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9.4.1. Podstawy prawne wykonywania detencji (land Hessen): 

Ustawa o realizacji środków poprawczych i zapobiegających w szpitalu 
psychiatrycznym i w zakładzie odwykowym  

z 3.12.1981 (GVBl : Gesetzvervordnungsblatt = dziennik rozporządzeń ustawowych) 
414), zmieniony w dn. 20.6.2002 (GVBl. 342, 454) 

I . Dział pierwszy: Sprawy ogólne, organizacja 

§ 1 Zakres stosowania 

Niniejsza ustawa reguluje realizację środków poprawczych i zapobiegających w szpitalu 
psychiatrycznym oraz w zakładzie odwykowym. 

§ 2 Instytucje realizujące środki (poprawcze i zapobiegające) 

Środki realizowane są w instytucjach Krajowego Zrzeszenia Opieki Społecznej w Hesji 
lub w instytucjach innych podmiotów odpowiedzialnych, wyznaczonych przez 
rozporządzenie z mocą ustawy ministra opieki społecznej w uzgodnieniu z ministrem 
sprawiedliwości. Nie wyklucza się przez to realizacji środków w instytucjach działających 
poza zakresem stosowania ustawy. 

§ 3 Urząd nadzorujący 

(1) Minister opieki społecznej prowadzi w sprawach realizacji środków nadzór fachowy. 
Nadzorowanie instytucji może on zlecić prezydentowi okręgu regencyjnego, w którego 
okręgu znajduje się określona instytucja. 

(2) Urząd nadzoru fachowego może udzielać ogólnych wskazówek podmiotom 
odpowiedzialnym za instytucje realizujące środki. Wskazówek szczegółowych można 
udzielać wówczas, gdy zadania realizacji środków nie są wykonywane w zgodzie z ustawą 
lub, gdy udzielone wskazówki ogólne nie są przestrzegane. 

§ 4 Plan realizacji 

(1) Podmioty odpowiedzialne za instytucje w porozumieniu z ministrem 
sprawiedliwości i ministrem opieki społecznej regulują w planie realizacji rzeczową i 
miejscową kompetencję instytucji realizujących środki. 

(2) Odchylenia od planu realizacji dopuszczalne są, jeśli:  

1. wspiera się przez to leczenie osoby umieszczonej w instytucji lub jej integrację po 
zwolnieniu lub 

2. zmuszają do owego odchylenia okoliczności realizacji środków lub inne ważne 
przyczyny.  

Podmioty odpowiedzialne za instytucje realizujące środki winny bez zwłoki informować 
ministra sprawiedliwości i ministra opieki społecznej o decyzjach wg zdania 1; pozwolenia 
tych ministrów wymagają przeniesienia do zakładów w innych krajach związkowych lub z 
zakładów z innych krajów związkowych. 

3. Plan egzekucji publikowany jest przez Ministerstwo Spraw Socjalnych w Staats-
Anzeiger für das Land Hessen. 

§ 5 Kompetencje 

(1) W odniesieniu do realizacji środków zadania urzędu realizującego środki obarczają, 
(jeżeli ustawa nie określa tego inaczej) instytucję realizującą środki. 
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(2) Decyzje stosownie do § 7 ust. 2, 8, 9 ust. 1 i 10 oraz rozporządzenia stosownie do § 
36 zastrzeżone są dla kierownika instytucji realizującej środki. 

(3) W obliczu możliwości powstania szkody na skutek odwleczenia decyzji tymczasowe 
szczególne kroki zapobiegające zarządzone mogą być również przez pracowników instytucji 
realizującej środki, którym to pracownikom nie przysługują kompetencje stosownie do ust. 2; 
zarządzenie stosownie do § 36 ust. 3 zdanie 2 może wyjść wyłącznie od lekarza. O 
zarządzeniu tymczasowych kroków zapobiegawczych stosownie do zdania 1 poinformować 
należy niezwłocznie kierownika instytucji realizującej środki. 

II. Dział drugi: Planowanie i kształtowanie realizacji internacji 

§ 6 Plan leczenia i włączenia w środowisko (integracji) 

(1) Przy uwzględnieniu osobowości, wieku, stopnia rozwoju i warunków życiowych 
osoby umieszczonej [w instytucji leczącej] wkrótce po badaniach przy przyjęciu ułożyć 
należy plan leczenia i integracji (włączenia). Powinny być w nim zawarte dane o: 

1. opiece lekarskiej, 

2. szczególnych, a konkretnie psychoterapeutycznych środkach leczenia, 

3. przypisaniu do konkretnych grup leczniczych, 

4. włączeniu w grupy terapii zajęciowej i roboczej oraz 

5. środkach integrujących natury medycznej i zawodowej. 

W planie leczenia i włączenia umieścić należy również dane o złagodzeniach i 
zwolnieniach, jeżeli istnieją ku temu przesłanki. 

(2) Plan leczenia i integracji (włączenia) rozpatrzeć należy z osobą umieszczoną i jej 
ustawowym przedstawicielem. 

(3) Plan leczenia i integracji (włączenia) należy zweryfikować w odstępie maksymalnie 
sześciu miesięcy i dostosować go do dalszego rozwoju osoby umieszczonej. 

§ 7 Opieka lekarska dla osiągnięcia celu realizacji środków 

(1) Dla osiągnięcia celu realizacji środków osobie umieszczonej zapewnia się stosownie 
do §136 zdanie 2, 137 ustawy o wykonaniu kary (Strafvollzugsgesetz) odpowiednią opiekę 
lekarską; zawiera się w tym konieczne badanie. Abstrahując od ust. 2 nie wymagana jest 
zgoda osoby umieszczonej na opiekę. 

(2) Ingerencje operacyjne lub opieka lekarska, które wiążą się z niebezpieczeństwem 
utraty życia lub z poważnym zagrożeniem zdrowia osoby umieszczonej, mogą nastąpić 
jedynie za przyzwoleniem osoby umieszczonej, jej ustawowego przedstawiciela i osoby 
kierującej realizacją środków (§ 82 ust. 1 ustawy o sądzie dla nieletnich). To samo stosuje się 
do posunięć psychoterapeutycznych. Pozwolenia stosownie do zdania 1 wymaga się również 
przy leczeniu, które na trwałe zmieniłoby dogłębnie osobowość osoby umieszczonej; jest ono 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy w sposób ewidentny rokuje skuteczność. 

(3) Poprzez rozporządzenie z mocą ustawy rząd kraju związkowego określa, jakie 
rodzaje operacji i leczenia: 

1. wiążą się z niebezpieczeństwem utraty życia lub poważnym zagrożeniem zdrowia 
osoby umieszczonej, 

2. trwale i dogłębnie zmieniają osobowość. 

§ 8 Internacja w warunkach otwartych, złagodzenia rygoru.  
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(1) Osoba umieszczona może być przeniesiona do ośrodka otwartego, jeżeli służy to jej 
leczeniu, jeżeli spełnia ona specyficzne kryteria ośrodka otwartego i jeśli nie istnieje obawa, 
że zechce ona uchylić się od dalszej internacji lub też nadużyje formy otwartej do czynów 
karalnych lub do postępowania, które zagraża celom internacji. Przy tych samych założeniach 
można w stosunku do osoby umieszczonej złagodzić warunki internacji. Przeniesienie do 
ośrodka otwartego i złagodzenie internacji nie może być zaordynowane wbrew woli osoby 
umieszczonej. O przeniesieniu do ośrodka otwartego poinformować należy urząd 
egzekucyjny, kontrolny. 

(2) Jako złagodzenie internacji można w szczególności zaordynować, że osoba 
umieszczona 

1. będzie mogła podjąć regularne zatrudnienie poza instytucją realizującą środki pod 
nadzorem pracownika instytucji (zatrudnienie na zewnątrz) lub też bez nadzoru (wolne 
wyjście) 

2. będzie mogła opuszczać instytucję realizującą środki na określony okres dnia pod 
nadzorem pracownika instytucji (wyprowadzenie) lub bez nadzoru (wyjście). 

 

§ 9 Urlop 

(1) Osobie umieszczonej zezwolić można na urlop – celem leczenia, dla przygotowania 
decyzji stosownie do § 67e kodeksu karnego lub dla przygotowania do uchylenia internacji. 
Stosuje się stosownie § 8 ust.1. 

(2) Urlop z ośrodka zamkniętego nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie; górna granica 
urlopu przez kwartał wynosi jeden miesiąc. Górna granica urlopu ośrodka otwartego wynosi 
trzy miesiące w półroczu kalendarzowym. 

(3) Pozwolenie na urlop na okres powyżej trzech dni lub łącznie więcej niż dziewięć dni 
w miesiącu kalendarzowym wymaga akceptacji sądu nadzorczego lub sędziego ds. nieletnich, 
czuwającego nad wykonaniem kary. 

§ 10 Nakazy, odwołanie, cofnięcie 

(1) W przypadku złagodzeń lub urlopów osobie umieszczonej można udzielić nakazów. 
Dla nakazu poddania się leczeniu ważność ma § 7. 

(2) Złagodzenie warunków internacji może być odwołane, jeśli 

1. post factum nastąpiły okoliczności, które usprawiedliwiałyby odmowę, 

2. osoba umieszczona nadużywa złagodzenie internacji lub urlopu do popełnienia 
czynów karalnych, 

3. osoba umieszczona z własnej winy nie zastosuje się do nakazów, 

4. dla leczenia osoby umieszczonej odwołanie jest konieczne z innych przyczyn. 

(3) Złagodzenie internacji lub urlopu może być cofnięte, jeżeli nie istniały przesłanki dla 
pozwolenia na to. 

§ 11 Kieszonkowe 

Osoba umieszczona otrzymuje kieszonkowe na zasadach i w wysokości, jak dopuszcza 
się to w porównywalnych przypadkach według przepisów Federalnej ustawy o opiece 
społecznej osobom chorym psychicznie i osobom upośledzonym umysłowo. 



4 
 

§12 Użytkowanie kieszonkowego, zapomoga dla rodziny osoby umieszczonej, 
pieniądze własne i zapomoga pieniężna na czas poszukiwania pracy, alimenty i 
zapomoga przy zwolnieniu 

(1) Przepisy ustawy o wykonaniu kary o użytkowaniu kieszonkowego (§ 47 ust. 1), o 
zapomodze dla rodziny osoby umieszczonej, pieniądzach własnych i zapomodze pieniężnej 
na czas poszukiwania pracy (§§ 47, ust. 1, 51 ust. 1 do 3, 52), alimentach (§ 49) i zapomodze 
przy zwolnieniu (§ 75 ust.1 i 2) mają stosowną ważność zakładając, że 

1. osobie umieszczonej pozostaje miesięcznie suma przynajmniej 30 euro jako 
zapomoga dla rodziny; 

2. zapomoga pieniężna na czas poszukiwania pracy wypłacana jest także przy 
zezwoleniu na urlop, o ile utrzymanie osoby umieszczonej nie jest zapewnione w inny 
sposób; 

3. przekazanie pieniędzy lub zapomogi pieniężnej na czas poszukiwania pracy 
kuratorowi sądowemu, urzędowi lub też osobie zajmującej się integracją osoby umieszczonej 
wymaga akceptacji osoby umieszczonej i przedstawiciela ustawowego. 

(2) Minister opieki społecznej otrzymuje pełnomocnictwo, by poprzez rozporządzenie z 
mocą ustawy dostosować minimalną sumę wg ust. 1 nr 1 do ogólnej sytuacji dochodowej. 

§ 13 Własność osobista 

(1) Osoba internowana może przy akceptacji kierownika instytucji realizującej środki 
mieć na przechowaniu lub przyjąć na przechowanie rzeczy użytku osobistego w stosownej 
ilości. Odnosi się to w szczególności do zdjęć osób bliskich, pamiątek o wartości osobistej, do 
książek i innych przedmiotów, służących dokształcaniu i spędzaniu wolnego czasu; osoba 
umieszczona może wyposażyć w te rzeczy swoje pomieszczenie mieszkalne i sypialnię. 

(2) Zastrzec lub odebrać osobie internowanej można rzeczy, które są zagrożeniem dla 
celu internacji, dla bezpieczeństwa i porządku instytucji realizującej środki lub też, gdy 
utrudniają kontrolę miejsca zakwaterowania osoby internowanej. 

(3) Posiadanie, przyjmowanie i przesyłanie nośników dźwięku i obrazu może być 
uzależnione od tego, że osoba internowana zaakceptuje ich przebadanie. Ponadto stosuje się 
stosownie §§ 20 ust. 1, 21 i 22. 

§ 14 Przechowywanie rzeczy przyniesionych 

(1) Przyniesione rzeczy, których osoba internowana nie może mieć na przechowaniu, 
winny być dla niej przechowane, o ile jest to możliwe uwzględniwszy rodzaj i objętość. 
Osobie umieszczonej powinno się dać możliwość przesłania przyniesionych rzeczy, których 
nie potrzebuje w momencie zwolnienia. 

(2) Jeżeli osoba internowana opiera się wobec usunięcia z instytucji realizującej środki 
zabezpieczające przyniesionych rzeczy, których przechowywanie ze względu na ich rodzaj i 
objętość nie jest możliwe, wówczas można się ich pozbyć z instytucji na koszt osoby 
umieszczonej. 

(3) Notatki oraz inne rzeczy, które przekazują informacje pomieszczeniach i instytucji 
stosowania środków zabezpieczających, mogą być zniszczone lub uczynione nieprzydatnymi. 

§ 15 Ubranie 

(1) Jeżeli leczenie lub bezpieczeństwo lub porządek instytucji tego wymagają, wówczas 
osoba umieszczona winna nosić ubiór instytucji realizującej środki zabezpieczające. 
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(2) Noszenie ubrania instytucji realizującej środki może być przykazane, jeżeli istnieje 
obawa, że osoba umieszczona podejmie próbę oddalenia się z obszaru instytucji realizującej 
środki lub też oddalenia się przy okazji wyprowadzenia. 

§ 16 Kupno rzeczy 

(1) Jeżeli leczenie osoby internowanej lub bezpieczeństwo lub porządek instytucji 
realizującej środki zabezpieczające tego wymagają, wówczas można zarządzić, aby osoba 
umieszczona mogła zakupywać rzeczy wyłącznie za pośrednictwem instytucji. Z tego samego 
względu można wyłączyć określone rzeczy z zakupu. 

(2) Na wniosek lekarza można całkowicie lub częściowo zakazać osobie internowanej 
zakupu lub posiadania określonych artykułów spożywczych lub używek, jeżeli istnieje 
obawa, że artykuły te mogą poważnie zagrozić jej zdrowiu. 

§ 17 Ograniczenie odwiedzin 

(1) Osoba umieszczona może regularnie odbierać wizyty. Ogólna długość trwania wizyt 
może być ograniczona do jednej godziny w tygodniu. 

(2) Bez ograniczenia z ust. 1 zdanie 2 można dopuszczać wizyty, które wspierają 
leczenie lub integrację osoby umieszczonej lub też, jeżeli służą sprawom osobistym, prawnym 
lub związanym z interesami, które to sprawy nie mogą być przez osobę internowaną 
załatwione pisemnie, nie mogą być przejęte przez osoby trzecie względnie nie mogą być 
przesunięte do momentu zwolnienia. 

(3) Z powodów bezpieczeństwa wizyta może być uzależniona od tego, czy 
odwiedzający pozwoli się przeszukać. 

(4) Odwiedziny pewnych osób mogą zostać ograniczone lub zakazane, jeżeli 
zagrażałyby celowi umieszczenia bądź bezpieczeństwu i porządkowi instytucji. Z powodów 
leczniczych można przejściowo zakazać wszelkich wizyt u osoby umieszczonej w zakładzie 
odwykowym, abstrahuje się tu od § 18. Środek sprecyzowany w zdaniu 2 nie może 
przekraczać okresu dwóch miesięcy. 

§ 18 Odwiedziny ustawowego przedstawiciela, obrońcy, adwokata lub notariusza 

Zezwalać należy na odwiedziny ustawowego przedstawiciela osoby internowanej, 
obrońcy, adwokata lub notariusza w sprawie prawnej, dotyczącej osoby umieszczonej. 
Stosuje się § 17 ust. 3. Niedopuszczalne jest treściowe sprawdzanie wnoszonych przez 
obrońcę pism i innych dokumentów. Zastosowanie znajduje § 21 ust. 2. 

§ 19 Nadzór nad odwiedzinami 

(1) Odwiedziny można nadzorować, o ile jest to wskazane z powodów leczenia lub 
bezpieczeństwa lub porządku instytucji realizującej środki zabezpieczające.  

(2) Można przerwać wizytę, jeżeli osoba internowana pomimo upomnienia narusza 
przepisy tej ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy. Rezygnuje się z 
upomnienia, jeżeli konieczne jest natychmiastowe przerwanie wizyty. 

(3) Nie nadzoruje się odwiedzin obrońcy. 

(4) Przekazywać rzeczy podczas wizyty można tylko za pozwoleniem. Nie dotyczy to 
pism i innych dokumentów przekazanych podczas odwiedzin obrońcy oraz pism i innych 
dokumentów przekazanych podczas wizyty dla załatwienia dotyczącej osoby internowanej 
sprawy prawnej przez adwokata, notariusza lub przedstawiciela ustawowego; przekazanie 
(dokumentów) podczas wizyty ustawowego przedstawiciela, adwokata lub notariusza może 
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zostać z powodów leczenia lub bezpieczeństwa lub porządku uwarunkowane od pozwolenia. 
Zastosowanie znajduje § 21 ust. 2. 

§ 20 Ograniczenie korespondencji 

(1) Jeżeli nie pozwala się na alternatywy, wówczas osoba internowana zobowiązana jest 
do korzystania z pośrednictwa instytucji przy nadawaniu i odbieraniu pism. 

(2) Korespondencja z pewnymi osobami może zostać ograniczona lub zakazana, jeżeli 
zagrożone byłyby przez to cel internacji lub bezpieczeństwo lub porządek instytucji. Stosuje 
się odpowiednio §§ 18 zdanie 1 i 21 ust. 3. 

§ 21 Nadzorowanie korespondencji 

(1) Nie nadzoruje się korespondencji osoby internowanej z jej obrońcą. 

(2) Jeżeli powodem internacji jest czyn karalny wg § 129a kodeksu karnego, stosuje się 
odpowiednio §§ 148 ust. 2 i 148a kodeksu postępowania karnego. Obowiązuje to także 
wtedy, gdy wobec osoby umieszczonej bezpośrednio po skazaniu, jakie stanowi podstawę do 
umieszczenia, należy wyegzekwować karę pozbawienia wolności lub umieszczenie z powodu 
czynu karalnego stosownie do § 129a kodeksu karnego. 

(3) Nie nadzoruje się ponadto pism osoby umieszczonej do organów przedstawicielskich 
federacji i krajów związkowych oraz do ich członków, o ile pisma skierowane są na adresy 
tych organów przedstawicielskich i nadawca podany jest prawidłowo, jak też pism do 
Europejskiej Komisji Praw Człowieka. 

(4) Pozostała korespondencja może być nadzorowana, jeżeli jest to wskazane ze 
względu na leczenie lub bezpieczeństwo lub porządek instytucji. 

§ 22 Zatrzymanie pism 

(1) Pisma można zatrzymać 

1. jeżeli ich dalsze przekazanie zagrażałoby celowi internacji lub bezpieczeństwu lub 
porządkowi instytucji, 

2. jeżeli dalsze przekazanie przy znajomości treści wypełniałoby znamiona czynu 
przestępczego lub karanego grzywną, 

3. jeżeli zawierają one ewidentnie nieprawdziwe lub znacznie zniekształcające prawdę 
przedstawienia warunków w instytucjach realizujących środki zabezpieczające, 

4. jeżeli zawierają ciężką obrazę, 

5. jeżeli ich dalsze przekazanie stanowiłoby zagrożenie dla integracji innej osoby 
umieszczonej lub 

6. jeżeli są sporządzone pismem tajemnym, są nieczytelne, zakodowane lub bez 
istotnego powodu sporządzone w języku obcym. 

Przejściowo można zatrzymać wszystkie pisma kierowane do osoby umieszczonej w 
zakładzie odwykowym, jeżeli i o ile przekazanie tych pism mogłoby się odbić negatywnie na 
leczeniu osoby internowanej. Środki wg zdania 2 nie mogą przekraczać okresu dwóch 
miesięcy. 

(2) Pisma osoby internowanej mogą być ponadto zatrzymane, jeżeli ich dalsze 
przekazanie grozi negatywnymi skutkami dla osoby umieszczonej lub innej i jeżeli osoba 
umieszczona wskutek swego stanu nie jest zdolna do oceny skutków swojego zachowania lub 
też postępować w zgodzie ze stosownym rozumieniem rzeczy. 
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(3) Jeśli osoba umieszczona nalega na wysłanie, wówczas do pism wychodzących, które 
zawierają nieprawdziwe opisy, można dołączyć pismo towarzyszące. 

(4) Jeżeli zatrzymano pismo, informuje się o tym osobę internowaną. Zatrzymane pisma 
zwraca się osobie umieszczonej lub, jeżeli to nie jest możliwe lub ze szczególnych powodów 
niewskazane, przechowuje się je w instytucji. 

(5) Nie można zatrzymywać pism, które kierowane są do urzędu nadzorującego lub do 
sądów względnie prokuratur, względnie pisma których nadzór wykluczony jest na podstawie 
§ 21 ust. 3. 

§ 23 Rozmowy telefoniczne i telegramy 

Osobie internowanej można pozwolić na prowadzenie rozmów telefonicznych i 
wysyłanie telegramów. Ponadto w odniesieniu do rozmów telefonicznych obowiązują 
przepisy jak do odwiedzin, a w odniesieniu do telegramów przepisy jak do korespondencji. 

§ 24 Paczki 

(1) Otrzymywanie paczek może być przejściowo zakazane, jeżeli wymagane jest to ze 
względów leczniczych lub bezpieczeństwa lub porządku instytucji realizującej środki 
zabezpieczające. 

(2) Paczki mogą być otwierane; winno to się odbywać w obecności osoby internowanej. 
W odniesieniu do wyłączenia rzeczy stosuje się stosownie § 16. Wyłączone przedmioty mogą 
być dołączone do przechowywanych przez instytucję rzeczy osoby umieszczonej lub też 
odesłane do nadawcy. Niewydane (osobie umieszczonej) rzeczy, przez które podczas 
przechowywania lub przesyłania może dojść do zranienia osób lub, które mogą spowodować 
straty rzeczowe, można zniszczyć. 

(3) Osobie umieszczonej można pozwolić na wysyłanie paczek. Ich zawartość może być 
sprawdzona w interesie terapii oraz ze względów bezpieczeństwa i porządku. Odnośnie 
wyłączenia rzeczy z przesłania stosuje się odpowiednio § 22 ust. 1 i 2. 

(4) O decyzjach w oparciu o ust. 2 zdanie 2 do 4 i ust. 3 zdanie 2 i 3 należy 
niezwłocznie poinformować osobę internowaną oraz jej przedstawiciela ustawowego. 

§ 25 Gazety i czasopisma 

(1) Osoba umieszczona może poprzez pośrednictwo instytucji realizującej środki 
zabezpieczające abonować w stosownej skali gazety i czasopisma. 

(2) Wyłączone są gazety i czasopisma, których kolportaż zagrożony jest karą lub 
grzywną. Pojedyncze wydania lub części gazet i czasopism mogą zostać zatrzymane, jeśli 
znacznie zagrażają celowi umieszczenia lub bezpieczeństwu lub porządkowi instytucji 
realizującej środki. 

§ 26 Radio i telewizja 

Osoba internowana może uczestniczyć w odbiorze radia instytucji realizującej środki 
oraz we wspólnym odbiorze telewizji. Odbiór radia i telewizji może być ograniczony lub 
zawieszony dla wszystkich lub dla pojedynczych osób umieszczonych, jeżeli znacznie 
zagrażałby celowi umieszczenia lub bezpieczeństwu lub porządkowi instytucji realizującej 
środki zabezpieczające. 

§ 27 Wykorzystanie wiedzy 

Wiedza z nadzoru odwiedzin, korespondencji, rozmów telefonicznych, telegramów lub 
innych przesyłek może być wykorzystana jedynie wtedy, 
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1. jeśli jest to konieczne dla zachowania bezpieczeństwa lub porządku instytucji 
realizującej środki lub dla zapobieżenia, zastopowania lub ścigania czynów przestępczych lub 
zakłócania porządku lub  

2. jeżeli jest to wskazane ze względów leczniczych. 

III. Dział trzeci: Opieka zdrowotna 

§ 28 Prawo do opieki zdrowotnej 

(1) Osoba internowana ma prawo do pomocy w chorobie, profilaktyki i innych środków 
stosownie do federalnych przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym. 

(2) Jeżeli jakieś zachorowanie nie może być w instytucji realizującej środki 
zabezpieczające zdiagnozowane lub leczone, wówczas osobę internowaną przenieść należy 
do odpowiedniego dla niej oddziału szpitalnego w innej instytucji realizującej środki, w 
zakładzie karnym lub w szpitalu poza obrębem instytucji wykonujących karę pozbawienia 
wolności. 

(3) Podczas urlopu osoba umieszczona ma prawo w stosunku do podmiotu 
odpowiedzialnego za instytucję realizującą środki do opieki lekarskiej i pielęgnacji w 
odpowiedniej dla niej instytucji realizujących środki i do przejęcia [przez ten podmiot] 
kosztów leczenia, które powstają wskutek nakazu wg § 10 ust. 1, o ile nie zaistnieją 
roszczenia (kosztowe) wobec podmiotu pokrywającego koszty świadczeń socjalnych 

§ 29 Środki przymusu na płaszczyźnie opieki zdrowotnej 

(1) Badania rentgenowskie płuc dopuszczalne są także bez przyzwolenia osoby 
umieszczonej. Ponadto przymusowe badanie, leczenie lub odżywianie (poza przypadkami wg 
§ 7) dopuszczalne są jedynie przy zagrożeniu życia, przy ciężkim zagrożeniu zdrowia osoby 
internowanej lub przy zagrożeniu zdrowia innych osób; podjęte środki muszą być adekwatne 
do osób uczestniczących i stać w stosownej relacji do zamierzonego celu leczniczego. 

(2) Dla ochrony zdrowia i zachowania higieny dopuszczalne jest badanie ciała poza 
przypadkiem ust. 1 wówczas, jeżeli nie jest to związane z cielesnym zabiegiem. 

(3) Kroki mogą być podjęte jedynie na zalecenie i pod kierunkiem lekarza, abstrahując 
od udzielenia pierwszej pomocy w przypadku, gdy lekarz nie jest na czas osiągalny i zwłoka 
wiąże się z zagrożeniem życia. 

IV. Dział czwarty: Stosowanie praktyk religijnych 

§ 30 Duszpasterstwo 

(1) Osobie internowanej nie można odmówić opieki religijnej przez duszpasterza jego 
wspólnoty religijnej. 

(2) Osoba internowana może posiadać podstawowe pisma religijne. Można jej ich 
odmówić jedynie przy ewidentnym nadużyciu. 

(3) Osobie internowanej zezwolić należy na posiadanie przedmiotów kultu w 
akceptowalnej ilości. 

§ 31 Uroczystości religijne 

(1) Osoba internowana ma prawo do uczestnictwa w odprawianych w instytucjach 
realizujących środki zabezpieczające mszach świętych oraz w religijnych świętach jej 
wspólnoty religijnej. 
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(2) Jest ona dopuszczana do uczestnictwa w mszach świętych i uroczystościach 
religijnych wspólnoty religijnej, do której nie przynależy, jeśli uzyska to akceptację 
duszpasterza. 

(3) Osoba internowana może zostać wyłączona z udziału w mszy świętej lub w innych 
uroczystościach religijnych, jeżeli jest to wskazane z ewidentnych przyczyn natury 
bezpieczeństwa lub porządku; należy przedtem wysłuchać opinii duszpasterza. 

§ 32 Wspólnoty światopoglądowe 

Do członków wyznań światopoglądowych stosuje się odpowiednio §§ 30 i 31. 

V. Dział piąty: Bezpieczeństwo i porządek 

§ 33 Rewizja 

Osoba internowana, jej rzeczy oraz pomieszczenia, w których jest zakwaterowana, 
mogą być przeszukane. Wyłącza się przedmioty, które nie podlegają nadzorowi (§ 21). Przy 
rewizji należy uszanować uczucie wstydu. 

§ 34 Środki śledcze 

(1) Dla zapewnienia realizacji środków, zwłaszcza przy podwyższonym 
niebezpieczeństwie ucieczki i dla stwierdzenia tożsamości, dopuszcza się jako środki śledcze: 

1. pobranie odcisków palców i powierzchni dłoni, 

2. wykonanie zdjęć, 

3. stwierdzenie cielesnych cech zewnętrznych, 

4. pomiary. 

(2) Dokumentacja śledcza przechowywana jest wraz z aktami osobowymi osoby 
internowanej. Może ona być też pobrana do zbiorów policji kryminalnej. 

(3) Po zakończeniu realizacji środków zabezpieczających dokumentacja śledcza z 
ustępu 1 winna być na życzenie osoby internowanej lub życzenie jej ustawowego 
przedstawiciela zniszczona; należy ich o prawie do wyrażenia tego życzenia poinformować 
najpóźniej w momencie warunkowego zwolnienia. Prawo to odnosi się także do dokumentacji 
traktowanej stosownie do ust. 2 zdanie 2. 

§ 35 Prawo zatrzymania 

Osoba internowana, która zbiegła lub znajduje się bez pozwolenia poza instytucją 
realizującą środki zabezpieczające, może zostać zatrzymana przez urząd egzekucyjny, 
nadzorczy lub na jego inicjatywę i dostarczona z powrotem do instytucji realizującej środki 
zabezpieczające. 

§ 36 Szczególne posunięcia zabezpieczające 

(1) Wobec osoby internowanej można zarządzić szczególne posunięcia zabezpieczające, 
jeżeli istnieje podwyższone niebezpieczeństwo ucieczki albo, gdy jej zachowanie lub jej stan 
przedstawia znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku instytucji realizującej środki, 
zwłaszcza, gdy można obawiać się aktów przemocy wobec osób i przedmiotów lub 
samobójstwa względnie samookaleczenia. 

(2) Jako szczególne posunięcia zabezpieczające dopuszcza się: 

1. izolację od innych osób internowanych, 



10 
 

2. umieszczenie w odrębnym zabezpieczonym pomieszczeniu bez niebezpiecznych 
przedmiotów, 

3. zabranie lub zatrzymanie przedmiotów, 

4. uchylenie lub ograniczenie przebywania na wolnym powietrzu, 

5. skrępowanie. 

(3) Kajdanki założone mogą być zasadniczo tylko na ręce i nogi. W interesie osoby 
internowanej można zarządzić inny rodzaj skrępowania. Jeżeli to konieczne, skrępowania 
należy okresowo poluzowywać. 

(4) Szczególne posunięcia zabezpieczające mogą być utrzymywane, o ile są one celowe. 

(5) Przy realizacji szczególnych posunięć zabezpieczających należy zapewnić 
współudział oraz nadzór lekarza. 

§ 37 Izolatka (Umieszczenie pojedyncze, stałe odosobnienie) 

Stałe odosobnienie osoby umieszczonej na okres ponad jednego miesiąca wymaga 
akceptacji urzędu nadzorującego. Akceptacja odnosi się każdorazowo do okresu maksymalnie 
dwóch miesięcy i należy ją przy zaistnieniu takiej potrzeby odnawiać. Zarządzenie 
umieszczenia pojedynczego izolacyjnego z przyczyn terapeutycznych wg § 7 ust. 1 pozostaje 
niezmienione; jeżeli izolatka przekracza trzy miesiące, należy o tym poinformować urząd 
nadzorujący. 

VI. Dział szósty:Postanowienia końcowe 

§ 38 Zmiana przepisów prawnych 

(1) Ustawa o administracji średniego szczebla i krajowym zrzeszeniu opieki społecznej 
Hesji z 7.5.1953 (dziennik rozporządzeń ustawowych 93), ostatnio zmieniona przez ustawę z 
10.7.1979 (dziennik rozporządzeń ustawowych 179), zmienia się w następujący sposób:... * 

(2) Ustawa o stosowaniu przymusu bezpośredniego przy realizacji władzy publicznej z 
11.11.1950 (dziennik rozporządzeń ustawowych 247), ostatnio zmieniona 4.9.1974 (dziennik 
rozporządzeń ustawowych 361, zmienia się w następujący sposób:... ** 

* Ustawa o administracji średniego szczebla, ostatnio zmieniona 20.6.2002 (dziennik 
rozporządzeń ustawowych 350) 

** zniesiona przez ustawę o bezpieczeństwie i porządku publicznym z dn. 26.6.1990 
(dziennik rozporządzeń ustawowych 197, 229), zastąpiona przez § 63 ustawy o 
bezpieczeństwie i porządku publicznym, ostatnio zmieniona w dn. 22.12.2000 (dziennik 
rozporządzeń ustawowych 577, 580). 

§ 39 Regulamin, regulamin porządkowy jednostek 

(1) Podmioty odpowiedzialne za instytucje realizujące środki zabezpieczające ustalają 
regulamin instytucji realizujących środki, w szczególności 

1. organizację instytucji realizującej środki, 

2. podział oraz personalne i przestrzenne wyposażenie instytucji realizujących środki, 

3. współpracę z urzędami i innymi placówkami oraz z osobami prywatnymi, 
uczestniczącymi w realizacji środków, 

4. tok biegu spraw w instytucjach realizujących środki. 
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(2) Podmioty odpowiedzialne za instytucje realizujące środki zabezpieczające wydają 
regulaminy obowiązujące w danych instytucjach, w szczególności: 

1. przepisy wykonawcze do § 7, 

2. regulacje przyjęć i zwolnień, 

3. postanowienia regulujące: 

a) okresy leczenia, czas wolny i czas odpoczynku, 

b) czasy odwiedzin, częstotliwość i długość trwania odwiedzin włącznie z obowiązkami 
osób odwiedzających oraz pozostałą komunikacją ze światem zewnętrznym, 

c) ubiór, przechowywanie własności prywatnej oraz sposób traktowania spuścizny 
rzeczowej, 

4. przepisy o porządku i bezpieczeństwie w instytucjach realizujących środki 
zabezpieczające, zwłaszcza przepisy o wykluczeniu określonych przedmiotów z posiadania 
osobistego, o zakupach lub otrzymywaniu [rzeczy] oraz o realizacji szczególnych kroków 
zabezpieczających, 

5. wskazówki, jacy pracownicy i jakie placówki są kompetentne dla przyjmowania 
podań i zażaleń osób umieszczonych. 

Regulamin dnia jednostek winien zawierać wykaz ofert pożytecznego spędzania czasu 
wolnego. 

(3) Regulamin instytucji realizujących środki zabezpieczające oraz regulaminy dnia 
wymagają zatwierdzenia przez ministra spraw socjalnych. Regulamin instytucji, porządkowy 
i dnia, zatwierdzany jest przez ministra spraw socjalnych w porozumieniu z ministrem 
sprawiedliwości. 

(4) Ministerstwo spraw socjalnych publikuje regulamin instytucji realizujących środki 
zabezpieczające w Staats-Anzeiger für das Land Hessen. Podmioty odpowiedzialne za 
instytucje realizujące środki publikują regulaminy porządkowe i dnia instytucji w zgodzie z § 
6 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu rozporządzeń prawnych, rozporządzeń organizacyjnych i 
regulaminów zakładów z dn. 2.11.1971 (dziennik rozporządzeń ustawowych 258), ostatnio 
zmieniona przez ustawę z dn. 17.3.1978 (dziennik rozporządzeń ustawowych 158). 

§ 40 Ograniczenie praw podstawowych 

W skali określonej w powyższej ustawie ogranicza się prawa podstawowe wolności 
osoby, nienaruszalności cielesnej i nienaruszalności tajemnicy listowej, pocztowej i 
telefonicznej (Art. 2 i 10 ustawy zasadniczej i art. 5, 6 i 12 konstytucji kraju związkowego). 

 41 Wchodzenie w życie, utrata mocy obowiązującej 

[…] Ustawa niniejsza traci moc po dacie 31.12.2007. 

  

 


