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w 2016 roku wydano wobec nieletnich Ż6 544 prawomocnych orzeczeń, w tym

t5 l89odemoľalizacjęi ll355 oczyny karalne'l

Tryb postępowania wobec nieletnich reguluje ustawa z dnia 26 paŹdziernika 1982 r.

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U ' z 2018 r. poz. 969), której celem, wyľażonym

w preambule do ustawy, jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich,

stworzenię warunków powľotu do normalnego Życia nieletnim, którzy popadli w konflikt

Z prawem bądŹ zasadami współŻycia oraz dąŻenie do umocnienia funkcji opiekunczo-

wychowawczej i poczucia odpowiedzialności ľodzin za wychowanie nielętnich na

świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa. Pľeambuła kieľowana jest do

wszystkich organów i osób stosujących przepisy ustawy, w szczegőlności do policji,

https://isws.ms.gov.pl/pllbaza-statysĘycznďpublikacje/download.2779.15.html.
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prokuľatuľy, sędziów rodzinnych, kuľatoľów sądowych oraz dyrektoľów zakładőw

poprawczych i osób tam zatrudnionych2'

Prowadzone wobec nieletnich postępowanie powinno spełniać standardy rzetelnego

procesu i być prowadzone w najlepszym interesie nieletniego,bez zbędnych opóŹnień. Szereg

aktów prawa międzynaľodowego podkĺeśla szczegőlny charakteľ postępowań w sprawach

nieletnich, zarówno ze względu na osobę, względem któľej prowadzone jest postępowanie,

jak ľównieŻwartość,,wokół której Są one zogniskowane, tj. dobro nieletniego.3

Niewątpliwie waŻną rolę w postępowaniu w spľawach nieletnich odgľywa obrońca

ustanowiony dla nieletniego. Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich -
szczególnie po nowelizacji z 20l3 rokua - wyraŹnie akcentują prawo nieletniego do obrony,

w tym do koľzystania z pomocy obrońcy (art. l8a pkt 1 ustawy), a szętęg przepisów

szczegółowych gwaľantuje obľońcy nieletniego możliwość skutecznego podejmowania

działan obľończych. obrońca ma przy tym obowiązek uwzględniać słuszny inteľes

nieletniego (art.32c $ 4 ustawy).

Rola obľońcy oraz podejmowanych pÍzez niego czynności procesowych w kaŻđym

postępowaniu jest niezmiernie istotna. Ze względu na osobę, wobec której prowadzone jest

postępowanie w sprawach nieletnich oraz cel tego postępowania, od obľońcy nieletniego

na|eży oczekiwać szczegő|nej staľanności przy podejmowaniu dziaŁań na rzecz i w interesie

nieletniego. obrońca (adwokat' radca prawny) w toku całego postępowania powinien

vĺykazywać się aktywnością i dbałością o spľawy nieletniego. Jego rola nie powinna zatem

ograniczać się do zapoznaniasię z aktami sprawy i obecnościąnaÍozprawie sądowej.

Zwrőcić naleŻy uwagę ľównież na waŻną funkcję prokuratora, który w postępowaniu

w sprawach nieletnich pełni podwójną ľolę - strony postępowania i rzęcznika interesu

społecznego' Pľokuľatoľ przed sądem rodzinnym uprawniony jest do podejmowania

czynności zarőwno w interesie nieletniego, jak i pol<rzywdzonego' któľemu przepisy ustawy

o postępowaniu w sprawach nieletnich nie nadają Statusu strony postępowania. Zgodnie z art.

32r ustawy, w postępowaniu kończącym postępowanie w sprawie nieletniego sąd ľodzinny

stwierdza, czy nieletni wykazuje przejawy demoľalizacji lub popełnił czyn karalny, oraz

orzeka o Zastosowaniu śľodków okľeślonych w art' 6, art. 7 $ l lub art. l2. od postanowienia

2 M. Nowak, Nieletni w świetle ustawy o postępo\ýąniu w sprawąch nieletnich z 26 października t982 ľ.,
Studenckie ZeszyĘ Naukowe 619, 27 -43, 2003.
' Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich",

la-w wach-
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych
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wskazanego w art. 32r przysługuje apelacj a. Zgodnie z art. 59 $ 3 ustawy, śľodki odwoławcze

wniesione przez nieletniego lub jego rodziców albo opiekuna mogą dotyczyć, jedynie tych

rozstrzygnięć lub ustaleń sądu, które naľuszają ich prawa lub szkodzą ich interesom (ľeguła

gľclvclmen). Prokurator moŻe natomiast wnieść środek odwoławczy zarőwno na korzyść, jak

i na niekorzyść nieletniego. W tym przypadku pľzedmiotem zaskatŻenia moŻe być

stwierdzenie sądu' że nieletni nie wykazuj e Żadnych przejawów demoralizacji lub nie popełnił

określonego czynu albo wpľawdzie popełn1ł czyn kaľalny, jednak opis i kwalifikacja prawna

tego czynu są wadliwe. Przedmiotem zaskarŻenia moze być równieŻ Samo orzeczenie

o zastosowaniu środka wychowawczego, poprawczego lub leczniczego, ewentualnie środka

zastosowanego wobec rodziców na podstawie art. 7 $ l ustawy. Z povĺyŻszego wynika, Że

interesy pokrzywdzonego co do wniesienia apelacji od postanowienia sądu ľodzinnego

w sprawie nieletniego ľeprezentuje prokurator, któremu w przypadku środków odwoławczych

przysługuj e większy zakľes uprawnień niŻ pozostałym stronom postępowania. 5

Niestety dotychczasowa pľaktyka sądowa wskazuje, Że działania organów i osób

stosujących ustawę o postępowaniu w spľawach nieletnich niejednokľotnie podejmowane Są

w sposób ľutynowy, bez znajomości specyfiki tych postępowan oraz szczegő|nych gwaľancji

procesowych nieletniego. Przykładem są między innymi przypadki niepouczania nieletnich

o pľzysługujących im prawach (np. pľawa do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na

poszczegő|ne pytania), niewielka aktywność obľońców nieletnich oľaz pľokuratorów, ktorzy

nierzadko w ogóle nie bioľą udziału w postępowaniach w sprawach nieletnich. Bardzo rzadko

sądy korzystď1ą z możliwości alteľnatywnych form rozwiązywania problemów dotyczących

demoralizacji nieletnich i popełniania przez nich czynów karalnych, a taką możliwość

przewiduje art.32j $ I ustawy.

Wskazuje się, że wielokľotnie nowelizowana ustawa o postępowaniu w sprawach

nieletnich jest aktem mało spójnym i czýelnym, co skutkuje licznymi trudnościami w jej

interpretacj i przez osoby, które na co dzień stosują ustawę.ó

W świetle povĺyŻszego' w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, za celowe naleŻy uznać,

przybliŻenie aplikantom sędziowskim i pľokuratorskim, ręfęrendarzom sądowym, asystentom

sędziów i prokuratorów' kuratorom zawodowym oraz aplíkantom adwokackim i radcowskim

problematyki odpowiedzialności nieletnich w Polsce, w tym zasad procesowych rządzących

5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca2016 r., SK 24ll5.o Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Rzetelność postępowania w sprcĺwach nieletnich"
http ://www. hfhr. pl/rzetelnosc-postepowania-w-sorawach-n ie letn ich/.
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postępowaniem w sprawach nieletnich, z uwzględnieniem doľobku prawa

międzynaľodowego, który ustanawia standaľdy, na których powinien opierać się system

sprawiedliwości wobec nieletnich. Ważne jest, żeby zagadnienie postępowania w sprawach

nieletnich zostało potraktowane kompleksowo' z uwzględnieniem całości doľobku

orzęczniczego sądów polskich, jak również Euľopejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art' 10a ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U ' z Ż0I7 r' poz' 922), zwtacam się z uprzejmą

prośbą o rozwaŻenie szerokiego uwzględnienia w pľogramach aplikacji sędziowskiej

i prokuratorskiej, aplikacji adwokackiej i ľadcowskiej oraz pľogramach szkoleń i innych

cyklicznych form doskonalenia zawodowego zagadnienia dotyczącego postępowania

w sprawach nieletnich.
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