
OPINIA 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

 

z dnia 10 lutego 2011 r. 

 

 

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu  

w sprawach nieletnich.  

 

 

  Niniejszy projekt ustawy stanowi de facto niemal pełną realizację założeń 

przedstawionych w „projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich” datowanym na 26 marca 2010 r., który wpłynął do Krajowej Rady 

Sądownictwa w maju 2010 r. Ze względów porządkowych należy odnotować tylko, że projekt 

ustawy, którego dotyczy niniejsza opinia, wpłynął do Rady z Komisji Ustawodawczej Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej za numerem BPS/KU – 034/1068/9/10, natomiast nadmieniony 

projekt założeń wpłynął z Ministerstwa Sprawiedliwości za numerem DWOiP III 5150-22/10. 

Projekt założeń został pozytywnie zaopiniowany przez Radę na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 

2010 r. Projekt ustawy przedstawiony aktualnie Radzie odbiega od projektu założeń  

w następującym zakresie: 

- w założeniach do ustawy nie przedstawiono projektu przepisu odpowiadającego treścią 

przepisowi oznaczonemu w projekcie ustawy jako § 2 art. 25, 

- nieco inaczej zredagowano w założeniach przepis, oznaczony w projekcie ustawy jako  

art. 40a – o umieszczeniu nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka. 

  Jednakże art. 25 § 2 należy uznać za potrzebny i usprawniający postępowanie,  

a art. 40a w wersji zaproponowanej w projekcie ustawy za lepiej zredagowany,  

niż w projekcie założeń. W konsekwencji również niniejszy projekt ustawy zasługuje  

na pozytywną ocenę, jakkolwiek z pewnym zastrzeżeniem. A mianowicie: 

Aktualnie w Radzie znajduje się przedstawiony do zaopiniowania przez Ministra 

Sprawiedliwości rządowy projekt zmian w Upn (przesłany przy piśmie  

Nr DSP-VI-5007/81/09). Uchyla on m. in. część przepisów, które mają być znowelizowane 

niniejszym projektem: całe rozdziały od 3 do 5 (art. 33 – 55). Tymczasem niniejszy projekt 

nowelizuje art. 40 i dodaje art. 40a (umieszczenie nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka;  

tę kwestię w projekcie rządowym regulują przepisy oznaczone jako art. 32h i 32i Upn, które 
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planuje się dodać). Ponadto projekt rządowy znosi rozróżnienie na postępowanie opiekuńczo-

wychowawcze i poprawcze oraz podział na środki wychowawcze i poprawcze. Niniejszy 

projekt posługuje się nadal pojęciem „środka poprawczego”.  

  Jakkolwiek nadmienione projekty nowelizacji pochodzą od różnych organów, 

wskazane byłoby doprowadzenie do jednej, spójnej nowelizacji. Zmiany proponowane  

w niniejszej nowelizacji oraz przeważająca część zmian proponowanych w rządowej 

nowelizacji są pożądane i zasługują na poparcie.  

 

 

 


