoletnią z powodu choroby psychicznej,
niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju
zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa

lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia
ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna
jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
Dla
osoby
ubezwłasnowolnionej
częściowo ustanawia się kuratelę.

Wniosek o wszczęcie postępowania może
zgłosić:







małżonek osoby, która ma być
ubezwłasnowolniona,
jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo
(jednak krewni osoby, która ma być
ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać
wniosku o wszczęcie postępowania jeżeli
osoba ta ma przedstawiciela ustawowego),
jej przedstawiciel ustawowy,
Prokurator Okręgowy,
w przypadku gdy nie ma osób
w pierwszym stopniu pokrewieństwa
- należy zgłosić się do Prokuratury
Okręgowej.

Właściwość miejscowa
Sprawy o ubezwłasnowolnienie prowadzi Sąd
Okręgowy - właściwy dla miejsca zamieszkania
(pobytu) uczestnika postępowania. W przypadku,
gdy uczestnik pozostaje w szpitalu lub innej
placówce, w tym opiekuńczej – należy wskazać
także adres jego aktualnego pobytu.
W Sądzie Okręgowym w Łodzi sprawy
dotyczące ubezwłasnowolnienia rozpoznaje:

XII Wydział Cywilny Rodzinny
Sądu Okręgowego w Łodzi
ul. Narutowicza 64
adres korespondencyjny
pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź

do uczestnika pism i dokumentów z Sądu
w związku z toczącą się sprawą
o ubezwłasnowolnienie pod rygorem
konieczności powtarzania tej czynności.
W przypadku gdy uczestnik postępowania
nie jest w stanie odebrać dokumentów na
przykład z powodu swojego stanu zdrowia,
może to zrobić inny dorosły domownik (za
wyjątkiem wnioskodawcy) lub przesyłka
winna być zwrócona ze stosowną adnotacją
listonosza do Sądu.

Z obszaru objętego właściwością dla Sądów
Rejonowych: dla Łodzi Śródmieścia i Widzewa,
Pabianic, Zgierza, Kutna, Łęczycy, Skierniewic,
Rawy Mazowieckiej, Brzezin i Łowicza.

Dokumenty wymagane do założenia
sprawy o ubezwłasnowolnienie:
 wniosek w 3 egzemplarzach dla Sądu
(ewentualnie można posiadać dodatkowy
egzemplarz wniosku na potwierdzenia jego
złożenia w Sądzie);
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
psychicznego od lekarza psychiatry lub
neurologa (w przypadku gdy wniosek
dotyczy
uzależnienia
od
alkoholu
zaświadczenie z przychodni odwykowej
natomiast w przypadku uzależnienia
od narkotyków zaświadczenie z przychodni
leczenia uzależnień lub orzeczenie ZUS –
KIZ o stopniu niepełnosprawności;,
 akty stanu cywilnego
stopień pokrewieństwa;

potwierdzające

 we wniosku należy wskazać informację
- czy uczestnik postępowania jest w stanie
poruszać się samodzielnie i czy jest
w stanie zgłosić się na wyznaczone
posiedzenie Sądu;
 we wniosku należy wskazać informację –
jaki jest stan zdrowia, sytuacja osobista,
zawodowa i majątkowa osoby, której
dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
rodzaj spraw wymagających prowadzenia
przez te osobę oraz sposób zaspokajania jej
potrzeb życiowych (art. 5541 k.p.c.)
 w
toku
toczącej
się
sprawy
o ubezwłasnowolnienie wnioskodawca nie
może odbierać i potwierdzać przesłanych

Opłaty



Opłata stała 40 zł
Zaliczka na wynagrodzenie biegłych
sądowych (psycholog, psychiatra)
w kwocie:
- 380 zł (w przypadku gdy miejscem pobytu
uczestnika postępowania jest miasto Łódź)
- 480 zł (w przypadku gdy miejscem pobytu
uczestnika postępowania jest inna miejscowość
niż miasto Łódź, a w związku z powyższym
biegli sądowi muszą dojechać do uczestnika
postępowania w celu przeprowadzania badania)
Konta bankowe Sądu Okręgowego w Łodzi:
Opłaty sądowe:
66 1010 1371 0004 0422 3100 0000
Zaliczki na biegłego:
06 1010 1371 0004 0413 9800 0000
lub w dowolnej Placówce Poczty Polskiej SA
– bez kosztów prowizji.

Jeżeli wnioskodawca wnosi o zwolnienie
od kosztów sądowych do wniosku należy
załączyć:
 zaświadczenie o wysokości dochodów;
 oświadczenie o stanie rodzinnym,
majątku, dochodach i źródłach utrzymania
wnioskodawcy na druku urzędowym.

Przykład wniosku
o ubezwłasnowolnienie
Łódź, dn. 10 listopada 2016 r.
Wnioskodawca:
Jerzy Nowotko
ul. I. Lichawska 27
90-900 Łódź
Tel. kontaktowy: ……………
PESEL/NIP
Uczestnicy:
1. Regina Goławska
ul. K. Łuczak 26
87-300 Łódź
PESEL/NIP
2. Prokurator Okręgowy
w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi
XII Wydział Cywilny Rodzinny
WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE
Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite Reginy
Goławskiej z domu Nowak, urodzonej 21 września
1965 r. w Łodzi, córki Jana i Reginy zam. w Łodzi
przy ul. Kochanowskiego 20.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca jest bratem Reginy Goławskiej
Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia.
Około 10 lat temu uczestniczka zaczęła
nadużywać
alkoholu,
co
spowodowało

w konsekwencji jej uzależnienie. W początkowym
okresie nałogu potrafiła zapanować nad sobą
i kontrolować swe reakcje. Jednakże od około 1,5
roku uczestniczka zaczęła przyjmować środki
odurzające - głównie relanium, które popija
alkoholem, co powoduje całkowita utratę kontaktu
z otoczeniem.
Na obecnym etapie uzależnienia siostra
wnioskodawcy nie jest w stanie kierować swym
postępowaniem, a w przypadku popadnięcia
w stan upojenia alkoholowego
lub transu
narkotycznego, porozumienie się z nią jest zupełnie
niemożliwe.
Dowód: zaświadczenie od lekarza psychiatry
z rozpoznaniem choroby
Ponadto, znajdując się w opisanych
powyżej stanach upojenia alkoholowego bądź
otępienia narkotycznego Regina Goławska znęca
się fizycznie nad swoim mężem, który jest inwalidą
- nie ma prawej nogi, zaś moralnie nad dzieckiem
- 17 letnią córką, co jest w chwili obecnej
przedmiotem postępowania karnego w sprawie
IV K 102/10 Sądu Rejonowego dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi .
Wobec
powyższego,
wniosek jest w pełni uzasadniony.

przedmiotowy

Jerzy Nowotko
załączniki:
1. odpisy skrócone aktów urodzenia stron,
2. aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry
z rozpoznaniem choroby,
3. 2 odpisy wniosku,

Wszystkie dane są fikcyjne.
Ewentualne podobieństwa są przypadkowe

