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(druk senacki nr 411)

I. Uwagi ogólne

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r. (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r., Nr 33, poz. 178, z późn. zm.) jest ważnym, dobrze skonstruowanym dziełem polskiej 
myśli prawniczej i pedagogicznej. Korzeniami tkwi w projekcie ustawy o sądach dla nielet-
nich z 1921 r., który nie stał się jednak obowiązującym aktem prawnym z uwagi na sytuację 
ekonomiczną kraju. Warstwę jurydyczną rozwiązań tego projektu przejął Kodeks karny z 1932 
r. (art. 69 i następne), natomiast warstwa profilaktyczna pozostała niezrealizowana. Dopiero 
ustawa z 1982 r., powstała w warunkach dla polskiego społeczeństwa również niekorzyst-
nych, nawiązując faktycznie do projektu z 1921 r., wprowadziła dwie podstawy reagowania 
na zachowania nieletnich: a) czyn karalny (co oznacza jakiekolwiek przestępstwo oraz nie-
które ważniejsze wykroczenia) popełniony przez osobę niemającą w chwili tego czynu 17 lat 
oraz b) demoralizacja nieletniego. Ta druga przesłanka uruchomienia postępowania w sprawie 
nieletniego oznacza możliwość reagowania na zachowania osób, które w czasie nagannego 
zachowania nie ukończyły 18 lat. Obok więc warstwy rozwiązań jurydycznych nawiązujących 
do postanowień Kodeksu karnego z 1932 r. (kodeks w tym zakresie obowiązywał do 12 maja 
1983 r.), charakteryzujących się reagowaniem dopiero na czyny karalne (zabronione), ustawa 
przyjęła – wzorem wymienionego projektu z 1921 r. – kompleks rozwiązań profilaktycznych. 
I to jest niewątpliwie poważną zasługą obowiązującej ustawy z 1982 r. (możliwość reago-
wania na zachowania jeszcze przez prawo karne nie zabronione). Zgodnie z tym założeniem 
postępowanie w sprawach nieletnich zostało oparte w części na procedurze karnej (kodeks po-
stępowania karnego), a w części na procedurze cywilnej, według kategorii czynów i kierunku 
postępowania. Przy założeniu, że postępowanie w sprawie nieletniego (nie przeciwko nielet-
niemu) może zostać uruchomione z wymienionych dwóch powodów, przyjęto logicznie i rze-
czowo uzasadnione zróżnicowanie postępowania - na opiekuńczo-wychowawcze, poprawcze 
oraz w przedmiocie zastosowania środków leczniczo-wychowawczych. To ostatnie zostało 
formalnie później wykreślone z ustawy (zlikwidowano tytuł rozdziału – ustawa z 15 września 
2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) chociaż faktycznie nadal ist-
nieje i może być realizowane na dotychczasowych zasadach w sytuacjach wskazanych w art. 
12 ustawy. Zróżnicowanie form postępowania stanowi istotny element przyjętego w 1982 r. 
modelu postępowania. Charakter sprawy rzutuje na formę postępowania, forma zaś może być 
istotna z punktu widzenia stosowanego środka. Zakład poprawczy jako środek najsurowszy, 
który zawiera element pozbawienia wolności, w większym stopniu wymaga odwołania się do 
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bardziej sformalizowanej procedury karnej. Łączy się z tym niezbędna cecha gwarancyjno-
ści właściwa szczególnie temu postępowaniu. W postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym 
reguły procesowe mogą być inne, można powiedzieć – bardziej łagodne. Różne są też cele 
szczegółowe tych postępowań, w szczególności postępowania opiekuńczo-wychowawczego 
i postępowania poprawczego. Niestety opiniowana ustawa nowelizująca ustawę o postępo-
waniu w sprawach nieletnich zmienia ten model w kierunku postępowania jednolitego. Bliżej 
o tej sprawie i innych zmianach wspomnę w dalszych uwagach, natomiast w przedstawionych 
uwagach wstępnych chciałem podkreślić pozytywne cechy, założenia logiczne i rzeczowe 
modelu przyjętego w ustawie obowiązującej, który mógłby nadal pozostać niezmieniony co 
do założeń głównych. Zarazem chciałbym zaprzeczyć zarzutom, że ustawa w kształcie pier-
wotnym zawiera rozwiązania wadliwe albo też nieodpowiadające standardom międzynaro-
dowym. Oczywiście życie, obserwacja praktyki może podpowiadać doskonalenie rozwiązań 
dotychczasowych i to jest naturalne. Ulega też wzbogaceniu myśl ludzka co do możliwości 
bardziej korzystnego kształtowania konstrukcji prawnych. Tam, gdzie następuje doskonalenie 
rozwiązań ustawy, w rozważanym przypadku np. w kwestii statusu nieletniego w tym postępo-
waniu – zmiany są pożądane. Ale też ustawa nowelizująca zawiera zmiany niekonieczne. Nie 
neguję tymi uwagami celowości przyjęcia ustalonych zmian w całości, chcę tylko podkreślić, 
że nie dominują w niej nowe konstrukcyjnie pozytywne rozwiązania. Zatem, nie w pełni jest 
uzasadniona „przeróbka” dotychczasowych postanowień ustawy. 

II. Uwagi szczegółowe

1. Istotną zmianę w omawianej ustawie stanowi likwidacja odrębności postępowań – wy-
jaśniającego, opiekuńczo-wychowawczego i poprawczego. Zwróciłem już uwagę, że jest to 
wątpliwa zmiana modelu postępowania. Wprowadzony nowy rozdział Ia zatytułowany „Prze-
bieg postępowania”, wprowadzony w dziale III, obejmuje postępowania dotychczasowe ure-
gulowane w rozdziałach 3, 4 i 5, działu III (nowe przepisy art. 32a – 32r), przejmując ich 
treści z odpowiednimi modyfikacjami. Likwidacja wymienionych postępowań niepotrzebnie 
zaciemnia cele prowadzonych postępowań – opiekuńczo-wychowawczego i poprawczego. To 
ostatnie jest nakierowane na możliwość orzekania o umieszczeniu nieletniego w zakładzie 
poprawczym w warunkach, o których stanowi art. 10 u.p.n. Postępowanie to odbywa się do-
tychczas przy zastosowaniu procedury karnej, jako w wyższym stopniu gwarancyjnej. I tak 
powinno pozostać. Tymczasem zmieniony art. 20 u.p.n. nie przewiduje wprost stosowania 
przy orzekaniu tego środka postanowień Kodeksu postępowania karnego. Wprowadzenie po-
stępowania jednolitego, bez wyodrębnienia postępowania wyjaśniającego, jako wstępnej for-
my postępowania, od wyników którego zależy dalsze procedowanie, niczego korzystnego nie 
przynosi. Argument, że w ten sposób unikałoby się stosowania dwu postanowień – pierwszego 
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego (art. 34 §1 u.p.n.) i drugiego – o rozpoznaniu spra-
wy w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym lub poprawczym (art. 42 §1 lub 2 u.p.n.), 
nie powinien być uznawany za istotny. Dotychczasowa droga postępowania jest prawidłowa. 
Wysuwanie zarzutu, że przy tym drugim postanowieniu sędzia jakoby przesądza o ocenie spra-
wy, osłabiając w ten sposób swoją bezstronność, nie można uznać za ważne, by nie powiedzieć 
– poważne. Nie można przecież uruchomić jakiegokolwiek postępowania bez wstępnego prze-
konania (przewidywania), że czyn zabroniony lub tylko naganny zaistniał. Nie można zarzucić 
jakiemukolwiek podmiotowi prowadzącemu postępowanie – od dzielnicowego poczyna-
jąc, że już w momencie jego uruchamiania przesądza o istnieniu faktów, które nie zostały 
jeszcze udowodnione. Nie można więc zarzucać sędziemu, że podejmując postanowienie 
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w następstwie postępowania wyjaśniającego o uruchomieniu na drugim etapie postępowania 
opiekuńczo-wychowawczego lub poprawczego ujawnia on w ten sposób swoją ocenę końco-
wą zdarzenia. Należy podkreślić, co jest w świetle ustawy bezsporne, że sędzia uruchamiając 
np. postępowanie poprawcze nie musi wcale orzekać o umieszczeniu nieletniego w zakładzie 
poprawczym. Jego ocena końcowa, zależna od ustaleń podczas przebiegu rozprawy, nie musi 
się pokrywać z jego wstępnym przypuszczeniem, że właśnie takie postępowanie jest w tej 
sprawie celowe. Odwoływanie się wprost do art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie ma tu znaczenia zasadniczego. Przepis ten for-
mułuje zasadę prawa do sądu. Rozszerzenie zaś negatywnego stanowiska Trybunału w Stras-
burgu w kwestii udziału sędziego śledczego w dalszym postępowaniu (zob. Standardy Prawne 
Rady Europy. Teksty i Komentarze. Tom III. Prawo karne, oprac. P. Hofmański, Warszawa 
1997, s. 91) łączy się z postępowaniem karnym w sprawach osób dorosłych. Postępowanie 
w sprawach nieletnich jest jednak innym postępowaniem i odnoszenie wszystkich reguł pro-
cesu karnego do tego postępowania może być w niektórych punktach nawet sprzeczne z jego 
celami. Ale nie przeczę, że postępowanie według przyjętej w noweli koncepcji może się to-
czyć bez szkody dla nieletniego, tyle że, wątpliwa jest celowość tej zmiany. Wątpliwe będzie 
również zaniechanie stosowania przepisów postępowania karnego w przypadkach orzekania 
środka w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym. 

2. Na nowo ułożone przepisy o postępowaniu w sprawach nieletnich utrzymują możliwość 
prowadzenia postępowania w całości przez tego samego sędziego. Merytorycznie przema-
wiają za tym względy praktyczne, a formalnie podział postępowania na etapy w wykonaniu 
różnych sędziów stawałby się problematyczny z uwagi na zlikwidowanie wyodrębnionego 
postępowania wyjaśniającego, jako stanowiącego odpowiednik postępowania przygotowaw-
czego. Jest słuszne utrzymanie zasady dotychczasowej - tożsamości sędziego prowadzącego 
postępowanie do końca (do wydania orzeczenia). Jest to prawidłowe. 

Utrzymano również dwoistość przepisów procesowych jak dotychczas. Spotykane krytycz-
ne uwagi niektórych praktyków, że „sędzia musi nosić dwa kodeksy – postępowania cywilne-
go i postępowania karnego” – których nie należy traktować zbyt wysoko, nie zaowocowały 
całkowitym ujednoliceniem przepisów procesowych. Wiodąca jest rola przepisów procedury 
cywilnej ale i przepisy procedury karnej mają i muszą mieć zastosowanie w zakresie wska-
zanym w art. 20 u.p.n. także w nowym ujęciu. Procedura karna powinna mieć zastosowanie 
w odpowiednim niezbędnym zakresie. Dobrze więc, że ten dualizm procesowy pozostawiono 
i sędzia nadal „będzie nosił dwa kodeksy”. 

3. W nowym rozdziale 1a przebieg postępowania został ułożony według przepisów dotych-
czasowych, niekiedy ujętych bardziej precyzyjnie. I w tych punktach jest to korzystne. Nie ma 
tu jednak rozwiązań zasadniczo nowych, wnoszących nowe wartości do tego postępowania. 
I tak - uwypuklenie wyraziste prawa nieletniego do obrony w art. 32c i art. 18a jest naturalnie 
prawidłowe. Było ono jednak i dotychczas wyraźnie zaznaczone w wielu przepisach ustawy 
wprost (art. 18 §2, art. 20, art. 27 §5, art. 31, art. 35 §3, art. 36 § 1-2, art. 39, art. 43 §3, art. 49, 
art. 51 §2, art. 59 §3, art. 70 §1, art. 75 §3-5, §6-7), a także wynikało pośrednio z postanowień 
art. 20 u.p.n. o roli przepisów kodeksu postępowania karnego w tym postępowaniu. Nie było 
więc pod tym względem jakiejś usterki w przepisach dotychczasowych; zaakcentowanie na 
nowo celów postępowania w sprawach nieletnich w art. 32b i art. 21a również nie jest nowym 
rozwiązaniem w świetle dotychczasowych przepisów ustawy, w szczególności art. 33 oraz 
preambuły ustawy. 

4. W zakresie zasad ogólnych postępowania: 
a) Zwraca w sensie pozytywnym uwagę postanowienie art. 18a pkt 2 o prawie nieletniego 

do odmowy udzielania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania; 
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b) Postępowanie prowadzi sąd rodzinny i to określenie wprowadzono w zmienionych prze-
pisach ustawy w miejsce określenia sędzia rodzinny. Jest to prawidłowe; 

c) Art. 25a ustawy w nowej redakcji warunkuje zastosowanie obserwacji medycznej wska-
zaniem na duże prawdopodobieństwo, że nieletni wykazuje wysoki stopień demoraliza-
cji lub popełnił czyn karalny, o którym mowa w art. 1 §2 pkt 2 lit. a u.p.n. Jest to słuszne 
doprecyzowanie podstaw badania psychiatrycznego połączonego z izolacją nieletniego. 
Sądzę jednak, że każdy polski sędzia rodzinny o tym wiedział bez konieczności infor-
macji ustawowej i nie uruchamiał z błahego powodu tej formy ustalania okoliczności 
charakteryzujących nieletniego. Natomiast, tak jak dotychczas obserwacja nie może 
przekraczać sześciu tygodni w wyniku jej przedłużenia, ale na pierwszym etapie może 
trwać tylko cztery tygodnie;

d) Wątpliwości budzi wykreślenie §3 i §5 w art. 30 i następnie powtórzenie treści tych 
przepisów w art. 32 d i art. 32 q; w pierwszym przypadku chodzi o zakaz przeglądania 
akt ze względów wychowawczych, w drugim o udział w rozprawie innych podmiotów 
niż strony;

e) Prawidłowo powtórzono treść art. 31 ustawy w nowym art. 31a o prawie wniesienia za-
żalenia na czynności naruszające prawo stron lub innych osób; 

f) Nie jest uzasadnione wykreślenie z ustawy art. 13. Przepis ten, wzorowany na art. 76 
Kodeksu karnego z 1932 r., przewiduje możliwość orzeczenia kary zwykłej w miejsce 
zakładu poprawczego gdy nieletni w chwili orzekania ukończył 18 lat. Jest wówczas ob-
ligatoryjne stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary. To mające za sobą wieloletnią 
tradycję rozwiązanie może być przydatne, jest racjonalne w pewnych sytuacjach. Sąd 
przy ocenie nieletniego sprawcy czynu zabronionego może dojść do wniosku, badając 
okoliczności sprawy oraz mając na uwadze samą osobę nieletniego, że w takim wypadku 
nie jest już celowe stosowanie zakładu poprawczego lecz będzie rozsądne zastosowa-
nie kary zwykłej odpowiednio złagodzonej. Jest to wprawdzie nieletni, który w chwili 
czynu nie miał 17 lat i co do zasady nie ponosi odpowiedzialności karnej, jednakże 
możliwości wyjątku od tej zasady nie należy w takich sytuacjach (w czasie orzekania 
ma on już 18 lat) kwestionować w świetle stanu prawnego, który według art. 10 §2 k.k. 
pozwala zastosować odpowiedzialność karną, również na zasadzie wyjątku od zasady, 
już wobec osoby, która w chwili czynu ukończyła zaledwie 15 lat. Na tym tle kwestio-
nowanie szczególnego wyjątku przewidzianego w art. 13 obowiązującej ustawy nie ma 
uzasadnienia. Trzeba przy tym podkreślić, że na ogół gdy sędzia rodzinny przewiduje 
hipotetyczną możliwość zastosowania zakładu poprawczego i w związku z tym urucha-
mia postępowanie poprawcze (według procedury dotychczasowej) to korzysta z reguły 
z dodatkowych opinii, w tym z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyj-
nego. Prawdopodobieństwo zastosowania środka w postaci zakładu poprawczego łączy 
się z pogłębioną analizą osobowości nieletniego, w tym przy udziale badań w rodzinnym 
ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym. Jeżeli sędzia decyduje się w czasie wydawania 
orzeczenia na zastąpienie tego środka karą zwykłą, to ma on głębokie rozeznanie sytu-
acji co do zasadności takiej decyzji. 

5. W postępowaniu w drugiej instancji (art. 58 i następne) wobec zaplanowanych zmian 
modelu postępowania prowadzonego przed sądem pierwszej instancji następuje ujednolicenie 
toku postępowania, wprowadzenie jednolitej formy postępowania odwoławczego (przereda-
gowany rozdział 7 Działu III ustawy). Postępowanie odwoławcze miałby rozpoznawać we 
wszystkich sprawach wydział cywilny sądu okręgowego. Jeżeli zmiany w zakresie postępowa-
nia w pierwszej instancji utrzymają się, to do zmian w zakresie postępowania odwoławczego 
nie można mieć zastrzeżeń.
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Zmienione przepisy zapewniają prawo nieletniego do udziału w postępowaniu przed sądem 
odwoławczym. Jest to istotne. 

6. Uzasadnione jest wprowadzenie nowego rozdziału 4a w Dziale IV regulującego zasady 
udzielania nagród i stosowania środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych 
w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Są one ułożone prawidłowo a ich 
określenie w ustawie ma wyższą rangę niż rozstrzygnięcia w tym zakresie zawarte w przepi-
sach wykonawczych, w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Te uzupełnienia zasługują 
na aprobatę. 

Można na marginesie dodać, że polska myśl prawnicza i pedagogiczna ma wysokie osią-
gnięcia w zakresie rozwiązań dotyczących traktowania nieletnich. W zakresie programu wy-
konawczego można przypomnieć rzecz godną pamięci, że pierwszy polski zakład (kolonia) dla 
nieletnich w Studzieńcu opierał się również na bardzo bogatym pod względem treści regula-
minie (system kar i nagród) opracowanym w 1876 r. przez prof. Walentego Miklaszewskiego. 

Zmiany w ustawie nowelizującej u.p.n. w obszarze traktowania nieletnich należy ocenić 
pozytywnie.
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