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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 411) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 26 lipca 2013 r. 

Ustawa realizuje kilka założeń, wynikających z dotyczących jej przepisów orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Praw Człowieka, które służyć mają podwyższeniu 

gwarancji procesowych i wzmocnieniu pozycji nieletniego we wszczętym wobec niego 

postępowaniu. 

Pierwsza z wprowadzonych zmian dotyczy nowelizacji przepisów o obserwacji 

psychiatrycznej nieletniego.  

W dniu 10 lipca 2007 r. w wyroku w sprawie o sygn. akt SK 50/06 Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 203 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim 

nie stwarzał wystarczających gwarancji procesowych zapewniających sądową weryfikację 

zgłoszonej przez biegłych konieczności połączenia badania psychiatrycznego oskarżonego 

z obserwacją w zakładzie leczniczym (niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 30, art. 31 

ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji) oraz art. 203 § 2 w związku z art. 203 § 3 k.p.k. w zakresie, 

w jakim nie wskazywał maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zakładzie 

leczniczym (niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 

Konstytucji). 

Ponieważ ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (zwana dalej „u.p.n.”) 

zawierała regulację analogiczną do zakwestionowanej przez Trybunał, w obecnie uchwalonej 
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ustawie wprowadza się czas obserwacji nieletniego (4 tygodnie) z możliwością przedłużenia, 

na wniosek zakładu leczniczego, do maksymalnie 6 tygodni. Jednocześnie ustawa stanowi, że 

postanowienie o potrzebie obserwacji psychiatrycznej może być wydane jedynie wtedy, gdy 

zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że nieletni wykazuje wysoki 

stopień demoralizacji lub popełnił przestępstwo (lub przestępstwo skarbowe). 

Druga z istotnych zmian to ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich, którego 

źródłem było orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Adamkiewicz 

przeciwko Polsce (skarga na 54729/00).  

W sprawie tej Trybunał stwierdził, że brak możliwości realnej obrony stanowił 

naruszenie prawa do obrony (art. 6 § 3 c Konwencji), a także prawa do rzetelnego 

rozpoznania sprawy przez sąd (art. 6 § 1 Konwencji). Trybunał podważył także niektóre 

uregulowania ustawy wskazując na brak obiektywizmu (bezstronności) sądu orzekającego w 

postępowaniu poprawczym, gdyż z orzekania nie był wyłączony sędzia orzekający uprzednio 

w postępowaniu wyjaśniającym. 

Jako rozwiązanie tego problemu ustawodawca wprowadza do ustawy nowe rozwiązanie 

polegające na jednolitym postępowaniu w sprawach nieletnich, prowadzonym przez sąd 

rodzinny zarówno w prawach o demoralizację jak i o czyny karalne, opartym na procedurze 

cywilnej właściwej dla spraw opiekuńczych. 

Przepisy postępowania karnego znajdować będą zastosowanie jedynie w zakresie 

określonym w: 

- art. 20 § 1-3 ustawy czyli zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodów, 

powoływania i działania obrońcy, czynności dowodowych z udziałem małoletnich oraz do 

rzeczy zatrzymanych w toku postępowania, 

- art. 21 § 3 do pokrzywdzonego. 

Realizacją idei jednolitego postępowania w sprawach nieletnich jest uchylenie w Dziale 

III u.p.n. rozdziałów 3-5 (postępowanie wyjaśniające, postępowanie opiekuńczo-

wychowawcze i postępowanie poprawcze) i dodanie w ich miejsce rozdziału 1a 

zawierającego przebieg ujednoliconego postępowania w sprawach nieletnich. 

Ustawa poszerza prawo stron do uzyskania wglądu do akt sprawy, nie ograniczając go 

zgodą sędziego rodzinnego. Sąd rodzinny może jedynie odmówić zgody na przeglądanie akt 
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i sporządzania z nich odpisów samemu nieletniemu, gdy przemawiają za tym względy 

wychowawcze.  

Istotnymi przepisami o charakterze gwarancyjnym są te, które regulują uprawnienia 

Policji i Straży Granicznej do zatrzymania nieletniego oraz przepisy dotyczące praw 

przysługujących nieletniemu w związku z pobytem w policyjnej izbie dziecka. 

Sąd rodzinny będzie orzekał postanowieniem na rozprawie lub na posiedzeniu, przy 

czym odpis postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym (wraz z uzasadnieniem) 

doręcza się stronom, którym przysługuje apelacja od tego orzeczenia. Postanowienia wydane 

na posiedzeniu jawnym będą uzasadniane wyłącznie na żądanie strony i tylko wtedy gdy 

podlegają zaskarżeniu. 

Ustawa nadaje nowe brzmienie całemu rozdziałowi 7 w Dziale III, który dotyczy 

postępowania odwoławczego. Postępowanie to w miejsce dwóch różnych trybów cywilnego i 

karnego (w przypadku umieszczenia w zakładzie poprawczym) wprowadza jednolite 

postępowanie odwoławcze we wszystkich rodzajach spraw rozpatrzonych przez sąd rodzinny. 

Realizacją kolejnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt U 1/11) jest 

dodanie w Dziale IV ustawy, rozdziału 4a dotyczącego udzielania nagród i środków 

dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich 

i w zakładach poprawczych. 

W orzeczeniu swoim Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że system środków 

dyscyplinarnych i nagród powinien być określony w akcie prawnym w randze ustawy, gdyż 

materia ta jest materią ustawową, ponadto dotychczas obowiązujące w tej kwestii przepisy 

rozporządzenia nie posiadały wyraźnego umocowania ustawowego, co przesądziło o ich 

niekonstytucyjności. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

oraz niektórych innych ustaw została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm projektu 

rządowego (druk nr 1130). 

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 
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W dniu 9 lipca 2013 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie (druk 1453), wnioskując 

o przyjęcie załączonego projektu ustawy (wraz z wniesionymi do projektu poprawkami). 

Najistotniejsza ze zmian dotyczyła rezygnacji z dodanych w ustawie przepisów 

dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich, co było 

efektem uchwalenia przez Sejm nowej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej. 

Zmiany wprowadzono w przepisie określającym krąg osób, które mogą być obecne przy 

przesłuchaniu nieletniego przez Policję. Zniesiono również obowiązek każdorazowego 

informowania sądu rodzinnego o przyznaniu nagrody lub zastosowaniu środka 

dyscyplinarnego. 

II czytanie projektu ustawy miało miejsce na 46. posiedzeniu Sejmu. Ustawa została 

uchwalona na tym samym 46 posiedzeniu Sejmu.  

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

 

1) Zarówno w uzasadnieniu projektu ustawy oraz w toku toczących się nad ustawą prac 

podkreśla się wagę gwarancji procesowych, jakie należy zapewnić nieletniemu, którego 

dotyczyć ma postępowanie.  

Poglądy takie wynikają z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

omawianego wyżej a punktem wyjścia do nich są zalecenia Komitetu Ministrów Rady 

Europy dotyczące nowych sposobów zwalczania przestępczości nieletnich. W myśl tych 

zasad nieletni powinni mieć zapewnione co najmniej te same prawa i gwarancje procesowe, 

jakie przysługują dorosłym. Nie zmierza w tym kierunku przepis art. 32c § 3, który uzależnia 

prawo do obrońcy z urzędu nie tylko od niemożności poniesienia kosztów przez nieletniego 

lub jego rodziców ale również od uznania prezesa sądu, który może uwzględnić wniosek 

wówczas gdy uzna udział obrońcy w sprawie za potrzebny.  

Jest to warunek nieznany Kodeksowi postępowania karnego. Postanowienie 

odmawiające przyznania obrońcy z urzędu nie jest zaskarżalne, wobec czego decyzja prezesa 

sądu stać się może elementem istotnie wpływającym na niemożność realizacji przez 

nieletniego prawa do obrony, poprzez niemożność ustanowienia obrońcy. Niemożność 

skutecznego prowadzenia obrony skutkować może naruszeniem prawa do rzetelnego 

rozpatrzenia sprawy przez sąd. 
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W świetle powyższego należy rozważyć ewentualność wykreślenia wyrazów „jeżeli 

udział obrońcy w sprawie uzna za potrzebny” lub przyznania nieletniemu prawa zaskarżenia 

postanowienia o odmowie ustanowienia obrońcy w przypadku oparcia decyzji prezesa o tę 

przesłankę. 

 

2) Druga ze zgłoszonych uwag dotyczy kwestii zawiadamiania pokrzywdzonego 

o wszczęciu postępowania oraz o treści orzeczenia kończącego postępowanie. Materia ta jest 

regulowana przepisem art. 31 § 3 u.p.n. Jednak również art. 32a § 2 u.p.n. po zmianach 

stanowi, że postanowienie o wszczęciu postępowania doręcza się ujawnionemu 

pokrzywdzonemu. Również przepis art. 62 § 2 stanowi, że w każdym przypadku ujawnionego 

pokrzywdzonego zawiadamia się o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, jednak norma ta 

odnosi się wyłącznie do postępowania odwoławczego, nie dotyczy zatem postanowień, które 

nie zostały zaskarżone. 

Ponieważ dochodzi do nakładania się norm, przepis art. 31 §3 należy odpowiednio 

zmodyfikować. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


