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Posiedzenia Komisji ds. Nieletnich (Children’s Hearings) – broszura informacyjna dla
rodziców oraz prawnych opiekunów objaśniająca co pociąga za sobą konieczność przyjścia
nieletniego na posiedzenie Komisji ds. Nieletnich.
Posiedzenia zwoływane są w przypadku istnienia zastrzeżeń dotyczących dobra Twojego
dziecka lub jeżeli nieletni popełnił przestępstwo.
Czy moja obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa?
Tak. Twoja obecność jako osoby powiązanej ze sprawą (Relevant Person) oraz obecność
osoby nieletniej na posiedzeniu jest obowiązkowa. W niektórych okolicznościach członkowie
Komisji ds. Nieletnich mogą zdecydować, że Twoja obecność oraz/lub obecność nieletniego
nie jest konieczna, chyba że sam chcesz przyjść na posiedzenie.
Decyzja ta wydawana jest zazwyczaj na spotkaniu Komisji Przedposiedzeniowej (Pre‐Hearing
Panel), na które nie jesteś zobowiązany przychodzić. Decyzja w związku z tym może być
jednak podjęta również na początku posiedzenia Komisji ds. Nieletnich. Komisję
Przedposiedzeniową o wydanie decyzji w związku z tym, czy obecność na posiedzeniu jest
obowiązkowa poprosić możesz kontaktując się z Kuratorem ds. Nieletnich (Children’s
Reporter).
Bycie osobą powiązaną ze sprawą
Tak zwanymi powiązanymi ze sprawą osobami, które zobowiązane są przyjść na posiedzenie
Komisji ds. Nieletnich, mogą być również inne osoby niż rodzice. Dana osoba może poprosić
o uznanie jej za osobę powiązaną ze sprawą. Jeżeli myślisz lub Twoje dziecko myśli, że
istnieje osoba, która powinna być uznana jako osoba powiązana ze sprawą, możesz poprosić
o rozpatrzenie również i tej kwestii. Decyzję w związku z tym podejmą członkowie Komisji na
spotkaniu przedposiedzeniowym. Jeżeli członkowie Komisji Przedposiedzeniowej stwierdzą,
że dana osoba jest lub była w ostatnim czasie znacząco zaangażowana w wychowywanie
Twojego dziecka, uznają tą osobę za powiązaną ze sprawą. Jeżeli nie zgodzisz się z decyzją,
jaką podejmą w związku z tym członkowie Komisji, możesz się od niej odwołać.
Kim będą inne obecne osoby?
Oprócz Ciebie, Twojego dziecka i pozostałych powiązanych ze sprawą osób na posiedzeniu
Komisji ds. Nieletnich obecne będą inne osoby, w tym trzech członków Komisji ds.
Nieletnich, specjalnie wyszkolonych wolontariuszy z lokalnej społeczności.
Członkowie Komisji ds. Nieletnich podejmują ostateczne decyzje w związku z tym, jakie
czynności w danej sprawie podjęte zostaną dalej. Członkowie przed podjęciem decyzji
otrzymują sprawozdania od władz lokalnego samorządu i wysłuchują opinii każdej obecnej
na posiedzeniu osoby. Komisji przewodniczy jeden z jej członków.
Na posiedzeniu Komisji ds. Nieletnich obecny jest Kurator ds. Nieletnich, którego zadaniem
jest pilnowanie, że postępowanie jest przeprowadzone uczciwie i protokołowanie decyzji,
które podejmują członkowie Komisji ds. Nieletnich.
Na posiedzenie może być również zaproszony pracownik socjalny oraz inni specjaliści
zaangażowani w życie osoby nieletniej, na przykład nauczyciel.
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Jak przebiega posiedzenie Komisji ds. Nieletnich?
Na pierwszym posiedzeniu przewodniczący Komisji ds. Nieletnich odczyta powody
skierowania dziecka na posiedzenie (oświadczenie o podstawach skierowania). Komisja
zapyta się następnie Ciebie, nieletniego oraz innych powiązanych ze sprawą osób, czy
zgadzasz/zgadzają się z tymi podstawami czy nie.
Jeżeli którakolwiek osoba nie zgodzi się z oświadczeniem o podstawach skierowania lub nie
zrozumie go, członkowie Komisji nie będą mogli wydać ostatecznej decyzji w sprawie. W
takim przypadku mają możliwość umorzenia skierowania, co stanowi koniec sprawy, lub
przekazania skierowania sędziemu Sądu Okręgowego (Sheriff Court), aby zdecydował, czy
podstawy skierowania są prawidłowe.
Jeżeli Komisja uzna to za konieczne, na okres przejściowy może wdrożyć tymczasowy nakaz
przymusowego nadzoru (Interim Compulsory Supervision Order). Nakaz ten obowiązywał
będzie przez krótki okres czasu dopóki nie będzie musiał zostać przedłużony. Nakaz oznacza,
że w życie dziecka tymczasowo interweniować będą zobowiązani przedstawiciele lokalnych
władz. Jeżeli Komisja ds. Nieletnich wyda taki nakaz oraz/lub przekaże oświadczenie o
podstawach skierowania do Sądu, Komisja wytłumaczy, co będzie to oznaczało dla Ciebie
oraz Twojego dziecka.
Jakie decyzje mogą zostać podjęte przez Komisję ds. Nieletnich?
Jeżeli wszyscy zgodzą się z oświadczeniem o podstawach skierowania i będą je rozumieli,
Komisja ds. Nieletnich może zacząć omawiać raporty w sprawie, wysłuchać wszystkich
obecnych na posiedzeniu osób i podjąć decyzję leżącą w najlepszym interesie Twojego
dziecka. Komisja przed wydaniem decyzji pod uwagę zobowiązana jest wziąć poglądy
Twojego dziecka, Twoją opinię oraz to, co myślą wszelkie inne powiązane ze sprawą osoby.
Jeżeli członkowie Komisji ds. Nieletnich stwierdzą, że konieczna jest oficjalna prawna
interwencja, Twoje dziecko poddadzą nakazowi przymusowego nadzoru. Nakaz taki
obejmować może środki, które będą miały wpływ na życie Twojego dziecka i decydować na
przykład o jego miejscu zamieszkania lub poziomie kontaktu utrzymywanego z daną osobą.
Komisja ds. Nieletnich powody swojej decyzji oraz wdrażane środki przedstawi pod koniec
posiedzenia. Egzemplarz tych powodów wraz z nakazem przymusowego nadzoru zostanie Ci
wysłany pocztą.
Twoje prawa
Twojemu dziecku, Tobie oraz osobie powiązanej ze sprawą przysługują następujące prawa:
Prawo do złożenia prośby do Komisji Przedposiedzeniowej.
Prawo do przyprowadzenia ze sobą na posiedzenie przedstawiciela, którym na przykład
może być prawnik, rzecznik lub osoba znajoma.
Prawo do wysłania raportu do rozpatrzenia przez członków Komisji ds. Nieletnich, który do
Biura Kuratora ds. Nieletnich musi wpłynąć, w miarę możliwości, co najmniej cztery dni
przed dniem posiedzenia.
Prawo do odwołania się od decyzji objęcia nieletniego nakazem przymusowego nadzoru,
prawo do odwołania się od obowiązującego nakazu przymusowego nadzoru oraz prawo do
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odwołania się od decyzji Komisji Przedposiedzeniowej w związku z tym, czy dana osoba jest
osobą powiązaną ze sprawą.
Dalsze informacje
Dalsze informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej www.scra.gov.uk.
Część strony przeznaczona jest dla rodziców lub prawnych opiekunów i zawiera odpowiedzi
na często zadawane pytania. Dostępne są również broszury, które są specjalnie kierowane
do dzieci oraz młodzieży.
Bezpłatnych porad prawnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców lub prawnych
opiekunów udziela Szkockie Centrum Prawa Rodzinno‐Opiekuńczego (Scottish Child Law
Centre). W celu uzyskania porady można się skontaktować z komórkową infolinią dla
młodzieży poniżej 21 roku życia dzwoniąc pod 0300 330 1421, z telefoniczną linią porad
wybierając numer 0131 667 6333, pisząc na enquiries@sclc.org.uk lub odwiedzając stronę
centrum www.sclc.org.uk.
Jeżeli uważasz, że możesz potrzebować pomocy prawnika, należy się z nim skonsultować
możliwie jak najszybciej. Dane miejscowych prawników znaleźć można na stronie Szkockiej
Komisji ds. Finansowania Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board) www.slab.org.uk lub
dzwoniąc pod numer 0845 122 8686.
O określonej sprawie możesz porozmawiać również z Kuratorem ds. Nieletnich. Jego imię i
nazwisko oraz dane kontaktowe znajdziesz w piśmie zawiadamiającym Cię o terminie
posiedzenia Komisji ds. Nieletnich.

