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Przedmowa
Według Komisji Europejskiej corocznie procedury sądowe wszczyna się wobec około miliona dzieci (około 
12% wszystkich postępowań).1 Prowadząc badania dotyczące uczestnictwa dzieci w procesach karnych, 
cywilnych i administracyjnych Komisja zebrała dane dotyczące działań wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich, a jej raporty wskazują na duże zróżnicowanie w praktykach i procedurach państw członkowskich 
w tym zakresie.2

Podczas gdy na poziomie międzynarodowym dokumentem referencyjnym w zakresie ochrony praw dzieci, 
również dzieci pozostających w konflikcie z prawem jest Konwencja o Prawach Dziecka ONZ3 (1989), 
poziomie europejskim ważną rolę odgrywają Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie 
wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom4, choć jest to dokument o charakterze niewiążącym. 
Rada Europy i Unia Europejska wypracowała również kilka innych instrumentów (np. Europejskie reguły 
wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych5), do czego 
przyczyniła się szczególnie Agenda na rzecz Praw Dziecka6, przyjęta w roku 2011. Instrumenty powyższe to 
wynik działań zmierzających do uregulowania i ujednolicenia zapisów związanych z przestrzeganiem praw 
dziecka w działaniach wymiaru sprawiedliwości. 

Ostatnia intensyfikacja działań na rzecz ochrony praw dziecka jest elementem trwającego od dłuższego 
czasu procesu, przy czym stopień wdrażania postanowień w państwach członkowskich jest zróżnicowany. 
Pełne wdrożenie legislacji UE i zaleceń Rady Europy w zakresie ochrony praw dziecka wymaga wsparcia i 
pomocy udzielanej wszystkim podmiotom zainteresowanym. Istotna poprawa sytuacji w zakresie wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich w Europie może nastąpić jedynie dzięki skutecznemu udziałowi dzieci 
w procedurach ich dotyczących, czego nie można osiągnąć bez odpowiedniego szkolenia z zakresu praw i 
potrzeb dziecka oraz znajomości etapów rozwojowych dzieci. 

W grudniu 2015 w kontekście przyjętej Agendy na rzecz praw dziecka Parlament Europejski i Rada Europy 
zaakceptowały Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla 
dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym7. Dyrektywa ta wprowadza 
rozwiązania zabezpieczające przestrzeganie pakietu praw w sposób zgodny z argumentacją Trybunału 

1  Dokument roboczy służb komisji, 2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF  

2  Podsumowanie przeglądów dotyczących dzieci uczestniczących w postępowaniu karnym w 28 państwach 
członkowskich, 2015, dostępne pod: http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf

3  Podsumowanie przeglądów dotyczących dzieci uczestniczących w postępowaniu karnym w 28 państwach 
członkowskich, 2015, dostępne pod: http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf

4  Rada Europy: Komitet Ministrów, Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dziecku, 2011.

5  Rada Europy: Komitet Ministrów, Zalecenia CM/Rec (2008)11 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 
dotyczące Europejskich reguł wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów 
karalnych, 5 listopada 2008, CM/Rec(2008)11.

6 Komisja Europejska (2011) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Komitetu Społeczno-
Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Agenda UE na rzecz praw dziecka.

7  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub 
oskarżonymi w postępowaniu karnym , 11 maja 2016, EU/2016/800.
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Praw Człowieka8 oraz Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Celem dyrektywy 
jest „ustanowienie gwarancji procesowych mających zapewnić dzieciom będącym podejrzanymi lub 
oskarżonymi w postępowaniu karnym możliwość zrozumienia i śledzenia przebiegu takiego postępowania 
oraz korzystania z przysługującego im prawa do rzetelnego procesu sądowego, oraz zapobieganie 
ponownemu popełnianiu przez dzieci czynów zabronionych, a także wspieranie ich integracji społecznej” 
(motyw 1). 

Dyrektywa proponuje pakiet praw, z których dziecko może korzystać na każdym etapie postępowania 
karnego, w tym przede wszystkim: zagwarantowane prawo do pomocy prawnika oraz prawo do bezpłatnej 
pomocy prawnej; prawo do oceny indywidualnej jego sprawy; zasady prowadzenia przesłuchań; przepisy 
gwarantujące udział dziecka w postępowaniu; obowiązek szkoleń dla sędziów, organów ścigania, personelu 
ośrodków detencyjnych, prawników oraz innych osób mających kontakt zawodowy z dziećmi; przepisy 
dotyczące zatrzymania zgodnie z którymi pozbawienie wolności dziecka traktować należy stosować jedynie 
w przypadku braku innych alternatyw. W przypadku zastosowaniu aresztu dzieci powinny przebywać 
oddzielnie od dorosłych, o ile dobro dziecka nie wymaga inaczej. 

W kwestii prawa dziecka do bycia wysłuchanym i skutecznego uczestnictwa w postępowaniu sądowym, 
Dyrektywa podnosi poziom ochrony przewidzianej w artykule 6 EKPC9 (prawo do uczciwego procesu) i 
artykułach 47 i 48 Karty Praw Podstawowych UE10 (Prawo do skutecznego środka prawnego i uczciwego 
procesu; domniemanie niewinności i prawo do obrony). Artykuł 16 potwierdza prawo dziecka do obecności 
na sali sądowej i skutecznego udziału we własnym procesie. Obejmuje ono możliwość wypowiadanie 
się i wyrażania opinii. W przypadku nieobecności dziecka na procesie Dyrektywa przewiduje prawo do 
ponownego procesu lub innego środka prawnego zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 
odnoszącymi się do domniemania niewinności.11 Oprócz tego, Dyrektywa wprowadza wymóg podjęcia 
odpowiednich środków w celu zapewnienia, że „dzieci są zawsze traktowane w sposób, który chroni ich 
godność i odpowiada ich wiekowi, specjalnym potrzebom, poziomowi dojrzałości i rozumienia oraz z 
uwzględnieniem wszelkich problemów komunikacyjnych, których mogą one doświadczać” (art. 13 (2)). 
Artykuł stwierdza również konieczność prowadzenia komunikacji przyjaznej dziecku za każdym razem, 
kiedy bierze ono udział w procedurze sądowej.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do przestrzegania zapisów dyrektywy. Oprócz tego państwa 
członkowskie zobowiązane są do zastosowania się do jej zapisów w ciągu 36 miesięcy od jej wejścia w życie. 
Rolą IJJO jest w tym przypadku wspieranie państw członkowskich w tym zakresie. 

International Juvenile Justice Observatory (IJJO) jest organizacją międzynarodową z siedzibą w Brukseli 
i uznaną za fundację pożytku publicznego. Działa ona jako interdyscyplinarne forum debaty, wymiany 
informacji, analiz i propozycji, których treścią są działania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich 
na całym świecie. Poprzez Radę Europy ds. Wymiaru Sprawiedliwości wobec nieletnich (ECJJ), IJJO jako 

8  Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że prawo do uczciwego procesu zgodnie z Artykułem 6 wymaga, by 
postępowanie wobec dziecka oskarżonego o przestępstwo było „prowadzone z pełnym uwzględnieniem jego wieku/
poziomu dojrzałości i zdolności intelektualnych i emocjonalnych należy również podjąć kroki wspomagające rozumienie 
procedur i uczestnictwo w postępowaniu.  (T v.T przeciw Zjednoconemu Królestwu, nr 24724/94, 16 grudnia 1999, 
[84]).

9  Porównaj: przypis 8

10  UE, Karta Praw Podstawowych UE, 26 października 2012, 2012/C 326/02

11  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13471-2015-INIT/en/pdf
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formalna sieć i think-tank uczestniczy w poprawie działania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w 
Europie. ECJJ, która zrzesza wszystkich partnerów projektu poprawy działania wymiaru sprawiedliwości, 
jest autorem szeregu publikacji, w tym europejskich badań nad sprawiedliwością naprawczą w ramach 
wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, czterech zielonych ksiąg oraz białej księgi poświęconych 
Poprawie działania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w czasach kryzysu ekonomicznego (2013), na 
której oparty jest omawiany tu projekt. 

Podstawowe cele projektu Poprawa działania systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w 
Europie: Szkolenie dla osób zatrudnionych przez wymiar sprawiedliwości i pracujących z dziećmi 
lub dla dzieci, to poprawa funkcjonowania europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich oraz zwiększenie świadomości dotyczącej obszarów, w których mogą one, dzięki zastosowaniu 
wskazówek zawartych w Wytycznych Rady Europy oraz innych norm międzynarodowych i europejskich, 
działać w sposób bardziej efektywny i przyjazny dziecku. Projekt prowadzony przez IJJO oparty jest na 
rekomendacjach zamieszczonych w białej księdze, wydanej przez ECJJ „Poprawa  działania wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich w czasach kryzysu ekonomicznego (2013). Biała księga podkreśla potrzebę 
wzmożonych działań na poziomie narodowym i międzynarodowym, szczególnie w zakresie szkolenia osób 
zawodowo związanych z pracą z dziećmi oraz w zakresie tworzenia zorganizowanych grup zainteresowanych 
podmiotów na poziomie narodowym. Dodatkowo zaleca się, by pracownicy wymiaru sprawiedliwości 
posiadali wiedzę dotyczącą praw dzieci, europejskich i międzynarodowych norm w tym zakresie oraz 
sposobu prowadzenia komunikacji z dziećmi, co sprzyjać ma procesowi społecznej reintegracji dzieci. 

Przedstawiany projekt dąży zatem do umieszczenia głosu dziecka w sercu działań wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich, a czyni to dzięki dostarczaniu informacji, wiedzy i szkole odpowiednim władzom 
i personelowi pracującemu z młodocianymi przestępcami na poziomie międzynarodowym. Projekt 
koncentruje się na poprawie działań poszczególnych systemów wymiaru sprawiedliwości dzięki wymianie 
obiecujących praktyk dotyczących młodocianych przestępców, wobec których zastosowano sankcje lub 
środki. Ma to sprzyjać lepszemu wdrażaniu standardów dotyczących dzieci pozostających w konflikcie z 
prawem. Stworzono pakiet szkoleniowy, składający się z niniejszego podręcznika, zestawu instrumentów 
dla osób związanych zawodowo z pracą z dziećmi oraz serii filmów dotyczących dzieci pozostających w 
konflikcie z prawem, który stał się podstawą kursu on-line zamieszczonego na platformie e-learningowej 
IJJO. 

Mamy nadzieję, że podręcznik będzie sprzyjał poprawie w dziedzinie know-how, wiedzy i dobrych praktyk 
stosowanych przez podmioty zaangażowane w działania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich oraz 
przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest efektywne słuchanie głosu dzieci pozostających w konflikcie z 
prawem.  

Impuls stworzony przez przyjęcie dyrektywy będzie z pewnością sprzyjał trwałości zmian będących 
wynikiem realizacji projektu. W tym kontekście IJJO będzie czyniło starania aby wspomagać państwa 
członkowskie we wdrażaniu dyrektywy poprzez rozpowszechnianie pakietu szkoleniowego, w tym kursu 
on-line, oraz dostosowanych programów o oferujących wsparcie techniczne. 
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Projekt przewiduje również stworzenie koalicji na poziomie narodowym w krajach biorących udział w 
projekcie, których funkcją będzie udzielanie wsparcia i pomocy państwom członkowskim we wdrażaniu 
zapisów dyrektywy, zwłaszcza artykułu 20.12 Koalicje takie będą angażowały podmioty zainteresowane 
ochroną praw dziecka w kontekście działań wymiaru sprawiedliwości i składać się będą z grup ekspertów i 
działaczy, którzy na poziomie krajowym będą działać wspólnie na rzecz upowszechniania wiedzy i dobrych 
praktyk oraz wspomagać władze krajowe we wprowadzaniu norm międzynarodowych. 

Oczekujemy, że podręcznik ten będzie miała szczególne znaczenie przy wprowadzaniu zapisów dyrektywy, 
zwłaszcza w zakresie prawa do bycia wysłuchanym i skutecznego uczestnictwa w postępowaniu. Będzie on 
źródłem użytecznej wiedzy, umiejętności i narzędzi komunikacyjnych dla pracowników organów ścigania, 
personelu w ośrodkach detencyjnych, sędziów, prokuratorów i adwokatów, których zastosowanie pomoże 
dzieciom w sposób pełny uczestniczyć w postępowaniu sądowym oraz korzystać ze swojego prawa do 
wypowiedzi. Kwestie te są bowiem podstawowym elementem sprzyjającym budowaniu zaufania dziecka 
do procesu sądowego, wspierającym rozwój dziecka i ograniczającym ryzyko powrotu do przestępstwa. 

Francisco Legaz Cervantes, 
Prezes International Juvenile Justice Observatory (IJJO).

Cédric Foussard, 
Dyrektor ds. międzynarodowych International Juvenile Justice Observatory (IJJO).

12  Artykuł 20 dyrektywy stwierdza:„Państwa członkowskie zapewniają, by pracownicy organów ścigania i 
ośrodków detencyjnych , którzy zajmują się sprawami z udziałem dzieci, przechodzili specjalne szkolenie na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z dziećmi, dotyczące praw przysługujących dzieciom, odpowiednich technik 
prowadzenia przesłuchań, psychologii dziecięcej i komunikowania się w języku dostosowanym do poziomu dziecka”.
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Podziękowania 

Niniejszy podręcznik powstał dzięki wiedzy, działalności badawczej i fachowości partnerów projektu. Projekt 
Poprawa działania systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Europie, który stanowił 
podstawę do stworzenia podręcznika powstał przy współpracy partnerów z wielu krajów, w tym: Instytutu 
Praw Obywatelskich Ludwiga Boltzmanna (Austria); Hope for Children - UNCR Policy Centre (Cypr); Rubikon 
Centrum (Czechy); Association Diagrama (Francja); greckiego Ministerstwa Sprawiedliwości; Istituto Don 
Calabria (Włochy); Providus Center (Łotwa); Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - Ministerstwa 
Sprawiedliwości (Portugalii); Fundación Diagrama (Hiszpania); Include Youth (Irlandia Północna, Wielka 
Brytania); Fińskiego Forum Mediacji (Finlandia); University College Cork (Ireland).  

Szczególnie wdzięczni jesteśmy wymienionym niżej ekspertom za ich nieocenioną pomoc w określeniu 
strategii projektu, zdefiniowaniu jego celów oraz szkoleniu trenerów: Prof. Maria-José Bernuz (Wydział Prawa 
Uniwersytetu w Saragossie, Hiszpania), Florence Brion (Office of the General Delegates on Children´s Rights, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgia), Avril Calder (International Association of Youth and Family Judges 
and Magistrates), Prof. Els Dumortier (Vrije Universiteit Brussels, Belgia), Annelies Hendriks (konsultant z 
zakresu mediacji dziecięcej i psychologii, Holandia), Adrianne van Rheenen (ekspert behavioralny i doradca 
dziecięcy, Holandia), Roberto Rivello (były manager projektu programu HELP (Human Rights Education 
for Legal Professionals) Rady Europy) oraz dr Ursina Weidkuhn (międzynarodowy konsultant ds. wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich, Szwajcaria). Dziękujemy również Cédricowi Foussard, Adélaïde Vanhove 
i Sophie Duroy (IJJO) za nieustające wsparcie i współpracę w przygotowaniu i weryfikacji podręcznika.

IJJO i partnerzy składają szczególne podziękowania konsultantom zaangażowanym w przygotowanie 
niniejszego podręcznika: prof. dr Toniemu Liefaardowi, dr Stephanie Rap i Apolloni Bolscher LL.M. z 
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Leiden (Holandia).  

Partnerzy projektu dziękują również Dyrektorowi Generalnemu Komisji Europejskiej za wsparcie projektu 
finansowanego przez program „Prawa podstawowe i obywatelstwo”.
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O podręczniku  
 

WSTĘP 

PRAWA NIELETNICH W DZIAŁANIACH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

W roku 2010 zostały opublikowane Wytyczne Rady Europy dotyczące wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dziecku. Według dokumentu wytyczne mają na celu zapewnienie pełnego przestrzegania praw dzieci na 
każdym etapie postępowania, w tym prawa do informacji, reprezentacji, uczestniczenia i ochrony z właściwym 
uwzględnieniem poziomu dojrzałości dziecka, jego zdolności poznawczych oraz okoliczności sprawy (ust. I.3). 
Wytyczne to wyczerpujący przegląd praktyk przyjaznych dziecku, które powinny znaleźć zastosowanie w 
działaniach o charakterze karnym, cywilnym i administracyjnym. 

Podstawowe cele projektu Poprawa działania systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w 
Europie: Szkolenie dla osób zatrudnionych przez wymiar sprawiedliwości i pracujących z dziećmi lub 
dla dzieci to poprawa funkcjonowania europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich 
oraz zwiększenie świadomości dotyczącej obszarów, w których mogą one, dzięki zastosowaniu wskazówek 
zawartych w Wytycznych Rady Europy oraz innych norm międzynarodowych i europejskich, działać w 
sposób norm efektywny i przyjazny dziecku. Projekt prowadzony przez IJJO oparty jest na rekomendacjach 
zamieszczonych w białej księdze, wydanej przez ECJJ „Poprawa  działania wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich w czasach kryzysu ekonomicznego (2013). Biała księga podkreśla potrzebę wzmożonych działań na 
poziomie narodowym i międzynarodowym, szczególnie w zakresie szkolenia dla osób zatrudnionych przez 
wymiar sprawiedliwości i pracujących z dziećmi lub dla dzieci oraz w zakresie tworzenia zorganizowanych 
grup zainteresowanych podmiotów na poziomie narodowym. Dodatkowo zaleca się, by pracownicy wymiaru 
sprawiedliwości zdobywali wiedzę dotyczącą praw dzieci, europejskich i międzynarodowych norm w tym 
zakresie oraz prowadzenia komunikacji z dziećmi, w celu wspierania reintegracji społecznej dzieci będących 
w konflikcie z prawem. W trakcie szkoleń należy zwracać szczególną uwagę na prawo nieletnich do bycia 
wysłuchanym oraz na poprawę komunikacji pomiędzy nieletnimi a pracownikami wymiaru sprawiedliwości.
W roku 2015 Parlament Europejski w porozumieniu z Radą Europy przyjął Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub 
oskarżonymi w postępowaniu karnym13. Dyrektywa ta wprowadza rozwiązania w sposób zgodny z 
argumentacją Trybunału Praw Człowieka oraz Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dzieciom. Artykuł 20 Dyrektywy stanowi:  

„Państwa członkowskie zapewnią, by pracownicy organów ścigania i ośrodków detencyjnych, którzy zajmują 
się sprawami z udziałem dzieci, przechodzili specjalne szkolenie na poziomie odpowiadającym ich kontaktom 
z dziećmi, dotyczące praw przysługujących dzieciom, odpowiednich technik prowadzenia przesłuchań, 
psychologii dziecięcej i komunikowania się w języku dostosowanym do poziomu dziecka”. 

13  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi 
lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, 11 maja 2016, EU/2016/800.
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Państwa członkowskie UE są zobowiązane do przestrzegania zapisów dyrektywy. Oprócz tego państwa 
członkowskie zobowiązane są do zastosowania zapisów dyrektywy w ciągu 36 miesięcy od jej wejścia w 
życie.  

Zadaniem niniejszego podręcznika jest dostarczenie materiałów szkoleniowych dla osób pracujących z 
dziećmi pozostającymi w konflikcie z prawem ze szczególnym naciskiem na poprawę komunikacji z dziećmi. 
W kolejnych rozdziałach podręcznik prezentuje zagadnienia związane z prawami dziecka, technikami 
przesłuchań, komunikacją, psychologią dziecięcą i umiejętnościami pedagogicznymi. Podręcznik ma również 
ma celu przedstawienie dalszych wskazówek mających na celu wspieranie stosowania zapisów nowej 
dyrektywy UE. Prezentuje on sposób wprowadzania w życie zapisów dyrektywy zgodnie z innymi właściwymi 
międzynarodowymi i europejskimi normami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.   
Podręcznik może być również używany jako materiał szkoleniowy dla osób związanych zawodowo ze 
sprawiedliwością naprawczą i mediacją w obszarze działań wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.   

STRUKTURA PODRĘCZNIKA

Podręcznik skupia się na pożądanych praktykach i technikach związanych z działaniami wymiaru 
sprawiedliwości przyjaznego dziecku. Jego celem jest również propagowanie wiedzy na temat praw 
dzieci i postaw szacunku wobec praw dziecka, które weszło w konflikt z prawem. Podręcznik prezentuje 
następujące zagadnienia: 

•	 Międzynarodowe i europejskie normy dotyczące wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w 
kontekście różnych etapów rozwoju dziecka. 

•	 Wymogi ogólne; specyfika postępowań wobec nieletnich, rola pomocy prawnej lub innej pomocy oraz 
rola rodziców w działaniach wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.   

•	 Skuteczne uczestnictwo; prawo do informacji i prawo do bycia wysłuchanym. 

•	 Umiejętności komunikacyjne; jak efektywnie porozumiewać się z osobami nieletnimi pozostającymi w 
konflikcie z prawem.  

•	 Wsparcie po zakończeniu postępowania; uwzględnianie opinii osób nieletnich przy podejmowaniu 
decyzji oraz wyjaśnianie decyzji.  

W każdym rozdziale zwracać się będzie szczególną uwagę na wdrażanie odpowiednich norm 
międzynarodowych i europejskich. Publikacja informuje również o podstawowych wymogach niezbędnych 
przy wprowadzaniu w życie norm na poszczególnych etapach postępowania sądowego. Rozróżnia się tutaj 
etap aresztowania i przesłuchania, postępowania przygotowawczego i procesu, etap wykonywania decyzji 
oraz zatrzymania tymczasowego i pozbawienia wolności. 
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Prezentowane są również dobre praktyki w odniesieniu do zagadnień, którym poświęcony jest każdy 
rozdział. Praktyki te, służące jako przykłady zastosowania przepisów lub zasad,  zostały nadesłane przez 
organizacje partnerskie  i pochodzą z krajów partnerów zaangażowanych w projekt. Kraje te to: Austria, Cypr, 
Czechy, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Portugalia i Hiszpania. Wszystkie organizacje partnerskie 
są członkami Rady Europy do spraw Wymiaru Sprawiedliwości Wobec Nieletnich.  14 

JAK UŻYWAĆ PODRĘCZNIKA?

Podręcznik został opracowany w ramach szkolenia zatytułowanego: Poprawa działania systemu wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich w Europie: Szkolenie dla osób zatrudnionych przez wymiar sprawiedliwości i 
pracujących z dziećmi lub dla dzieci ”. Podręcznik ma za zadanie spełniać rolę przewodnika dla osób pracujących 
z dziećmi pozostającymi w konflikcie z prawem. Fragmenty właściwych norm międzynarodowych i 
europejskich umieszczone zostały w ramkach. Każdy rozdział zawiera również krótkie podsumowanie. 

Podręcznikowi towarzyszy zestaw instrumentów dla trenerów oraz materiały video. Te trzy składniki 
tworzą pakiet szkoleniowy, który powinien być używany podczas szkoleń lub konferencji na szczeblu 
krajowym. Podręcznik stanowi materiał szkoleniowy dla uczestników, a zestaw instrumentów [Toolkit] 
jest przewodnikiem dla trenerów. Materiały video zostały wytworzone przez organizację Include Youth z 
Irlandii Północnej w celu zilustrowania podstawowych zagadnień z perspektywy młodego człowieka. Kilka 
z nich zostało wykorzystanych w zadaniach zawartych w zestawie Toolkit. Adres do materiałów video: 
http://www.oijj.org/en/improvingjjs-video

DODATKOWE MATERIAŁY VIDEO

Include Youth to organizacja pozarządowa w Irlandii Północnej, która aktywnie promuje ochronę praw 
człowieka i działania na rzecz najlepszego interesu osób młodych znajdujących się trudnym położeniu. 
Include Youth skupia się na dwóch obszarach: wymiarze sprawiedliwości wobec nieletnich oraz rynkiem 
pracy dla osób młodych.  W ramach projektu Include Youth zebrało grupy fokusowe złożone z młodych 
ludzi, którzy posiadają doświadczenia związane z wymiarem sprawiedliwości w celu przedyskutowania 
ich refleksji na temat  kontaktów z pracownikami wymiaru sprawiedliwości, przyjrzeniu się wyzwaniom 
stojącym przed młodymi ludźmi oraz w celu zgromadzenia przykładów działań pozytywnych i wskazówek 
dla osób pracujących z młodzieżą. 

Od lipca 2015 Include Youth prowadzi cotygodniowe spotkania grup fokusowych w Woodlands Juvenile 
Justice Centre w Irlandii Północnej, których celem jest zbudowanie relacji z młodymi ludźmi pozostającymi 
w odosobnieniu oraz dotarcie do osób, które zechciałyby porozmawiać o swoich doświadczeniach 
przed kamerą. Oprócz grup objętych programem Include Youth nawiązano również kontakt z osobami 
zaangażowanymi w program Alternatives Northern Ireland. 

14  Do organizacji partnerskich należą: PROVIDUS (ŁOTWA), University College Cork (Ireland), Fundación 
Diagrama (Hiszpania), Ministerstwo Sprawiedliwości Portugalii, Hope for Children UNCRC (Cypr), Fińskie Forum 
Mediacji (Finlandia), Instytut Praw Człowieka Ludwiga Boltzmanna  (Austria), Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka (Grecja), Rubikon Centrum (Czechy), Istituto Don Calabria (Włochy).  Association Diagrama (Francja) oraz 
Include Youth (UK).
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Troje młodych ludzi z Woodlands Juvenile Justice Centre, wyraziło zgodę na taką rejestrację, podczas której 
- zgodnie z umową - zmieniono im imiona oraz uniemożliwiono ich identyfikację. Ważnym elementem 
współpracy było budowanie właściwych relacji z młodymi ludźmi, komunikowanie się z nimi na ich 
poziomie, okazywanie im szacunku i bliższe poznanie.  Po upływie kilku tygodni młodzi ludzie stali się 
bardzie otwarci i swobodni, skłonni rozmawiać szczerze o swoich doświadczeniach.

Przed kamerą opowiadają oni o swoich kontaktach z policją, personelem Juvenile Justice Centre i osobami 
pracującymi z młodzieżą. Niektóre z tych doświadczeń miały negatywny charakter, młodzi ludzie 
wspominali sytuacje, w których czuli się nieszanowani lub obrażani. Danielle Boyd, pracownica centrum, 
również zgodziła się na wywiad i wyjaśniała zasady pracy z młodzieżą w sposób sprzyjający zaangażowaniu 
młodych ludzi i budowaniu pozytywnych relacji.

Include Youth współpracuje z wieloma organizacjami środowiskowymi , w tym z Alternatives Northern 
Ireland. Ta Irlandzka organizacja oferuje programy z zakresu sprawiedliwości naprawczej i współpracuje 
ściśle z młodymi ludźmi, policją oraz społecznościami lokalnymi.  Gareth Sculion (21) zgodził się na 
rejestrację rozmowy na temat swoich doświadczeń z systemem sprawiedliwości naprawczej w Irlandii 
Północnej. Nagrania dokonano przy udziale Kelly Gill, pracującej w  Alternatives. Gareth, który wszedł w 
obszar zainteresowania policji kilka lat temu, opowiada w sposób otwarty o swoich doświadczeniach z 
wymiarem sprawiedliwości i ich wpływie na swoje życie. 

Blair Anderson (21) jest byłym uczestnikiem programu zatrudnieniowego Include Youth. Opowiada szczerze 
o środowisku z którego pochodzi oraz o jej doświadczeniach z policją i wpływem tych doświadczeń na jej 
przyszłość. Jednym z elementów programu grupy fokusowej było zorganizowanie w listopadzie 2015 roku 
spotkania, podczas którego głos zabrała Blair oraz funkcjonariusze policji. W spotkaniu wzięło udział około 
50 osób. Po spotkaniu Blair została poproszona przez policję do wzięcia udziału w sesjach szkoleniowych i 
warsztatach. Podczas takich spotkań, występując obok pracowników policji, Blair opowiada policjantom, w 
tym nowym pracownikom, o swoich doświadczeniach. 

Blair podkreśla znaczenie dopuszczania młodych ludzi do głosu oraz potrzebę stwarzania im szans, odnosząc 
to szczególnie do osób pochodzących ze środowisk zagrożonych socjalnie, które są nadreprezentowane w 
systemie penitencjarnym w Irlandii Północnej.  

CEL PODRĘCZNIKA 

Podręcznik to kompendium wiedzy i technik dotyczących praw dzieci w procesie sądowym, specyfiki 
wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku, etapów dorastania, umiejętności pracy w grupie, wspierania 
uczestniczenia dziecka w postępowaniu oraz sposobów komunikacji z osobami nieletnimi.  

CELE SZKOLENIA

Należy pamiętać, że dla propagowania wiedzy i doskonalenia umiejętności istotne jest, by podręcznik był 
wykorzystywany podczas szkoleń przeprowadzanych twarzą w twarz lub konferencji na szczeblu krajowym. 
Zakłada się trzy cele szkolenia: 
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1. zapoznanie uczestników szkolenia z międzynarodowymi i europejskimi rozwiązaniami w dziedzinie 
praw dziecka w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich; 

2. zwiększenie świadomości pracowników wymiaru sprawiedliwości mających kontakt z dziećmi co do 
znaczenia uczestnictwa dzieci w postępowaniu sądowym oraz; 

3. nabycie przez takie osoby umiejętności przyczyniających sie do zwiększenia stopnia uczestnictwa dzieci 
w działaniach wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.   

Sposoby osiągania zamierzonych celów mogą różnic się w zależności od lokalnej sytuacji i grupy docelowej. 
Pierwsze dwa cele nie muszą być koniecznie omawiane w trakcie typowych sesji szkoleniowych, ale 
mogą być również elementem konferencji na poziomie krajowym. Wydarzenie takie mogłoby zgromadzić 
większą grupę podmiotów i osób zaangażowanych w kontakty z dziećmi, które znalazły się w konflikcie z 
prawem. Najbardziej właściwym sposobem realizacji trzeciego celu będą praktyczne zajęcia lub warsztaty 
prowadzone w małych grupach.     

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI 

W celu stworzenia w Europie wymiaru sprawiedliwości, który charakteryzuje się szacunkiem dla praw 
dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem ich prawa do skutecznego uczestnictwa w postępowaniu, konieczne 
jest kształcenie teoretyczne i praktyczne osób pracujących z dziećmi.  

Konieczna wiedza teoretyczna obejmuje 
 Znajomość:  

•	 podstawowych praw człowieka, takich jak prawo do uczciwego procesu, prawo do informacji i 
prawo do wypowiedzi; 

•	 podstawowych pojęć, takich jak gwarancje procesowe, skuteczny udział dziecka oraz fazy 
rozwojowe;

•	 międzynarodowych i europejskich aktów dotyczących praw dzieci oraz ich znaczenia;
•	 kształtu poszczególnych procedur prawnych stosowanych wobec dzieci, które weszły w konflikt z 

prawem; 
•	 znaczenia uczestnictwa dzieci na poszczególnych etapach postępowania sądowego. 

 
Pożądane umiejętności praktyczne 
Umiejętności takie obejmują:

•	 umiejętność prowadzenia rozmowy w sposób umożliwiający nieletniemu będącemu w konflikcie z 
prawem wyrażanie własnego zdania; 

•	 wysłuchiwanie dziecka, które weszło w konflikt z prawem; 
•	 znajomość technik konwersacji sprzyjających uczestnictwu osób nieletnich w postępowaniu; 
•	 wyjaśnianie dziecku procedur i decyzji; 
•	 umiejętność stworzenia warunków i właściwej atmosfery do rozmowy z dzieckiem, które weszło 

w konflikt z prawem; 
•	 umiejętność angażowania rodziców w postępowanie. 
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STRESZCZENIE

Główny cel pakietu szkoleniowego:

Stworzenie systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Europie, który będzie bardziej efektywny i
przyjazny dziecku poprzez skoncentrowanie się na prawie dziecka do bycia wysłuchanym oraz do skuteczne-
go udziału dziecka w postępowaniu sądowym.

Szczegółowe cele szkolenia:

1. zapoznanie pracowników wymiaru sprawiedliwości z międzynarodowymi i europejskimi rozwiązaniami w 
dziedzinie praw dziecka w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich;

2. zwiększenie świadomości osób pracujących z dziećmi co do znaczenia uczestnictwa dzieci w postępowaniu 
sądowym oraz;

3. nabycie przez takie osoby umiejętności przyczyniających sie do zwiększenia stopnia uczestnictwa dzieci w 
działaniach wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.



STRESZCZENIE 
Główny cel pakietu szkoleniowego: 
Stworzenie systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Europie, który będzie bardziej efektywny i 
przyjazny dziecku poprzez skoncentrowanie się na prawie dziecka do bycia wysłuchanym oraz do skutecznego 
udziału dziecka w postępowaniu sądowym. 
Szczegółowe cele szkolenia: 
1. zapoznanie pracowników wymiaru sprawiedliwości z międzynarodowymi i europejskimi rozwiązaniami w 
dziedzinie praw dziecka w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich; 

2. zwiększenie świadomości osób pracujących z dziećmi co do znaczenia uczestnictwa dzieci w postępowaniu 
sądowym oraz; 

3. nabycie przez takie osoby umiejętności przyczyniających sie do zwiększenia stopnia uczestnictwa dzieci w 
działaniach wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.   

  

ROZDZIAŁ  1 

Międzynarodowe i europejskie 
normy dotyczące wymiaru 

sprawiedliwości wobec nieletnich 
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Rozdział 1.  Międzynarodowe i 
europejskie normy dotyczące 
wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich 

    

Celem rozdziału jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienie niniejszego podręcznika: uczestniczenie 
osób nieletnich będących w konflikcie z prawem w postępowaniu sądowym. Sekcja 1.1 poświęcona jest 
znaczeniu prawa do bycia wysłuchanym oraz tworzeniu europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznych dziecku. Sekcja 1.2 zawiera przegląd istotnych norm międzynarodowych dotyczących wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich, sekcja 1.3 natomiast dotyczy odpowiednich norm europejskich. Sekcja 
1.4 porusza pewne podstawowe kwestie dotyczące etapów okresu dojrzewania w kontekście wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich. 

1.1 UCZESTNICZENIE DZIECI BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE Z PRAWEM 
W DZIAŁANIACH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

ZNACZENIE PRAWA DO BYCIA WYSŁUCHANYM W DZIAŁANIACH WYMIARU 
SPRAWIEDLIWOŚCI WOBEC NIELETNICH

Zgodnie z artykułem 12 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ (KPD), dzieci mają prawo do bycia wysłuchanym 
we wszystkich sprawach ich dotyczących. W sposób naturalny prawo to dotyczy również dzieci podejrzanych 
lub skazanych za popełnienie przestępstwa. 

Prawo do bycia wysłuchanym może być rozumiane jako ważne prawo partycypacyjne wynikające z Konwencji 
o Prawach Dziecka. Komitet Praw Dziecka ONZ dodatkowo zdefiniował treść pojęcia uczestniczenie. 

Definiując termin uczestnictwo Komitet ONZ kładzie szczególny nacisk na głos dzieci. Dzieci nie tylko mają 
prawo do wyrażania swoich opinii, ale powinny również otrzymywać informację zwrotną dotyczącą tego, 
w jaki sposób ich opinie wpływają na kształt podejmowanych decyzji. Oprócz tego Komitet stwierdza, 
że „Słuchanie dzieci nie powinno być postrzegane jako cel sam w sobie, lecz raczej jako środek w jaki 
państwa w swoich relacjach z dziećmi oraz działaniach na rzecz dzieci stają się coraz bardziej wrażliwe na 

UWAGA OGÓLNA NR 12, UST. 3

Od przyjęcia Konwencji w roku 1989 osiągnięto znaczne postępy na poziomie lokalnym, narodowym, 
regionalnym i globalnym w rozwoju legislacji, polityk i metodologii sprzyjających stosowaniu artykułu 12. W 
ciągu ostatnich lat pojawiła się powszechna praktyka, którą określa się ogólnie jako „uczestniczenie”, choć 
termin ten nie pojawia się w tekście artykułu 12. Termin ten pojawił się z czasem i jest obecnie powszechnie 
używany do opisu postępowań, w których zachodzi udzielanie informacji i oparty na wzajemny szacunku 
dialog pomiędzy dzieckiem i dorosłym, a dzieciom umożliwia się zrozumienie sposobu w jaki opinie ich oraz 
osób dorosłych są brane pod uwagę i przekładają się na ostateczny wynik postępowań.
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przestrzeganie ich praw. (Uwaga ogólna nr 5, ust.  12).

Obok zagadnienia znaczenia uczestnictwa dzieci w postępowaniu sądowym, analizowanego z perspektywy 
przestrzegania praw dziecka, pojawia się również aspekt znaczenia uczestnictwa dla samych dzieci, 
potwierdzany przez badania naukowe. Badania przeprowadzone przez Urszulę Kilkelly w 2010 w 
ramach przygotowywania Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom wskazują, że 
w trakcie prowadzonych postępowań dzieci nie zawsze czują się szanowane i słuchane przez dorosłych. 
Oprócz tego często poczucie braku szacunku lub zrozumienia dla ich potrzeb powoduje brak zaufania do 
organów wymiaru sprawiedliwości. Dzieci same wskazują na to, że cenią sobie możliwość bezpośredniego 
zwracania się do sędziego, ponieważ daje im to poczucie, że ich wypowiedzi są właściwie rozumiane. 
Dzieci czują również, że lepsze zrozumienie przez sędziego ich sytuacji życiowej, osiągane dzięki takiemu 
bezpośredniemu wysłuchaniu, przekłada się na wydawanie lepszych decyzji (Cashmore&Parkinson, 2007; 
Kilkelly, 2010).

Obok faktu cenienia przez dzieci możliwości wypowiadania się w sądzie, badania wskazują również na 
szereg pozytywnych efektów, jakie wiążą się z faktem wysłuchania opinii dziecka.  Po pierwsze, aktywne 
uczestnictwo dzieci w procesie podejmowania decyzji może pomóc dzieciom zrozumieć i zaakceptować 
ostateczną decyzję sądu. Decyzja podjęta przez sąd jest łatwiej akceptowana, kiedy jej motywy są wyjaśniane 
i rozumiane przez dziecko (Cashmore & Parkinson, 2007; Saywitz et al., 2010). Dotyczy to również decyzji 
wydawanych następnie w instytucjach, w których przebywają dzieci pozbawione wolności. Sprawiedliwe i 
konsekwentne postępowanie buduje poczucie bezpieczeństwa i ogranicza stres dziecka, co ma pozytywny 
wpływ na ich motywację do uczestniczenia w programach naprawczych i reintegracyjnych (Van der Laan 
& Eichelsheim, 2013). Po drugie, uczestnictwo może mieć pozytywny wpływ na dzieci, ponieważ sprzyja 
ich dojrzewaniu w kierunku stawania się odpowiedzialnymi dorosłymi (Saywitz et al., 2010). Ucząc się 
uczestniczenia w procesie decyzyjnym dziecko jednocześnie kształtuje swoje umiejętności uzasadniania 
i wypowiadania swoich opinii (Fitzgerald et al., 2009; Freeman, 1997).15 Uczestnictwo dzieci jest również 
nieodzownym elementem sprawiedliwości naprawczej i praktyk mediacyjnych, przy czym mediację można 
również traktować jako narzędzie zwiększania stopnia uczestnictwa dzieci (patrz przywoływany dalej 
przykład z Finlandii).

  

15  Badanie przeprowadzone w Szwajcarii potwierdza, że uczestnictwo dzieci i rodziców jest jednym z czynników 
sukcesu podejmowanych środków pedagogicznych. W badaniu tym porównano 29 innych badań empirycznych 
przeprowadzonych w wielu krajach (Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania,  Holandia i USA). Więcej informacji znaleźć 
można na   http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20
(37)/10372BE_Rapport_final_publication.pdf  

MEDIACJA SZKOLNA W FINLANDII

Fińska ustawa o edukacji podstawowej oraz podstawa programowa z 1998 kładą silny nacisk na zwiększenie 
udziału dzieci w życiu szkoły. Głównym założeniem jest tutaj uczenie dzieci umiejętności społecznych poprzez 
mediację. Mediacja szkolna postrzegana jest jako sytuacja, w której dziecko uczy się nie tylko rozwiązywać 
konflikty, ale również korzystać ze swoich praw do uczestniczenia i wypowiadania się. Użycie mediacji w 
rzeczywistości szkolnej wiąże społeczność szkolną z innymi praktykami mediacyjnymi stosowanymi poza szkołą, 
takimi jak mediacja pomiędzy ofiarą i sprawcą. Metody mediacji są stosowane w fińskich szkołach od roku 2000 
ramach programu VERSO prowadzonego przez Fińskie Forum Mediacji (NGO).



23

ROZWÓJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM

Zasadniczo, międzynarodowe normy dotyczące wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich uznają dzieci 
pozostające w konflikcie z prawem za istoty ludzkie, którym przysługuje prawo do sprawiedliwego procesu, 
oprócz tego jednak przyznają im specjalny status, wiążący sie ze szczególnym traktowaniem. Podejście takie 
można odnaleźć w artykule 40 Konwencji o Prawach Dziecka, będącym podstawowym zapisem dotyczącym 
wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich. 

Na poziomie europejskim orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyczynia się do 
wspierania praw dziecka w działaniach wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich. Szczególne znaczenie 
ma tutaj stosowanie artykułu 12 i 40 Konwencji o Prawach Dziecka. Z drugiej strony Komitet Praw Dziecka 
stwierdza w Uwadze ogólnej nr 10 dotyczącej wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, że istnieje duży 
potencjał uwzględniania przez Komisję orzecznictwa Trybunału (patrz Kilkelly, 2015). 

W ostatnim czasie w Europie dokonano kilku znaczących zmian sprzyjających upowszechnianiu praktyk 
przyjaznych dzieciom. Nie ulega wątpliwości, że zależność pomiędzy Konwencją o Prawach Dziecka a 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ma pozytywne konsekwencje. Oprócz tego 
zależność ta została dodatkowo wzmocniona dzięki przyjęciu w 2010 Wytycznych Komitetu Ministrów 
Rady Europy dotyczących wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku. Wytyczne zawierają szczegółowe 
rekomendacje dotyczące dostosowania postępowania sądowego do wieku i poziomu rozwoju osób 
nieletnich. 

Agenda UE na rzecz praw dziecka z 2011 uznaje zadanie stworzenia wymiaru sprawiedliwości bardziej 
przyjaznego dzieciom za priorytet działań Komisji Europejskiej16. Oprócz tego Komisja Europejska 
stwierdza, że zapisy Wytycznych Rady Europy dotyczących wymiaru sprawiedliwość przyjaznego dziecku z 
2010 powinny być promowane. 

STRESZCZENIE

Znaczenie udziału dziecka w postępowaniu: 

• Zobowiązanie zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych 
dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym wiąże wszystkie kraje 
członkowskie UE. 

• Zostało ono uznane za jedno z praw gwarantujących dzieciom rzetelny proces, między innymi przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. 

• Uczestnictwo dzieci jest środkiem do realizowania praw dziecka, zgodnie - między innymi - z Konwencją 
o Prawach Dziecka ONZ.    

• Uczestnictwo to proces stały, wiążący się z udzielaniem informacji i dialogiem i determinujący końcowy 
wynik procedury.

• Dzieci potwierdzają, że cenią fakt bycia wysłuchanym przez osoby podejmujące decyzje.   

• Możliwość udziału w postępowaniu ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci oraz na przebieg i wynik 
postępowania. 

16  Komunikat Komitetu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów, Agenda UE na rzecz praw dziecka, COM(2011) 60, wersja ostateczna
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1.2. WPROWADZENIE DO MIĘDZYNARODOWYCH NORM DOTYCZĄCYCH 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WOBEC NIELETNICH 

REGUŁY PEKIŃSKIE

Przed przyjęciem Konwencji o Prawach Dziecka, przyjęto w 1985 r. Wzorcowe reguły minimum Narodów 
Zjednoczonych dotyczące wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich (Reguły pekińskie). Reguły pekińskie 
zawierają szczegółowe normy minimalne regulujące działanie wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich 
na poziomie krajowym.

Pomimo że Reguły pekińskie nie są dokumentem prawnie wiążącym, organ monitorujący stosowanie 
praw dziecka - Komitet Praw Dziecka ONZ zarekomendował stosowanie reguł w stosunku do wszystkich 
dzieci objętych działaniami wymiaru sprawiedliwości (Uwaga ogólna nr 10, ust. 4). Oprócz tego część reguł 
zyskała moc wiążącą dzięki wpisaniu ich do artykułu 40 Konwencji o Prawach Dziecka. Reguły te stanowiły 
i stanowią wskazówkę dotyczącą interpretacji tego zapisu Konwencji.

Szczególnie ważna dla kwestii udziału dzieci w postępowaniu sądowym jest reguła 14.2.

Reguła wprowadza pojęcia zrozumienia i uczestnictwa. Prawo osoby nieletniej do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym, zgodnie z treścią reguły 14.2, może być traktowane jako egzemplifikacja artykułu 
12 Konwencji o Prawach Dziecka (prawo do bycia wysłuchanym) (Rap, 2013).

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ONZ 
Konwencja o Prawach Dziecka ONZ została przyjęta w 1989 i uznaje ona dzieci za osoby, którym przysługują 
autonomiczne prawa człowieka. Zapisy Konwencji o Prawach Dziecka dotyczą wszystkich dzieci, 
również tych objętych działaniami wymiaru sprawiedliwości. Akt ten może być uznany za najważniejszą 
międzynarodową konwencję poświęconą prawom człowieka i dotyczącą dzieci. Przez wszystkie państwa 
członkowskie ONZ (196 krajów) z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Jest to zatem najszerzej ratyfikowany 
dokument dotyczący praw człowieka na świecie. 

REGUŁA 14.2 REGUŁ PEKIŃSKICH  

Postępowanie sądowe powinno być prowadzone w sposób sprzyjający najlepiej pojętemu dobru osoby 
nieletniej oraz w atmosferze zrozumienia, sprzyjającej uczestnictwu osoby nieletniej w postępowaniu oraz 
swobodnemu wypowiadaniu się.  
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Artykuł 12 - Prawo do bycia wysłuchanym 

ARTYKUŁ 12 KPD

1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych  poglądów, prawo 
do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach  dotyczących dziecka, przyjmując te 
poglądy z należytą wagą, stosownie do wieku oraz  dojrzałości dziecka.  

2. Aby to osiągnąć dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym 
postępowaniu sądowym i administracyjnym dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego.

Prawo do wypowiadania się posiada każde dziecko zdolne do sformułowania swoich poglądów. Zapis 
ten ma szczególne praktyczne znaczenie dla ochrony prawa do dzieci do skutecznego uczestnictwa. 
Zobowiązuje Państwa-Strony do włączania dzieci we wszystkie kwestie, które mogą ich dotyczyć, w tym 
również w postępowania sądowe i administracyjne (art. 12 KPD).   Oprócz tego zachęca się państwa do 
takiego kształtowania procesu decyzyjnego dotyczącego dzieci, by cechowała go dostępność dla dziecka. 
Oznacza to, że proces podejmowania decyzji powinien być dostosowany do wieku i poziomu dojrzałości 
dziecka. Jednocześnie, umożliwiając dziecku wypowiadanie się, należy również zwracać uwagę wiek i 
poziom dojrzałości dziecka, określić najlepiej pojęte dobro dziecka oraz uwzględniać inne interesy związane 
z rozpatrywaną sprawą.

Artykuł 40 - Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich 

Podstawowym międzynarodowym przepisem dotyczącym praw człowieka odnoszącym się do dzieci, które 
pozostają w konflikcie z prawem jest artykuł 40 KPD. Można powiedzieć, że wraz z przyjęciem Konwencji 
w 1989, kwestia prawa dzieci do sprawiedliwego traktowania uwzględniającego wiek dziecka stała się 
zagadnieniem, które zyskało uznanie na arenie międzynarodowej.

Zasadniczo podejście do problemu dziecka pozostającego w konflikcie z prawem obecne w KPD opiera się 
na dwóch założeniach. Po pierwsze, każde dziecko ma prawo do sprawiedliwego traktowania z pełnym 
poszanowaniem jego ludzkiej godności i prawem do rzetelnego procesu.  Drugie założenie dotyczy prawa 
dziecka do bycia traktowanym w sposób przyjazny, co oznacza między innymi, że każde działanie wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich powinno mieć na celu reintegrację dziecka ze społeczeństwem, w którym 
powinno ono móc odgrywać konstruktywną rolę. Dużą rolę odgrywa tu zatem aspekt pedagogiczny: nieletni 
powinni być w stanie uczyć się na swoich błędach oraz otrzymywać wsparcie w unikaniu powracania do 
przestępstwa; działania te powinny być prowadzone w sposób uczciwy i sprawiedliwy (Liefaard, 2015).
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Artykuł 40 KPD zawiera listę minimalnych norm, których celem jest zapewnienie osobom nieletnim 
oskarżonym o popełnienie przestępstwa prawa do sprawiedliwego traktowania i rzetelnego procesu. Według 
Komitetu Praw Dziecka ONZ standardy te obejmują: zakaz niedziałania prawa wstecz, zasadę domniemania 
niewinności, prawo do skutecznego udziału w postępowaniu, prawo do niezwłocznej informacji dotyczącej 
zarzutów, prawo do pomocy prawnej lub innej odpowiedniej pomocy, prawo do niezwłocznego rozpatrzenia 
sprawy w obecności rodziców, prawo do nieobciążania samego siebie, równoprawność stron, prawo od 

ARTYKUŁ 40 KPD

1. Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka podejrzanego, oskarżonego bądź uznanego winnym 
pogwałcenia prawa karnego do traktowania w sposób sprzyjający jego poczuciu godności i wartości, które 
umacnia w nim poszanowanie podstawowych praw i wolności innych osób oraz uwzględnia wiek dziecka i 
konieczność działań sprzyjających jego reintegracji i podjęcia przez nie konstruktywnej roli w społeczeństwie.

2. W tym celu, a także uwzględniając odpowiednie postanowienia dokumentów międzynarodowych, 
Państwa-Strony zapewnią w szczególności:

(a) aby żadne dziecko nie było podejrzane, oskarżane bądź uznawane winnym pogwałcenia prawa karnego 
poprzez działanie lub zaniechanie, które nie było zabronione przez prawo wewnętrzne bądź międzynarodowe 
w momencie jego dokonania;

(b) każdemu dziecku, które podejrzewa się, oskarża lub uznaje winnym pogwałcenia prawa karnego, 
przynajmniej następujące gwarancje:

(i) przyznanie domniemania niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

(ii) niezwłoczne bezpośrednie poinformowanie o stawianych mu zarzutach, a jeśli będzie to niezbędne 
poprzez jego rodziców lub opiekuna prawnego, oraz zapewnienie prawnej lub innej pomocy w przygotowaniu 
i prezentowaniu swojej obrony; sytuacji;

(iii) rozpatrzenia sprawy bez zwłoki i przez niezawisłą i bezstronną władzę bądź organ sądowy w uczciwym 
procesie, przeprowadzonym zgodnie z prawem, z zabezpieczeniem prawnej lub  innej właściwej pomocy 
oraz w obecności jego rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli tylko nie będzie to uważane za niezgodne z 
najwyższym interesem dziecka, przy uwzględnieniu jego wieku lub 

(iv) niestosowania przymusu do składania zeznań lub przyznania się do winy, przesłuchiwania  świadków ze 
strony przeciwnej i równoprawnego uczestniczenia w przesłuchiwaniu  świadków w jego imieniu;

(v) w przypadku uznania winnym pogwałcenia prawa karnego posiadanie prawa odwołania się  od tego 
orzeczenia, oraz innych związanych z nim środków, po wyższej, kompetentnej, niezawisłej i bezstronnej 
władzy lub organu sądowego, zgodnie z prawem;

(vi) zapewnienia bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli dziecko nie rozumie bądź nie mówi w  danym języku;

(vii) pełnego poszanowania spraw z zakresu życia osobistego we wszystkich etapach  procesowych.  

3. Państwa-Strony będą sprzyjały tworzeniu praw, procedur organów oraz instytucji odnoszących się 
specjalnie do dzieci podejrzanych, oskarżonych bądź uznawanych winnymi  pogwałcenia prawa karnego, a 
w szczególności: 

a. ustanowieniu minimalnej granicy wieku, poniżej której dzieci będą posiadały domniemanie  
niezdolności do naruszenia prawa karnego; 
 
b. w przypadku, gdy jest to właściwe i celowe, powinny być stosowane inne środki  postępowania z takimi 
dziećmi, bez uciekania się do postępowania sądowego, pod  warunkiem pełnego poszanowania praw 
człowieka i gwarancji prawnych. 

4. Różnorodność przedsięwzięć, takich jak opieka, poradnictwo, nadzór, probacja, umieszczenie w rodzinie 
zastępczej, programy edukacyjne i szkolenia zawodowego, oraz inne rozwiązania alternatywne do opieki 
instytucjonalnej będą dostępne dla zapewnienia właściwego postępowania z dziećmi, w sposób właściwy dla 
ich dobra, a także proporcjonalny zarówno w stosunku do okoliczności, jak i do popełnionego wykroczenia.
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odwołania, prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza oraz prawo poszanowania prywatności (Uwaga ogólna 
nr 10, ust.  41-67). 

Artykuł 40(2) KPD nie formułuje wprost prawa dzieci do uczestnictwa w postępowaniu sądowym. Niemniej 
Komitet Praw Dziecka ONZ podkreśla, że jest to podstawowy element gwarantujący rzetelny proces; prawo 
które wynika bezpośrednio z artykułu 12 KPD, dotyczącego prawa nieletniego do wypowiadania się, również 
w trakcie postępowania sądowego lub administracyjnego (Uwaga ogólna nr 10, ust. 44).

Artykuł 40(3) KPD stwierdza również, że państwa-strony stworzą osobny system wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich, nie precyzuje jednak z czym miało by się to wiązać. W szczególności wzywa się w nim 
państwa-strony do przyjęcia minimalnego wieku odpowiedzialności karnej i stosowania rozwiązań 
pozasądowych tam, gdzie to właściwe i pożądane. 

Artykuł 37 - pozbawienie wolności 

Artykuł 37 KPD stanowi podstawowy zapis dotyczący ochrony praw nieletnich pozbawionych wolności, 
który uwzględnia wpływ pozbawienia wolności na życie osoby nieletniej oraz uznaje potrzebę stosowania 
odpowiedniego podejścia do tego zagadnienia. Istotne jest tutaj zapewnienie nieletnim pozbawionym (lub 
zagrożonym utratą) wolności silnego statusu prawnego opartego o prawo krajowe.

Przepis podkreśla, że żadne dziecko nie może być poddane torturom lub innej okrutnej, nieludzkiej 
lub poniżającej karze.  Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez prawa do wcześniejszego 
zwolnienia nie może być orzeczona za przestępstwo popełnione przez osobę, która nie ukończyła 18 roku 
życia (artykuł 37(a) KPD). 

Artykuł 37(b) KPD jest również niezwykle istotny z punktu widzenia wydawania wyroków w sprawach 

ARTYKUŁ 37 KPD

Państwa-Strony zapewnią, aby:  

(a) żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu 
lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez prawa do wcześniejszego zwolnienia nie 
może być orzeczona za przestępstwo popełnione przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia 

(b) żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny.  Aresztowanie, 
zatrzymanie lub uwięzienie dziecka powinno być zgodne z prawem i może być zastosowane jedynie jako 
środek ostateczny i na właściwy, możliwie najkrótszy czas;

(c) Każde dziecko pozbawione wolności było traktowane humanitarnie i z poszanowaniem wrodzonej godności 
jednostki ludzkiej, w sposób uwzględniający potrzeby osoby w danym  wieku.  W szczególności każde dziecko 
pozbawione wolności zostanie odseparowane od osób  dorosłych, jeśli tylko rozwiązanie odwrotne nie będzie 
uznane za zgodne z najlepiej pojętym dobrem dziecka oraz będzie miało prawo utrzymywać kontakty ze swoją 
rodziną poprzez  korespondencję i wizyty, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych;

(d) każde dziecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania niezwłocznego dostępu do prawnej lub 
innej odpowiedniej pomocy, jak również prawo do kwestionowania legalności pozbawienia go wolności przed 
sądem lub inną kompetentną, niezawisłą i  bezstronną władzą oraz domagania się uzyskania decyzji w tej 
sprawie.
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nieletnich, postuluje on bowiem, by kara pozbawienia wolności była stosowana jedynie jako środek 
ostateczny oraz orzekana na okres możliwie najkrótszy. Należy tu również podkreślić, że artykuł 37(b) 
KPD odnosi się także do form pozbawienia wolności pozostających poza zakresem działania wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich. Pozbawienie wolności definiuje się jako: „każdą formę umieszczenia w 
placówce na mocy decyzji sądu lub władz administracyjnych, której osoba nieletnia nie może opuścić na 
życzenie” (reguła 21.5 Europejskich reguł wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich 
sprawców czynów karalnych).  Oznacza to, że dzieci umieszczone w placówkach pół-zamkniętych mogą być 
również objęte ochroną na mocy artykułu 37 KPD i innych powiązanych norm (Liefaard, 2008).

Według Uwagi ogólnej nr 10, ust. 80-81 Komitetu Praw Dziecka ONZ    artykuł 37(b) KPD zakłada, że 
Państwa-Strony stworzą efektywny pakiet rozwiązań alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania 
osób nieletnich w celu realizacji postulatu o stosowaniu pozbawienia wolności jako środka ostatecznego 
oraz zapewnią, że osoba nieletnia zostanie zwolniona z aresztu tymczasowego tak szybko jak to możliwe i 
jeśli to konieczne, pod pewnymi warunkami.  

Przepis podkreśla jednocześnie konieczność uwzględniania potrzeb dzieci oraz brania pod uwagę faktu, że 
potrzeby takie mogą różnić się w zależności od wieku dziecka. Oprócz tego podkreślona została również 
kwestia znaczenia korespondencji i kontaktu z rodziną, która stała się przedmiotem wiążącego traktatu 
międzynarodowego (art. 37(c) KPD).  

REGUŁY HAWAŃSKIE

W 1990 ONZ przyjęła Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące ochrony nieletnich pozbawionych wolności 
(Reguły hawańskie). Reguły hawańskie zawierają wytyczne do stosowania dla wszystkich przypadków 
pozbawienia wolności osób nieletnich.  Regułom tym podlegają nie tylko osoby nieletnie pozbawione 
wolności w związku z popełnieniem przestępstwa, ale również dzieci pozbawione wolności z innych 
przyczyn np. w związku z ochroną dziecka, zaburzeniami zachowania lub leczeniem psychiatrycznym. 
Również te zapisy dotyczą umieszczania dzieci w otwartych placówkach edukacyjnych, a nie jedynie w 
zamkniętych ośrodkach detencyjnych (reguła 11(b)). 

Reguły zawierają minimalne normy dotyczące stosowania pozbawienia wolności wobec dzieci. Pozbawiając 
wolności osoby nieletnie należy brać pod uwagę ich wiek, osobowość, płeć, rodzaj przestępstwa oraz 
zdrowie psychiczne i fizyczne (reguła 28). Dodatkowo ośrodek detencyjny powinien gwarantować osobie 
nieletniej prawo do prywatności, możliwość kontaktu z rówieśnikami i uczestnictwo w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (reguła 32). Należy również zagwarantować nieletnim prawo do posiadania rzeczy 
osobistych, jako realizację ich podstawowego prawa do prywatności (reguła 35). Innym zapisem jest prawo 
nieletniego do noszenia własnej odzieży, przynajmniej w momencie opuszczania miejsca odosobnienia 
(reguła 36). Innym podstawowym prawem ujętym w Regułach jest prawo do edukacji (reguła 38), prawo 
do rekreacji na świeżym powietrzu (reguła 47) i prawo do komunikacji ze światem zewnętrznym (reguły 
56-62). Reguły hawańskie w sposób jasny stwierdzają, że personel placówek powinien wykonywać swoje 
zadania „z oddaniem, w sposób humanitarny, profesjonalny, sprawiedliwy i efektywny” (reguła 83).     
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KOMITET PRAW DZIECKA  - UWAGI OGÓLNE 

Komitet Praw Dziecka ONZ jest ciałem monitorującym stosowanie KPD. Obok monitorowania stosowania 
KPD przez państwa-strony, Komisja wydaje również uwagi ogólne, w których formułuje własna interpretację 
zapisów dotyczących praw człowieka. Mimo że uwagi ogólne nie mają charakteru wiążącego, są one jednak 
cenionymi dokumentami, istotnymi dla interpretacji i stosowania w praktyce praw dzieci sformułowanych 
w KPD. 

Uwaga ogólna nr 10 

W 2007 Komitet Praw Dziecka opublikował Uwagę ogólną nr 10 dotyczącą Wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich oraz praw dziecka. Dokument zawiera szczegółowe zalecenia do implementacji artykułu 40 KPD i 
innych powiązanych przepisów i norm dotyczących praw dzieci. 

Komitet Praw Dziecka wskazuje na bezpośredni związek między uczciwym procesem i skutecznym 
uczestnictwem.  Stwierdza się jasno, że „prawo do bycia wysłuchanym jest fundamentalnym warunkiem 
sprawiedliwego procesu” (ust. 44). Ten punkt wyjścia ma swoje konsekwencje dla sposobu traktowania 
nieletnich w całym procesie karnym i wiąże się z koniecznością stwarzania dziecku „możliwości do 
wypowiadania się podczas każdego postępowania karnego lub administracyjnego (ust. 44). Oprócz tego 
dziecko uznane za winne pogwałcenia prawa karnego nie powinno być traktowane jako bierny przedmiot, 
ponieważ nie przyczyni się to do podjęcia przez nie decyzji o zmianie zachowania. Według Komitetu 
badania potwierdzają, że istnieje związek między aktywnym uczestnictwem dziecka na przykład w procesie 
nakładania środków a pozytywnym rezultatem ich zastosowania (ust. 45). 

Uwaga ogólna nr 12 
W 2009 Komitet Praw Dziecka opublikował Uwagę ogólną nr 12 na temat prawa dziecka do bycia 
wysłuchanym. Dokument ten zawiera dalsze wskazania co do stosowania artykułu 12 KPD, ze specjalnym 
naciskiem na prawo dziecka do zabierania głosu w postępowaniu sądowym.

Prawo takie nie może być efektywnie realizowane w sytuacji, gdy otoczenie jest wrogie, onieśmielające, 
niewrażliwe lub nieodpowiednie do wieku dziecka. Postępowanie musi być zarówno dostępne, jak i 
odpowiednie dla dziecka. Należy zwrócić szczególną uwagę na przyjazny dziecku sposób przekazywania 
informacji, odpowiednie wsparcie dla rzecznictwa własnego [self-advocacy], właściwe wyszkolenie 
personelu, wygląd sali sądowej, ubiór sędziów i prawników, parawany i osobną poczekalnię.

UWAGA OGÓLNA NR 10, UST. 46

Rzetelność procesu wymaga, by dziecko podejrzane lub oskarżone o pogwałcenie prawa karnego mogło 
skutecznie uczestniczyć w procesie, co wiąże się z koniecznością rozumienia przez nie zarzutów oraz 
możliwych konsekwencji i kar, co z kolei umożliwia mu wydawanie instrukcji przedstawicielowi prawnemu, 
kwestionowanie zeznań świadków, opisywanie wydarzeń oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących 
dowodów, zeznań oraz nakładanych środków. Artykuł 14 Reguł pekińskich stwierdza, że postępowanie 
powinno być prowadzone w atmosferze zrozumienia, która umożliwi dziecku uczestnictwo i swobodne 
wypowiadanie się. Ze względu na wiek i poziom dojrzałości dziecka konieczne może być zmodyfikowanie 
wyglądu sali sądowej oraz stosowanych procedur.
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Według Komitetu każde postępowanie sądowe dotyczące osób nieletnich powinno być „dostępne i 
odpowiednie dla dziecka” (ust. 34). Osoba nieletnia, oskarżona o przestępstwo powinna mieć prawo do 
wypowiadania się w trakcie każdej procedury i przez wszystkie etapy postępowania (ustępy 35, 58). 
Dodatkowo Komitet zaleca, by wysłuchanie dziecka miało charakter bezpośredni i życzliwy (ust. 35), oraz 
odbywało się w formie rozmowy lub dialogu, a nie „jednostronnego przesłuchania” (ust. 43). Dialog taki 
powinien odbywać się w otoczeniu, w którym dziecko czuje się bezpieczne i szanowane, a państwa-strony 
są odpowiedzialne, by procedury sądowe odbywały się w miejscach przyjaznych dziecku (ustępy 23, 60). 

1.3. WPROWADZENIE DO EUROPEJSKICH NORM DOTYCZĄCYCH 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WOBEC NIELETNICH17

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA 
Prawo do uczciwego procesu sformułowane zostało w artykule 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
(EKPC). Zapisy EKPC mają zastosowania również do dzieci. Nieletnich wymienia się szczególnie w artykule 
6(1). Stwierdza się w nim, że chociaż każdy posiada prawo do publicznego procesu, prasa i publiczność 
może zostać wyłączona z procesu, jeżeli wymagać tego będzie dobro osoby nieletniej. 

17  Dodatkowe informacje - patrz Handbook on European law relating to the rights of the child (FRA, 2015).

UWAGA OGÓLNA NR 12, UST. 34

Prawo takie nie może być efektywnie realizowane w sytuacji, gdy otoczenie jest wrogie, onieśmielające, 
niewrażliwe lub nieodpowiednie do wieku dziecka. Postępowanie musi być zarówno dostępne, jak i 
odpowiednie dla dziecka. Należy zwrócić szczególną uwagę na przyjazny dziecku sposób przekazywania 
informacji, odpowiednie wsparcie dla rzecznictwa własnego, właściwe wyszkolenie personelu, wygląd sali 
sądowej, ubiór sędziów i prawników, parawany i osobną poczekalnię.
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ARTYKUŁ 6 EKPC 

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia  jego sprawy w rozsądnym terminie przez 
niezawisły i bezstronny sąd  ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach  o charakterze 
cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w  wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.  Postępowanie 
przed  sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej 
ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie 
demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo 
też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność 
mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości. 

2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia 
mu winy zgodnie z ustawą. 

3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:  a) niezwłocznego otrzymania 
szczegółowej informacji  w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie  skierowanego przeciwko niemu 
oskarżenia;  

a) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;  

b) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków 
na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga  
tego dobro wymiaru sprawiedliwości; 

c) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków  oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania  
świadków obrony na takich samych warunkach jak  świadków oskarżenia; 

d) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie  rozumie lub nie mówi w języku używanym w sądzie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka sformułował orzecznictwo istotne z punktu widzenia wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich. Prawo dzieci na mocy artykułu 6(1) EKPC do efektywnego uczestnictwa 
w postępowaniu sądowym zostało uznane w sposób wyraźny w orzecznictwie Trybunału. 

W T. i V. przeciw Zjednoczonemu Królestwu (ETPC 16 grudnia 1999, nr wniosku   24724/94; nr wniosku 
24888/94) Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że prawo do uczciwego procesu zgodnie z artykułem 
6 wymaga, by: „postępowanie wobec dziecka oskarżonego o przestępstwo powinno być prowadzone z 
pełnym uwzględnieniem jego wieku/poziomu dojrzałości i zdolności intelektualnych i emocjonalnych, 
należy również podjąć kroki wspomagające rozumienie procedur i uczestnictwo w postępowaniu (ust. 84). 
Trybunał stwierdził, że „forma i rytuał procedowania Sądu Koronnego muszą w niektórych przypadkach 
jawić się dziecku w wieku jedenastu lat jako niezrozumiałe i onieśmielające” (ust. 86) oraz, że oskarżony 
„nie był w stanie efektywnie uczestniczyć w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu i został w 
rezultacie pozbawiony prawa do rzetelnego procesu (...)” ust. 89).

W S.C. przeciw Zjednoczonemu Królestwu (ETPC 15 czerwca 2004, nr wniosku 60958/00) ETPC odniósł się 
do kwestii skutecznego uczestnictwa w sposób jeszcze bardziej szczegółowy: 
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S.C. PRZECIW ZJEDNOCZONEMU KRÓLESTWU, UST. 29 

(...).„w omawianym kontekście skuteczny udział zakłada, że oskarżony dysponuje ogólnym zrozumieniem 
charakteru procesu sądowego i wiążących  się z nim dla niego/dla niej konsekwencji oraz że zdaje sobie 
sprawę z wagi każdej kary, która może zostać wymierzona. Oznacza to,  że oskarżony, korzystając w razie 
konieczności na przykład z pomocy  tłumacza, prawnika, pracownika socjalnego lub przyjaciela, powinien  być 
w stanie zrozumieć ogólny sens słów wypowiadanych na sali sądowej. Oskarżony powinien być w stanie śledzić 
wypowiedzi  świadków oskarżenia i, jeżeli jest reprezentowany przez przedstawiciela  prawnego, przedstawić 
reprezentującym go prawnikom własną wersję  wydarzeń, wskazać wszelkie stwierdzenia, z którymi się nie 
zgadza,  oraz przedstawić wszelkie fakty, które powinny zostać przytoczone w  jego obronie(...)”.

Niemniej Trybunał wyjaśnia, że artykuł 6 EKPC nie oznacza, że dziecko - oskarżony powinien rozumieć 
wszystkie szczegóły prawne procesu: „Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania współczesnych systemów 
prawnych, wielu przeciętnie inteligentnych dorosłych nie jest w stanie zrozumieć w pełni wszelkich zawiłości 
procesu oraz znaczenia wszystkich dialogów i oświadczeń uczestników procesu” (ust. 29). Wyjaśnienia 
Trybunału nie pozostawiają wątpliwości, że dziecko-oskarżony powinno rozumieć w stopniu ogólnym 
naturę procesu, konsekwencje jego stawienia się i zachowania w sądzie oraz konsekwencje możliwych 
sankcji lub środków. Oprócz tego w tej konkretnej sprawie Trybunał zdecydował, że proces oskarżonego 
powinien był odbywać się w przystosowanej sali sądowej oraz przy stosowaniu specjalnych procedur, 
uwzględniających wiek i stopień dojrzałości intelektualnej oskarżonego (ust. 35).

EUROPEJSKIE REGUŁY WYKONYWANIA SANKCJI I ŚRODKÓW ORZECZONYCH WOBEC 
NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW KARALNYCH

Rada Europy opracowała dodatkowo szereg norm do stosowania na poziomie regionalnym. Obejmują one 
między innymi Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców 
czynów karalnych z roku 2008 (ERWS). Reguły zawierają szereg podstawowych zasad dotyczących 
wydawania wyroków oraz alternatyw dla stosowania kary pozbawienia wolności wobec nieletnich. 

W kwestii wydawania wyroków w sprawach dotyczących młodocianych, reguła 5 stwierdza jasno, że 
nakładanie i wykonywanie sankcji lub środków powinno opierać się na dbaniu o najlepszy interes 
nieletniego przestępcy, z uwzględnieniem jednak ciężaru popełnionych czynów (zasada proporcjonalności) 
oraz wieku, stanu fizycznego i psychicznego, stopnia rozwoju, zdolności i sytuacji osobistej skazanego 
(zasada indywidualizacji) potwierdzonych tam, gdzie to konieczne przez psychologów, psychiatrów lub 
wywiad środowiskowy. Oprócz tego, zgodnie z KPD i Regułami pekińskimi, reguła 10 ERWS stwierdza, że 
pozbawienie wolności osoby nieletniej musi być środkiem ostatecznym, nakładanym i wykonywanym w 
najkrótszym możliwym okresie. 

Oprócz tego w kontekście nakładania i wykonywania sankcji i środków wobec nieletnich ERWS zaleca 
skuteczne uczestnictwo:   

REGUŁA 13 ERWS

Każdy wymiar sprawiedliwości prowadząc działania wobec osoby nieletniej powinien zapewnić jej skuteczne 
uczestniczenie w procedurach dotyczących nakładania i wykonywania sankcji lub środków. Prawa i gwarancje 
procesowe nieletnich nie mogą być mniejsze niż przysługujące osobom dorosłym na mocy ogólnych przepisów.
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Według autorów podstawowe zasady, zgodnie z zapisami reguły 5 i 10 ERWS, wymagają szerokiego 
wachlarza sankcji i środków wolnościowych dostosowanych do stopnia rozwoju osoby nieletniej (reguła 
23.1 ERWS). Oprócz tego priorytet powinny mieć sankcje i środki mające walor edukujący oraz stanowiące 
środek naprawczy w odniesieniu do popełnionych przestępstw (reguła 23.2 ERWS). ERWS zawiera 
szczegółowy spis norm dotyczących ram prawnych oraz warunków wykonywania sankcji wolnościowych 
wobec nieletnich. 

Wspomniane warunki wykonywania sankcji wolnościowych mają charakter dodatkowy wobec 
podstawowych zasad wykonywania wyroków wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, przewidując na 
przykład stosowanie zasady niezwłocznego wykonania, zasadę minimalnej interwencji (reguła 9) i zakaz 
stosowania takich praktyk wykonywania wyroków, które zwiększają ich dotkliwość (reguła 8). 

WYTYCZNE DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM 
Rada Europy wypowiedziała sie na temat prawa do efektywnego uczestnictwa w postępowaniu sądowym 
w Wytycznych Komitetu  Ministrów Rady Europy  w sprawie wymiaru  sprawiedliwości  przyjaznego dzieciom 
i zdefiniowała „wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom jak następuje (Definicje, pkt. c): 

Wytyczne wskazują na ogólne elementy wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku. Jednym z takich 
elementów jest informowanie dziecka i doradzanie mu, począwszy od pierwszego kontaktu z wymiarem 
sprawiedliwości poprzez wszystkie etapy postępowania. Dziecko powinno, na przykład, być informowane 
o swoich prawach, o specyfice wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, o jego procedurach i etapach 
działania oraz o stawianych mu zarzutach i datach rozpraw. Rodzice również powinni zostać poinformowani 
o dacie rozprawy, ale fakt ich powiadomienia nie może być traktowany jako alternatywa dla powiadomienia 
dziecka (ust. IV, pkt. 3). Inne ogólne elementy wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku to składanie 
zeznań przez dziecko przy drzwiach zamkniętych oraz szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości 
mających kontakt z dziećmi z zakresu komunikacji z dziećmi z różnych grup wiekowych. Pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości powinni również zostać przeszkoleni w zakresie praw i potrzeb dziecka oraz 
dostosowywania procedur ze względu na udział dziecka (ust. IV, pkt. 9, 14, 15). 

W kwestii organizacji postępowań zaleca się, by odbywały się one w otoczeniu, „które nie będzie onieśmielać 
dzieci i w ramach którego uwzględnione zostaną ich potrzeby” (ust. IV, pkt. 54).

Stwierdza się, że „(...) należy ustanowić specjalistyczne sądy (lub izby  sądu), procedury i instytucje dla 
dzieci będących w konflikcie z  prawem” (ust. IV, pkt. 63). Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dzieciom mogą znaleźć najlepsze zastosowanie w przypadku wyspecjalizowanych sądów dla nieletnich przy 
zaangażowaniu specjalistów pracujących w takich placówkach. 

WYTYCZNE DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM

„Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” oznacza systemy  sądownictwa, w których gwarantuje się 
poszanowanie i skuteczne  wykonanie wszystkich praw dzieci na możliwie najwyższym  poziomie, mając na 
uwadze wymienione poniżej zasady oraz  należycie uwzględniając stopień dojrzałości dziecka i jego możliwości 
poznawcze, a także okoliczności danej sprawy.  Chodzi w  szczególności o wymiar sprawiedliwości, który jest 
dostępny,  dostosowany do wieku, sprawny, spełnia normy należytej staranności,  uwzględnia potrzeby i prawa 
dziecka oraz jest do nich dostosowany, przestrzega praw dziecka, w tym prawa do rzetelnego procesu sądowego, 
uczestnictwa w postępowaniu i rozumienia go, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawa do 
integralności i godności.
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE GWARANCJI 
PROCESOWYCH DLA DZIECI BĘDĄCYCH PODEJRZANYMI LUB OSKARŻONYMI W 
POSTĘPOWANIU KARNYM 

W grudniu 2015 Parlament Europejski i Rada Europy podjęły decyzję o przyjęciu Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi 
w postępowaniu karnym18. Dyrektywa ta wprowadza rozwiązania w sposób zgodny z argumentacją 
Trybunału Praw Człowieka w sprawie T. i V przeciw Zjednoczonemu Królestwu oraz Wytycznych dla wymiaru 
sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. 

Dyrektywa formułuje kilka przepisów poświęconych udziałowi dzieci w postępowaniu sądowym. Komisja 
stwierdza, że z artykułu 6 EKPC wynika, iż osoba oskarżona ma prawo do stawienia się na rozprawie osobiście 
(motyw 60). Państwa członkowskie powinny zatem podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia udziału 
dzieci w rozprawie i zaproponować praktyczne rozwiązania, które taką obecność zapewnią. Oprócz tego 
uznaje się, że dzieci powinny być „traktowane w sposób odpowiedni do ich wieku, ich szczególnych potrzeb, 
ich dojrzałości i stopnia zrozumienia postępowania oraz z uwzględnieniem ewentualnych trudności dzieci 
z komunikacją” (motyw 55). Procesy z udziałem dzieci powinny być organizowane bez udziału publiczności 
(artykuł 14), a dzieci mają prawo do obecności osoby dorosłej (artykuł 15). Prawo do adwokata sformułowane 
zostało w artykule 6 dyrektywy. Preambuła dokumentu stwierdza, że pomoc adwokata wynika z faktu, iż 
dzieci „wymagają szczególnego traktowania i nie zawsze są w stanie w pełni zrozumieć i śledzić przebiegu 
postępowania (motyw 25). Państwa członkowskie powinny zapewnić pomoc prawną z urzędu, jeżeli jest to 
konieczne dla zapewnienia, by dziecko skutecznie korzystało z pomocy adwokata. (motyw 25).

18  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub 
oskarżonymi w postępowaniu karnym, 11 maja 2016, EU/2016/800

ARTYKUŁ 16 – PRAWO DZIECI DO UCZESTNICTWA OSOBISTEGO I UDZIAŁU W PROCESIE 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dzieci miały prawo do obecności na dotyczącej ich rozprawie oraz 
podejmują wszelkie niezbędne środki umożliwiające dzieciom skuteczne uczestnictwo w rozprawie, w tym 
możliwość bycia wysłuchanym i przedstawiania swojego stanowiska.     

2. Państwa członkowskie zapewniają dzieciom, które nie były obecne na dotyczącej ich rozprawie, prawo do 
wznowienia postępowania lub do innego środka prawnego, zgodnie z dyrektywą 2016/343/UE oraz na jej 
warunkach.
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1.4.  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI WOBEC NIELETNICH A ETAPY 
OKRESU DORASTANIA19  

LIMITY WIEKOWE W POSTĘPOWANIU WOBEC NIELETNICH 

Działania wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich są określane przez dwa limity wiekowe. Pierwszy limit 
dotyczy wieku, od którego dziecko może ponosić odpowiedzialność karną za popełnione czyny. Limit ten 
nazywa się minimalnym wiekiem odpowiedzialności karnej (MWOK). Drugi limit wiekowy dotyczy wieku 
stanowiącego granicę miedzy  wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich i wobec dorosłych. W wielu 
krajach ów „górny limit” odpowiada wiekowi osiągnięcia pełnoletniości, choć zdarzają się tutaj wyjątki.

Zgodnie z artykułem 40 (3), Państwa-Strony „będą sprzyjały (...)ustanowieniu minimalnej granicy wieku, 
poniżej której dzieci będą posiadały domniemanie  niezdolności do naruszenia prawa karnego”. KPD nie 
określa jednak takiego wieku minimalnego. Zgodnie z regułą 4.1 Reguł pekińskich, MWOK nie powinien 
być ustalany zbyt nisko oraz powinien brać pod uwagę dojrzałość emocjonalną, umysłową i intelektualną. 
W komentarzu do reguły czytamy, że przy podejmowaniu decyzji co do odpowiedzialności karnej 
konkretnego dziecka należy wziąć pod uwagę stopień jego „indywidualnego rozeznania i zrozumienia”. 
Komitet Praw Dziecka rekomenduje państwom-stronom przyjęcie limitu 12 lat, jako minimalnego wieku 
odpowiedzialności karnej (Uwaga ogólna nr 10, ust. 32). Komitet odnosi się tutaj do reguły 4.1 Reguł 
pekińskich, stwierdzając, że 12 lat nie może być uważane za wiek zbyt niski i według Komitetu, można go 
uważać za akceptowalny na poziomie międzynarodowym. Oprócz tego państwa sygnatariusze Konwencji 
o Prawach Dziecka są „zachęcane do podniesienia dolnego limitu MWOK do lat 12 jako absolutnego wieku 
minimalnego i kontynuować starania o jego podniesienie” oraz „do nieobniżania MWOK poniżej granicy lat 
12” w sytuacji, w której aktualny limit jest wyższy (usępy 32, 33). W większości krajów europejskich limit 
ten ustalono na 13 lat. Zamieszczona poniżej tabela zawiera MWOK dla wszystkich krajów zaangażowanych 
w bieżący projekt. 

19  Niektóre fragmenty sekcji pochodzą z dokumentu Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (rozprawa).

STRESZCZENIE

Zgodnie z artykułem 12 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, dzieci mają prawo do wyrażania własnych poglądów 
we wszystkich sprawach ich dotyczących, również podczas postępowania sądowego. Dzieci nie tylko mają prawo 
do wypowiadania swoich poglądów ale powinny również mieć możliwość uczenia się na podstawie tego, jak ich 
wypowiedzi wpływają na ostateczny kształt decyzji podjętych w wyniku postępowania.

Na poziomie europejskim i z perspektywy artykułu 6 EKPC prawo do rzetelnego procesu jest prawem bardzo 
istotnym, ponieważ skuteczny udział jest uważany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za element 
rzetelnego procesu.

Rada Europy opracowała dodatkowo szereg standardów i wytycznych do stosowania na poziomie regionalnym. 
Dokumenty te to między innymi Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, które zawierają 
szczegółowe rekomendacje dotyczące dostosowania postępowania sądowego do wieku i poziomu rozwoju osób 
nieletnich. 
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Tabela 1  Minimalny wiek odpowiedzialności karnej 

10 12 13 14 15 16 17

Irlandia 
Północna Irlandia Francja Austria Republika 

Czeska Portugalia Polska

Cypr Finlandia

Włochy Grecja

Łotwa

Hiszpania

Źródło: Pruin, 2010. 

Tabela 1 przedstawia minimalny wiek odpowiedzialności karnej  Niemniej jednak w kilku krajach (np. w 
Czechach, Francji, Portugalii i Polsce) w sytuacji złamania prawa przez dziecko w wieku poniżej przyjętego 
limitu istnieje możliwość nakładania środków edukacyjnych lub terapeutycznych (patrz Pruin, 2010). 
Podstawą takich działań nie jest wyłącznie prawo karne, lecz również przepisy o ochronie dzieci. 

Zasadniczo, według KPD wszystkie osoby poniżej 18 lat uważane są za dzieci i przysługuje im prawo do 
traktowania zgodnego z artykułem 40 KPD i innymi, istotnymi w tym kontekście przepisami Konwencji. 
Jak zaznaczono powyżej, w prawodawstwie europejskim istnieje tendencja by momentem rozdzielającym 
systemy wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich i dorosłych było ukończenie 18 roku życia.  Niemniej 
jednak i tutaj pojawiają się wyjątki po obu stron linii podziału.

W momencie zaistnienia wątpliwości co do wieku dziecka, ma ono prawo do badań medycznych lub wywiadu 
społecznego, które mogą doprowadzić do ustalenia stanu faktycznego (Uwaga ogólna nr 10, ust. 39). W 
przypadku, gdy ustalenie wieku dziecka nie jest możliwe, w przypadku konfliktu lub braku rozstrzygających 
dowodów, dziecko nie powinno podlegać odpowiedzialności karnej (ust. 35 and 39).     

KRZYWA WIEKU PRZESTĘPCZOŚCI 

Zachowania przestępcze w wieku dojrzewania można traktować raczej jako zachowania normalne 
ale przejściowe niż nieprawidłowe i permanentne (Moffitt 1993). Zjawisko to ilustruje krzywa wieku 
przestępczości, ukazująca statystyczną zależność między wiekiem i przestępczością. Większość osób 
łamiących prawo to dzieci i młodzież (patrz ilustracja 1). Na podstawie krzywej wieku przestępczości 

MINIMALNY WIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W REPUBLICE CZESKIEJ 

W Republice Czeskiej nieletni podlegają odpowiedzialności karnej w wieku lat 15 i do ukończenia 18 roku życia 
podlegają przepisom Ustawy o wymiarze sprawiedliwości wobec nieletnich z 1 stycznia 2004. Dzieci poniżej 15 
roku życia nie podlegają odpowiedzialności karnej ale mogą być wobec nich stosowane środki przewidziane w 
ustawie (np. nadzór kuratora). W miejsce kar ustawa wprowadza środki (edukacyjne, ochronne i karne).  Jednym 
ze środków jest umieszczenie nieletniego w placówce resocjalizacyjnej. Środek ten może zostać zastosowany 
wobec osoby nieletniej, jak i dziecka poniżej lat 15, które popełni czyn uważany w innych okolicznościach za czyn 
kryminalny. 
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Moffitt (1993) rozróżnia między przestępczością młodzieżową (adolescent-limited) a chroniczną (life-
course persistent). Pierwszy typ przeważa wśród osób w wieku dojrzewania i jest zjawiskiem społecznym 
obserwowanym w grupach rówieśniczym. Drugi typ przestępczości to forma psychopatologii, która nie 
ogranicza się do wieku dojrzewania lecz rozciąga się na całe życie. Większość nieletnich przestępców można 
sklasyfikować jako należących do grupy zdefiniowanej przez Moffitta (1993) jako przestępcy młodzieżowi, 
a tylko niewielka mniejszość wykazuje uporczywe zachowania aspołeczne i przestępcze utrzymujące się 
przez całe życie. 

Dzieci i młodzież są w okresie rozwoju swojej tożsamości, stąd zwiększona liczba konfliktów w obszarze 
podporządkowania się władzy (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Wiązać się to 
może z faktem, że rozwój tożsamości wiąże się z zachowaniami eksploracyjnymi i eksperymentalnymi. 
Eksperymentowanie, jako naturalny element rozwoju tożsamości, wiąże się z podejmowaniem ryzyka, 
również w formie zachowań przestępczych (Steinberg & Scott, 2003). Okres eksperymentowania kończy 
się w momencie większego ustabilizowania się tożsamości, zatem większość przypadków przestępczości 
nieletnich ma charakter przejściowy  (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). Dla większości 
młodych ludzi, którzy znaleźli się w konflikcie z prawem ich przestępcze zachowanie jest jednorazowym 
incydentem, a nie utrwalonym sposobem życia. Osoby takie wyrastają z zachowań przestępczych i nie 
wykazują poważnych zaburzeń osobowości (Moffitt, 1993; patrz również Steinberg & Scott, 2003). 

Rysunek 1: Krzywa wieku przestępczości

Moffitt, 1993
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ROZWÓJ POZNAWCZY OKRESU DOJRZEWANIA

Okres dojrzewania jest czasem znacznego rozwoju zdolności intelektualnych młodego człowieka. Osoby 
w tym okresie są w stanie myśleć w sposób bardziej zaawansowany, abstrakcyjny, sprawny i efektywny. 
Umiejętność myślenia logicznego wzrasta stopniowo między 11 a 16 rokiem życia. Formalnie mierzalne 
zdolności intelektualne (np. IQ) nie wzrastają znacząco po ukończeniu 16-18 roku życia. Przed ukończeniem 
16 roku życia umiejętności intelektualne przypominają jeszcze umiejętności dziecka, a nie osoby dorosłej. 
Choć IQ nie zmienia się znacząco po ukończeniu 18 roku życia, umiejętność logicznego myślenia młodego 
człowieka nie osiąga jeszcze poziomu osoby dorosłej. Młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie życiowe, 
a co za tym idzie mniej wiedzy, na której mogliby oprzeć się podczas podejmowania decyzji Oprócz tego od 
dorosłych różni ich również zdolność do przeprowadzania ocen, co jest konsekwencją niższego poziomu 
umiejętności emocjonalnych i społecznych (Loeber et al., 2015; Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Schwartz, 
2000).       

Młodzi ludzie we wczesnym okresie dorastania zaczynają myśleć o problemach w sposób bardziej 
abstrakcyjny. Zdolności do namysłu nad kwestiami abstrakcyjnymi zaczynają nabywać około 12 roku życia. 
Przedmiotem namysłu staja się takie zagadnienia jak bieda, sprawiedliwość, uczciwość czy miłość. Stopniowo 
młodzi ludzie podejmują refleksję nad związkami międzyludzkimi i zaczynają postrzegać siebie jako osobę z 
przeszłością , teraźniejszością i przyszłością. Myślenie abstrakcyjne rozwija się stopniowo przez cały okres 
dojrzewania, aż do osiągnięcia wieku 17 lub 18 lat, kiedy to zdolność do myślenia abstrakcyjnego przestaje 
się znacząco rozwijać. 

Wyższe systemy wykonawcze mózgu, takie jak planowanie, pamięć werbalna i kontrola odruchów rozwijają 
się dalej i osiągają pełnię rozwoju w wieku około 25 lat (Loeber et al., 2015). Zatem sposób podejmowania 
decyzji przez osoby dojrzewające różni się od procesu decyzyjnego osób dorosłych. Wpływ na to ma również 
niedojrzałość psychospołeczna młodych osób, wpływająca na sposób podejmowania decyzji. Proces 
podejmowania decyzji przez osoby w wieku dojrzewania (np. dojrzałość sądu) nie jest w pełni dojrzały, 
mimo że formalnie zdolności poznawcze młodego człowieka osiągnęły dojrzałość (Scott & Steinberg, 2008; 
Steinberg & Scott, 2003). 

Zachowania ryzykowne

Charakterystyczną cechą okresu dojrzewania jest to, że młodzi ludzie angażują się w zachowania ryzykowne 
o wiele częściej niż dorośli. Osoby młode są bardziej skłonne do podejmowania zachowań obarczonych 
ryzykiem, takich jak używanie narkotyków, przemoc, ryzykowne zachowania seksualne oraz niebezpieczna 
jazda (Steinberg, 1999). Osoby we wczesnym okresie dojrzewania mają tendencję do niedoceniania ryzyka 
i świadomego postępowania w sposób niewłaściwy, szczególnie, gdy znajdują się w sytuacji ekscytującej i 
podlegają presji rówieśniczej, co zmniejsza ich zdolność do oceny sytuacji (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Badania sugerują, że osoby na początkowym etapie okresu dojrzewania podejmują zachowania ryzykowne 
nie dlatego, że nie dostrzegają ryzyka, ale dlatego, że wykazują stałą tendencję do niedoceniania ryzyka 
związanego z konkretnym postępowaniem, szczególnie ryzyka długoterminowego. Starsza młodzież ma 
lepiej rozwiniętą zdolność oceny ryzyka i dostrzegania przyszłych konsekwencji wybranych sposobów 
zachowania (Greene et al., 2000; Schmidt et al., 2003; Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Scott, 2003). 
Zdolność do przewidywania krótko- i długoterminowych konsekwencji zachowania wzrasta stopniowo w 
okresie pomiędzy dzieciństwem a początkowym okresem dorosłości (Steinberg & Cauffman, 1996).
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Innym wyjaśnieniem angażowania się w zachowania ryzykowne jest wykazywany przez młodzież brak 
kontroli odruchów (Steinberg & Cauffman, 1996). Impulsywność ulega stopniowemu zmniejszeniu aż do 
osiągnięcia 30 lat,  natomiast tendencja do poszukiwania wrażeń wzrasta między 10 a 15 rokiem życia 
(Steinberg, 2011). Zmiany hormonalne i fizjologiczne zachodzące w drugiej połowie okresu dojrzewania 
mogą częściowo stanowić przyczynę niedostatecznej kontroli odruchów i braku integralności w zachowaniu 
młodzieży i młodych dorosłych (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Scott, 2003).

Presja rówieśnicza

Drugą cechą charakterystyczną okresu dojrzewania jest podatność na presję rówieśniczą. W okresie 
dojrzewania wzrasta potrzeba utrzymywania kontaktu z rówieśnikami (Steinberg, 2011). Oprócz tego 
w porównaniu z dziećmi i dorosłymi młodzież jest bardziej podatna na presję wywieraną przez grupę 
rówieśniczą (Steinberg & Scott, 2003). Akceptacja ze strony rówieśników staje się w tym okresie kwestią 
niezwykle istotną (Crone & Dahl, 2012). Mniej więcej od ukończenia ósmego roku życia dążenie do kontaktu 
z rówieśnikami zaczyna zastępować potrzebę kontaktu z dorosłymi (Delfos, 2004). Podatność na presję 
rówieśniczą osiąga szczyt w wieku lat 14, po czym zmniejsza się. Można zatem wnioskować, że gdzieś w 
okresie między 12 a 16 rokiem życia presja rówieśnicza jest największa, a potem maleje  (Scott & Steinberg, 
2008; Steinberg & Cauffman, 1996). 

Presja rówieśnicza może również wiązać się z podejmowaniem zachowań ryzykownych. Pod jej wpływem 
młodzież jest bardziej skłonna do podejmowania ryzyka i ryzykownych decyzji niż dzieci i dorośli (Steinberg, 
2011).  Tendencja do zachowań ryzykownych jest nie tylko konsekwencją spędzania czasu z rówieśnikami, 
ale również efektem niezdolności do oparcia się presji i wrażliwości na nagrodę w formie aprobaty ze strony 
grupy (Gardner & Steinberg, 2005; Steinberg, 2011). Badania wskazują, że stopień podporządkowania się 
grupie, zwłaszcza w kontekście zachowań aspołecznych jest szczególnie wysoki w przypadku chłopców 
(Steinberg, 1999).

Zrozumienie procedur postępowania sądowego wobec nieletnich

Psychologia rozwojowa wskazuje, że dzieci około 12 i 13 roku życia nie postrzegają siebie jako obywateli, 
którzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje zachowanie (Grisso, 2000). Zjawisko to można 
łączyć z nieumiejętnością myślenia abstrakcyjnego i postrzeganiem siebie jako dzieci, odpowiedzialnych 
jedynie wobec osób najbliższych: rodziców, dziadków, nauczycieli i, czasami, sąsiadów. Dzieci nie są w stanie 
dostrzec legitymizacji dla prawa i procedur kontrolujących porządek społeczny i nie postrzegają siebie jako 
części społeczeństwa (Buss, 2000).    
  
Badania nad zrozumieniem przez młodzież istoty postępowania karnego pokazują, że dzieci poniżej 14 
roku życia rzadziej posiadają taka wiedzę niż starsza młodzież (Grisso, 2000). Zdolności poznawcze 16- i 
17-latków są podobne do zdolności młodych dorosłych (18-24 lat) (Grisso et al., 2003). Podsumowując, 
można stwierdzić, że osoby w okresie dojrzewania są w stanie zrozumieć znaczenie rozprawy sądowej po 
osiągnięciu około 14 roku życia. 

Należy jednak uznać, że istnieją również olbrzymie różnice w poziomie dojrzałości pomiędzy dziećmi  w 
postaci opóźnień lub przyśpieszonego rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i moralnego. 
Tempo takiego rozwoju pomiędzy 14 a 18 rokiem życia bywa mocno zróżnicowane, dlatego wiek jest 
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niewystarczającym wskaźnikiem zdolności dziecka do skutecznego udziału w procesie. Znajomość 
zagadnień procedury karnej wzrasta z wiekiem, ale stopień ich zrozumienia zależy również od inteligencji 
(Grisso, 2000; Grisso et al., 2003, patrz również niżej). 

ROZWÓJ EMOCJONALNY OKRESU DOJRZEWANIA

Jednym z ważnych celów rozwoju emocjonalnego dziecka jest zdobycie poczucia autonomii i niezależności 
(Steinberg & Schwartz, 2000). W trakcie dzieciństwa czynnikami kierującymi zachowanie są przywiązanie 
do rodziców i aprobata z ich strony. Do około 10/11 roku życia dzieci starają się zadowalać rodziców i 
innych dorosłych. We wczesnym okresie dorastania dzieci zaczynają aktywnie sprzeciwiać się rodzicom i 
odseparowywać,  wchodząc w okres indywidualizacji. Pojawiające się poczucie autonomii jest wyrażane 
poprzez sprzeciw wobec życzeń i rad rodziców, co staje się dla dzieci sposobem udowadniania własnej 
niezależności. Decyzje dojrzewających dzieci nie zawsze podejmowane są w sposób rozsądny, lecz są po 
prostu przeciwieństwem woli rodziców. Nawet gdy dziecko docenia wartość opinii wyrażanych przez 
rodziców, tendencja do okazywania i udowadniania swojego nowego statusu bywa silniejsza niż tendencja 
do okazywania posłuszeństwa. Postawę taką cechuje angażowanie się w zachowania ryzykowne oraz silna 
orientacja na grupę rówieśniczą. 

Autonomia emocjonalna wzrasta przez cały okres dojrzewania. Młodzi ludzie nakierowani są na 
rówieśników i dystansują się od rodziców. W późnym okresie dojrzewania proces indywidualizacji jest już 
w dużym stopniu zakończony, a młody człowiek staje się niezależny tak wobec rodziców, jak i rówieśników 
(Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Podczas okresu 
dojrzewania buduje się również samoświadomość oraz zwiększa się zdolność do tworzenia wzajemnych 
relacji z innymi. Egocentryzm stopniowo się zmniejsza, a młody człowiek jest w stanie dostrzegać 
(długoterminowe) konsekwencje swojego zachowania, mogące dotknąć jego samego i innych.  

Rozwój tożsamości odbywa się na późniejszym etapie okresu dojrzewania, pod koniec okresu nastoletniego 
i do kilku lat po przekroczeniu 20 roku życia. Spójny obraz samego siebie oraz spójna tożsamość pojawiają 
się dopiero na końcu okresu dojrzewania. Młodzi ludzie, którzy osiągnęli poczucie tożsamości wykazują 
większą zdolność do myślenia w sposób moralny, refleksyjny oraz podejmują przemyślane decyzje 
dotyczące ich edukacji lub kariery zawodowej Dzieci i młodzież, pozostające w trakcie rozwoju swojej 
tożsamości, popadają częściej w konflikty w sytuacjach związanych z koniecznością podporządkowania 
się władzy oraz wykazują wyższy poziom niepokoju (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 
2000).

Umiejętności towarzyszące rozwiniętemu poczuciu tożsamości to zdolność do zawierania relacji 
międzyludzkich, refleksji nad własnym zachowaniem oraz umiejętność myślenia w sposób moralny 
na wyższym poziomie. Umiejętności te związane są ze zdolnością do myślenia perspektywicznego, 
które wzrasta stopniowo aż do 16 roku życia. Myślenie perspektywiczne pozwala młodym ludziom na 
zrozumienie w jaki sposób ich decyzje lub działania są postrzegane przez innych nawet jeśli nie jest to 
sposób identyczny z ich własnym postrzeganiem (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Młodzi ludzie popełniający przestępstwa w sposób konsekwentny  - głównie przestępstwa związane z 
uszkodzeniami ciała - wydają się mieć słabiej wykształcone zdolności empatyczne (Jolliffee & Farrington, 
2004). Empatia jest zdolnością, która powstrzymuje ludzi przed wyrządzaniem krzywdy, ze względu na 
fakt, że czyny takie nie leżą w naturze człowieka zdolnego do empatii i współczucia. Empatia zmniejsza 
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prawdopodobieństwo popełnienia pewnych czynów, podczas gdy jej brak stanowi czynnik sprzyjający 
łamaniu prawa (Jolliffe & Farrington, 2004). 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Choć większość dzieci wykazuje zachowania ryzykowne lub nawet przestępcze, stanowiące normalny 
element zachowania towarzyszącego dojrzewaniu, dzieci pozostające w konflikcie z prawem częściej 
doświadczają całego szeregu problemów  (Weijers & Grisso, 2009). Na poziomie indywidualnym występują 
tu opóźnienia rozwojowe, deficyty intelektualne, problemy z nauką i zaburzenia emocjonalne, podczas gdy 
w szerszym ujęciu obserwuje się cały szereg negatywnych zjawisk takich jak przemoc uliczna, wiktymizacja, 
problemy domowe, konieczność przebywania w ośrodkach opiekuńczych, wagarowanie i używanie 
szkodliwych substancji (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011; Van Domburgh et al., 2009; Grisso, 2000). 
Należy tu zwrócić uwagę na dwa czynniki: problemy psychiczne oraz niski iloraz inteligencji. 

Problemy psychiczne

Wśród dzieci pozostających w konflikcie z prawem (szczególnie zatrzymanych) obserwuje się znacznie 
więcej problemów psychicznych niż wśród dzieci nie mających kontaktu z wymiarem sprawiedliwości 
(Loeber et al., 2015).

Część problemów psychicznych wiąże się z zaburzeniami poznawczymi, w tym z impulsywnością poznawczą. 
Impulsywność poznawcza oznacza podejmowanie bardzo szybkich decyzji i postępowanie zgodnie z 
powziętym w ten sposób postanowieniem. Dzieci z takim zaburzeniem są częściej aresztowane przez policję  
(Loeber et al., 2015). Impulsywność związana z popełnianiem przestępstw może być konsekwencją ADHD,  
któremu często towarzyszą zaburzenia zachowania. Symptomami zaburzeń zachowania są: agresja 
wobec ludzi i zwierząt, niszczenie mienia, nieuczciwość, kradzieże i poważne łamanie zasad. Zaburzenia 
zachowania mogą rozwinąć się w osobowość dyssocjalną. Symptomy takiej osobowości to niezdolność 
do podporządkowania się normom społecznym, nieuczciwość, impulsywność, poirytowanie i agresja oraz 
brak skruchy i empatii. Brak empatii często łączony jest z autyzmem. Dzieci, u których zdiagnozowano 
autyzm mogą wykazywać brak empatii poznawczej; nie są one w stanie postawić się w sytuacji innych osób. 
Młodzi ludzie popełniający przestępstwa w sposób konsekwentny  - głównie przestępstwa związane z 
uszkodzeniami ciała - wydają się mieć słabiej wykształcone zdolności empatyczne. Empatia jest zdolnością, 
która powstrzymuje ludzi przed wyrządzaniem krzywdy, ponieważ czyny taki nie leżą w naturze człowieka 
zdolnego do empatii i współczucia. Empatia zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia pewnych czynów, 
podczas gdy jej brak stanowi czynnik sprzyjający łamaniu prawa (Jolliffe & Farrington, 2004).Oprócz 
tego, wśród dzieci wchodzących w konflikt z prawem stwierdza się wyższy poziom używania alkoholu i 
narkotyków. Badania wykazały, że częste używanie narkotyków i alkoholu powoduje opóźnienia w rozwoju 
i osiągnięciu dojrzałości psychofizycznej.  
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Niski iloraz inteligencji20

Badania potwierdzają nadreprezentację dzieci o niskim ilorazie inteligencji (poniżej 85) w grupie osób 
objętych działaniami wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich. Oprócz tego dzieci taki są częściej 
skazywane i mają dłuższy staż przestępczy niż dzieci o przeciętnym lub wysokim IQ  (Loeber et al., 2015; 
Kaal, 2015). 

Identyfikacja osób o niskim ilorazie inteligencji nie jest łatwa, ponieważ na pierwszy rzut oka osoby takie 
nie wyróżniają się spośród rówieśników cechami fizycznymi, zachowaniem lub cechami osobowościowymi. 
Oprócz tego w życiu codziennym osoby takie są często przecenianie (Kaal, 2015). 

20  Materiały dotyczące różnych typów inteligencji znaleźć można pod adresem: http://ei.yale.edu/wp-content/
uploads/2013/09/pub323_RP2012-MayerCarusoPanterSalovey.pdf 

Niskiemu ilorazowi inteligencji często towarzyszą inne problemy, takie jak  zaburzenia psychiczne i problemy 
behawioralne. Dodatkowo dzieci z niskim IQ często doświadczają problemów rodzinnych lub trudności 
w ich własnym środowisku społecznym. Pochodząc często z rodzin społecznie upośledzonych, w których 
rodzice to również osoby o niskim ilorazie inteligencji, doświadczają biedy, problemów mieszkaniowych, 
stykają się z działaniami służb socjalnych i żyją w słabo rozwiniętej sieci społecznej (Kaal, 2015). 

Dzieci takie wymagają dodatkowej uwagi. Wchodząc częściej w kontakt z wymiarem sprawiedliwość mają 
one jednocześnie większe trudności ze zrozumieniem jego procesów. Oprócz tego osoby zatrudnione w 
wymiarze sprawiedliwości nie zawsze odpowiednio oceniają ich zdolności poznawcze i społeczne. 
 

TRUDNOŚCI DOŚWIADCZANE PRZEZ OSOBY Z NISKIM ILORAZEM INTELIGENCJI:  

1. Deficyty w myśleniu: trudności w myśleniu procesowym i gromadzeniu nowych informacji. 
2. Opóźnienia w rozwoju języka: nie zawsze wykrywane przez profesjonalistów; ludzie o niskim IQ mogą 
doświadczać problemów z werbalizowaniem emocji.
3. Trudności z rozumieniem symboli, takich jak czas, pieniądze czy liczby. 
4. Ograniczona pamięć robocza: informacje są słabiej zapamiętywane, przetwarzanie informacji oraz właściwa 
reakcja są bardziej czasochłonne a osoby z niskim ilorazem inteligencji doświadczają więcej trudności z 
wykonywaniem złożonych zadań. 
5. Trudności z generalizowaniem i myśleniem abstrakcyjnym; nowo nabyte umiejętności są słabiej przenoszone 
z jednej sytuacji do innej. 
6. Trudności z rozróżnianiem pomiędzy kwestiami pierwszo i drugorzędnymi oraz pomiędzy przyczyną a 
skutkiem. 
7. Trudności z przetwarzaniem informacji społecznych: powodują one trudności z wyborem odpowiednich 
sposobów zachowania, wykraczających poza zachowania agresywne lub bierność. 
8. Trudności w relacjach społecznych: pojawiają się razem z trudnościami w myśleniu perspektywicznym.   
9. Podatność na opinie innych i potrzeba akceptacji i przynależenia do grupy; może jej towarzyszyć naiwność 
lub brak zaufania i rezerwa. 
10. Ograniczony rozwój sumienia. 
11. Ograniczona kontrola odruchów.
12. Nierealistyczny obraz samego siebie: może przybrać formę poczucia niższości lub przeceniania własnej 
wartości.   

Źródło: Kaal, 2015
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STRESZCZENIE

Okres dojrzewania cechuje gwałtowny rozwój umiejętności poznawczych i emocjonalnych. Niezależnie 
od posiadania rozwiniętych zdolności intelektualnych, proces decyzyjny osoby dojrzewającej różni się od 
procesu decyzyjnego osób dorosłych. Przejawia się to w tendencji do podejmowanie ryzyka, niezdolności do 
przewidywania długoterminowych konsekwencji swojego zachowania oraz podatności na presję ze strony 
rówieśników.  
Osoby w okresie dojrzewania są w stanie zrozumieć znaczenie rozprawy sądowej dopiero po osiągnięciu 
około 14 roku życia. 
Dla większości młodych ludzi przestępcze zachowania są normalną fazą w procesie stawania się dorosłym 
człowiekiem. Niemniej u młodocianych przestępców częściej obserwuje się szereg problemów, takich jak 
problemy psychiczne lub niskie IQ.





ROZDZIAŁ 2 

Wymagania ogólne





47

Rozdział 2. Wymagania ogólne 
Niniejszy rozdział poświęcony jest ogólnym wymaganiom stawianym działaniom wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich. Zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące sposobów dostosowania takich działań, 
prezentowane w formie wymagań odnoszących się do konkretnych procedur z udziałem nieletnich oraz do 
pomocy prawnej i pozaprawnej. Sekcja 2.1 poświęcona jest uprawnieniu do procedur specjalnych. Sekcja 2.2 
omawia gwarancje prawne, w szczególności prawo do pomocy prawnej oraz innej odpowiedniej pomocy. 
Sekcja 2.3 poświęcona jest roli rodziców w postępowaniu sądowym wobec nieletnich.  

2.1 PRAWO DO POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNEGO 

Przy wdrażaniu procedur i praktyk przyjaznych dziecku należy pamiętać, by były one dostosowane do 
wieku, potrzeb i poziomu dojrzałości osoby nieletniej. 

ODPOWIEDNIE NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE 

Artykuł 40(3) KPD zachęca do stwarzania systemu wymiaru sprawiedliwości dostosowanego specjalnie 
do osób nieletnich (Liefaard, 2015). Stwierdza sie w nim, iż Państwa-Strony będą sprzyjały tworzeniu 
praw, procedur organów oraz instytucji odnoszących się specjalnie do dzieci podejrzanych, oskarżonych 
bądź uznawanych winnymi pogwałcenia prawa karnego” (artykuł 40 (3) KPD). Zachęca się państwa do 
zapewnienie dzieciom specjalnego traktowania poprzez organizację osobnych sądów, jako elementu 
wprowadzania specjalnych procedur wobec nieletnich.

Dalsze zalecenia Komitetu Praw Dziecka: 

UWAGA OGÓLNA NR 10

92. stworzenie pełnego systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich wymaga powołania 
wyspecjalizowanych zespołów wewnątrz policji, sądów, urzędów prokuratorskich oraz wyspecjalizowanych 
obrońców lub innych pełnomocników, których zadaniem jest udzielanie dzieciom pomocy prawnej lub innej 
odpowiedniej pomocy.

93. Komitet zaleca by Państwa-Strony utworzyły sądy dla nieletnich w postaci oddzielnych jednostek lub jako 
część istniejących sądów rejonowych i okręgowych. Tam, gdzie z powodów praktycznych jest to niemożliwe, 
Państwa-Strony powinny zapewnić mianowanie wyspecjalizowanych sędziów lub sędziów pokoju do 
prowadzenia rozpraw wobec nieletnich.

94. Dodatkowo należy powołać wyspecjalizowane służby kuratoryjne, nadzorcze i doradcze oraz zapewnić 
odpowiednie zaplecze, na przykład centra pobytu dziennego, oraz tam, gdzie to konieczne, ośrodki opiekuńcze 
dla dzieci łamiących prawo. Systemy wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich powinny sprzyjać ciągłej 
koordynacji działań wszystkich wyspecjalizowanych zespołów, służb i placówek.

Należy pamiętać, by zapewniać obecność wyspecjalizowanych służb na każdym etapie postępowania, 
począwszy od działań policji aż po etap wykonywania sankcji i środków. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał również znaczenie wyspecjalizowanych sądów dla nieletnich w 
sprawie S.C. przeciw Zjednoczonemu Królestwu, jako jednostek, w których uwzględnia się wiek i zdolności 
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intelektualne nieletnich (ETPC 15 czerwca 2004, nr wniosku 60958/00, ust. 35).  

W celu wypracowania specjalnych procedur dla nieletnich, Komitet Praw Dziecka opracował wytyczne 
dotyczące sposobu inicjacji takich działań oraz kształtu zamierzonych procedur:

UWAGA OGÓLNA NR 12

Prawo dziecka do skutecznego uczestnictwa nie może być realizowane w otoczeniu, które jest wrogie, 
onieśmielające, niewrażliwe lub nieodpowiednie do wieku dziecka. Postępowanie musi być zarówno dostępne, 
jak i odpowiednie dla dziecka. Należy zwrócić szczególną uwagę na przyjazny dziecku sposób przekazywania 
informacji, odpowiednie wsparcie dla rzecznictwa własnego [self-advocacy], właściwe wyszkolenie personelu, 
wygląd sali sądowej, ubiór sędziów i prawników, parawany i osobną poczekalnię.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym stwierdza, że w celu zagwarantowania prawa 
dziecka do obecności na procesie należy w tym względzie wprowadzić odpowiednie praktyczne rozwiązania 
(motyw 60).  

Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące wprowadzania specjalnych procedur przedstawione zostały w 
Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. 

WYTYCZNE DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM - ORGANIZACJA 
POSTĘPOWAŃ, OTOCZENIE I JĘZYK PRZYJAZNE DZIECKU 

54. We wszystkich postępowaniach dzieci należy traktować odpowiednio  do ich wieku, szczególnych potrzeb, 
dojrzałości i poziomu zrozumienia,  uwzględniając wszelkie problemy z komunikacją, jakich mogą one 
doświadczać.  Sprawy dotyczące dzieci należy rozpatrywać w otoczeniu, które nie będzie onieśmielać dzieci i w 
ramach którego uwzględnione  zostaną ich potrzeby.  

55. Przed rozpoczęciem postępowania należy zaznajomić dzieci z rozkładem budynku sądu lub innych obiektów, 
a także przedstawić im zaangażowanych w sprawę urzędników oraz ich zadania. 

56. Należy posługiwać się językiem dostosowanym do wieku i poziomu  zrozumienia dzieci. 

57. W trakcie wysłuchania dzieci lub ich przesłuchania w postępowaniach  sądowych i pozasądowych oraz w 
trakcie innych interwencji sędziowie i inne osoby zatrudnione przez wymiar sprawiedliwości powinny postępować 
z dziećmi z szacunkiem i wrażliwością. 

58. Dzieciom należy pozwolić na to, aby towarzyszyli im rodzice lub – w  stosownych przypadkach – wskazany 
przez nie dorosły, chyba że  podjęto uzasadnioną decyzję przeciwko obecności danej osoby.  

59. Jako dopuszczalny dowód należy stosować i uwzględniać takie metody  przesłuchań jak nagrania wideo lub 
audio bądź przesłuchania  przedprocesowe przy drzwiach zamkniętych.

60. Dzieci należy w miarę możliwości chronić przed obrazami lub informacjami,  które mogą szkodzić ich dobru. 
Przy podejmowaniu decyzji  o przedstawieniu dziecku potencjalnie szkodliwych obrazów lub informacji sędzia 
powinien zasięgnąć rady innych specjalistów, takich jak psychologowie i pracownicy socjalni.  

61.Posiedzenia sądu z udziałem dzieci powinny być dostosowane do  tempa dziecka i jego możliwości koncentracji 
uwagi: należy przewidzieć regularne przerwy, a przesłuchania nie powinny trwać zbyt długo.  Aby ułatwić 
dzieciom uczestnictwo w pełni ich zdolności poznawczych  oraz wspierać ich równowagę emocjonalną, należy do 
minimum  ograniczyć zakłócanie i zaburzanie przebiegu posiedzenia sądu.

62. W razie potrzeby i w miarę możliwości pokoje przesłuchań i poczekalnie należy urządzić w sposób i w 
otoczeniu przyjaznym dzieciom. 

63. W miarę możliwości należy ustanowić specjalistyczne sądy (lub izby  sądu), procedury i instytucje na rzecz dzieci 
będących w konflikcie z  prawem.  Tego rodzaju rozwiązania mogą obejmować ustanowienie  specjalistycznych 
zespołów w policji, w obrębie wymiaru sprawiedliwości, w sądach i w prokuraturze.
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Ochrona prywatności 

Prawo do ochrony prywatności jest kluczowym elementem wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich i 
jest niezwykle istotne w kontekście prawa do skutecznego udziału w postępowaniu sądowym. Artykuł40 
(2)(b)(vii) stwierdza, że prawo dzieci do prywatności powinno być przestrzegane „na wszystkich etapach 
postępowania”. Prawo do prywatności zostało również potwierdzone w Regułach pekińskich (reguła 8.2), 
która w sposób jasny stwierdza, że nie dopuszcza się publikacji jakichkolwiek informacji (np. imienia), które 
mogłyby doprowadzić do identyfikacji nieletniego.    

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym również posiada zapisy dotyczące ochrony 
prywatności dzieci w postępowaniu karnym (artykuł 14(1)). Oznacza to, między innymi, prowadzenie 
posiedzeń sądowych wobec dzieci z wyłączeniem jawności (artykuł 14(2)) oraz nierozpowszechnianie 
zapisów z takich posiedzeń (artykuł 14(3)). 

Prawo do ochrony prywatności wiąże się z założeniem, że nieletni powinni mieć prawo swobodnego 
wyrażania swoich poglądów. Komitet Praw Dziecka stwierdza, że „swobodne wyrażanie poglądów” 
oznacza możliwość wypowiadania swoich opinii bez presji oraz swobodę decydowania przez dziecko o 
skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z tego prawa. „Swoboda” oznacza również, że dziecko nie może podlegać 
manipulacji i presji (ust. 22). Fakt ochrony prywatności dzieci będących w konflikcie z prawem sprzyja 
wykonywaniu przez dziecko jego prawa do swobodnego wyrażania swoich poglądów.   

Ochrona prywatności nieletnich, wobec których toczy się postępowanie ma również na celu unikanie 
stygmatyzacji, która mogłaby z kolei utrudniać reintegrację nieletniego ze społeczeństwem (patrz artykuł 
40 (1) KPD). Komitet Praw Dziecka stwierdza, że reintegracja wymaga tego, by nie podejmować żadnych 
działań, które mogłoby utrudniać uczestniczenie dziecka w życiu jego społeczności, takich jak stygmatyzacja, 
izolacja społeczna czy negatywne publikacje w mediach” (Uwaga ogólna nr 10, ust. 29).

Jednym ze sposobów ochrony prywatności dziecka jest postępowanie z wyłączeniem jawności. Artykuł 
6 (1) EKPC zawiera zapis o prawie do procesu publicznego, jako cechy rzetelnego procesu, stwierdza się 
jednak, że w przypadku udziału osoby nieletniej w procesie możliwe jest wyłączenie udziału publiczności 
i mediów. Zdaniem Komitetu proces za zamkniętymi drzwiami powinien być traktowany jako istotny 
warunek wstępny wykonywania przez nieletniego prawa do skutecznego uczestnictwa. Posiedzenia 
prowadzone przy drzwiach zamkniętych powinny być zasadniczą formą procedowania, a wyjątki od reguły 
powinny pojawiać się jak najrzadziej i pod warunkiem sporządzenia przez sąd pisemnego uzasadnienia 
takiej decyzji, uwzględniającej najlepiej pojęte dobro dziecka (Uwaga ogólna nr 12, ust. 61; patrz również 
Uwaga ogólna nr 10, ust. 65).

Komitet wskazuje na jasny związek między swobodnym wyrażaniem własnych poglądów a prowadzeniem 
rozpraw przy drzwiach zamkniętych. Związek taki pozwala dostrzec nowy wymiar tej niezwykle istotnej 
formy procedowania jaką jest posiedzenie niejawne (patrz również Uwaga ogólna nr 10, ust. 65-66). 
Utajniania rozpraw nie należy traktować jedynie w perspektywie ochrony prywatności (tzn. jako ochrony 
prawa do prywatności przez zastosowanie jako reguły wyjątku od prawa do procesu publicznego; por. 
6 (1) EKPC), ale również jako element związany z prawem nieletniego do skutecznego uczestnictwa w 
postępowaniu. 
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Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom poświęcają tej kwestii wiele miejsca. Zaleca się, 
by dzieci były przesłuchiwane lub składały zeznania przy drzwiach zamkniętych. Dopuszcza się obecność 
jedynie osób bezpośrednio zaangażowanych (ust. IV, pkt. 9). Oprócz tego stwierdza się również, że „nie 
można udostępniać ani publikować, zwłaszcza w mediach, informacji lub danych osobowych, które mogłyby 
ujawnić lub pośrednio umożliwić ustalenie tożsamości dziecka, w tym zdjęć, szczegółowych opisów dziecka 
lub rodziny dziecka, nazwisk, adresów, nagrań audio i wideo itp.” (ust. IV, pkt. 6). 

Kwestie poufności i ochrony prywatności zostaną jeszcze omówione w rozdziale 4 w kontekście efektywnej 
komunikacji.  

ODPOWIEDNIE NORMY W PRAKTYCE: WYMAGANIA PODSTAWOWE21

W każdej sekcji tego rozdziału zwracać się będzie szczególną uwagę na stosowanie odpowiednich 
międzynarodowych i europejskich norm w odniesieniu do procedur specjalnych. Sformułowane zostaną 
podstawowe wymogi dotyczące realizacji norm na poszczególnych etapach postępowania sądowego wobec 
nieletnich.   

Otoczenie i atmosfera

W celu stworzenia otoczenia, które sprzyjało będzie skutecznemu udziałowi należy zwrócić uwagę na klika 
jego aspektów. 

Ze względu na skuteczną komunikację z dzieckiem (i rodzicami) należy pamiętać o takim rozmieszczeniu 
osób, które umożliwia wzajemne słyszenie i widzenie się zaangażowanych osób (patrz również ETPC, 23 
lutego 1994, nr wniosku 16757/90 (Stanford przeciw Zjednoczonemu Królestwu), ust. 26). Uwaga taka 
może wydawać się zbędna, tym niemniej w przypadku dużych sal sądowych warunek ten może nie być 
przestrzegany (Rap, 2013). Możliwość widzenia się nawzajem oraz porozumiewania się bez mikrofonu 
sprzyja prowadzeniu osobistej rozmowy. Oprócz tego mniejszy dystans pozwala nawet na kontakt wzrokowy. 
Warunki takie sprzyjają rozluźnieniu się młodej osoby i swobodnemu wyrażaniu przez nią własnych opinii 
(Saywitz et al., 2010).

Drugim ważnym warunkiem jest pozytywne podejście do nieletniego. Badania wskazują, że rozprawy 
sądowe prowadzone w sposób niezorganizowany22 oraz negatywne podejście (wyrażane werbalnie i 
niewerbalnie)23 sprzyjają powstawaniu negatywnej atmosfery na sali sądowej. Atmosfera taka przyczynia 
się do powstania u oskarżonego nieletniego negatywnego nastawienia do całego wymiaru sprawiedliwości 

21 Niektóre fragmenty sekcji pochodzą z dokumentu Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth 
court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (rozprawa).

22 Dezorganizacja rozprawy to według Greena opóźnienia w rozpoczynaniu rozpraw, opóźnienia wynikłe z 
nieobecności pracowników sądu, zagubienie lub zawieruszenie się akt i dokumentów oraz błędne wywoływanie spraw  
(Greene et al., 2010).

23  Nieprofesjonalne zachowanie pracowników sądu Greene wraz z innymi badaczami definiują jako: poniżające 
komentarze na temat ubioru oskarżonego, przewracanie oczami i wzdychanie kiedy oskarżony stara się coś wyjaśnić, 
gwałtowna reakcja na prośbę oskarżonego lub jego rodziców o informację oraz krytykowanie i zawstydzanie przez 
prokuratora mniej doświadczonych prawników ze względu na sposób postępowania na sali rozpraw (Greene et al., 
2010).
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(Greene et al., 2010) oraz wpływa negatywnie na jego chęć i możliwość udziału w postępowaniu.  

Negatywna atmosfera wpływa na oskarżonego onieśmielająco, a   poczucie onieśmielenia utrudnia dziecku 
wyrażanie swoich poglądów (Archard & Skivenes, 2009).Wsparcie ze strony otoczenia podczas rozmowy 
może pomóc nieletnim przełamać opór przed aktywnym udziałem. Wsparcie taki obejmuje między innymi 
kontakt wzrokowy, uśmiech, ciepłą intonację, rozluźnioną postawę ciała. rozpoczynanie od zbudowania 
dobrej relacji i chwalenie dzieci za ich wysiłek włożony w rozmowę (Saywitz et al., 2010). Zwracanie się do 
dzieci ze złością lub dezaprobatą, zamiast w sposób neutralny i okazujący zrozumienie, utrudnia im udział 
w postępowaniu i prowadzi do postrzegania procesu jako niesprawiedliwego. 

Czas trwania postępowania 

Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom zawierają zalecenie by posiedzenia sądu z 
udziałem dzieci były dostosowane do  tempa dziecka i jego możliwości koncentracji uwagi.  Oznacza to 
konieczność planowania regularnych przerw, oraz nieprzedłużanie przesłuchań; ludzie mają ograniczone 
możliwości koncentracji. Dotyczy to szczególnie młodzieży, u której kontrola odruchów nie jest jeszcze w 
pełni wykształcona (patrz ust. 1.4). Długie sesje są szczególnie niezalecane w przypadku osób z zaburzeniami 
koncentracji (np. z ADHD). Oprócz tego należy unikać wszelkich zakłóceń sesji, które odciągają uwagę od 
istotnych zagadnień i mogą utrudniać młodej osobie koncentrację. Istotne jest zatem, by w celu zapewnienia 
skutecznego udziału dziecka, przesłuchania i wysłuchania były przeprowadzane przy drzwiach zamkniętych, 
tak by uniknąć zakłóceń spowodowanych przez wejście osoby postronnej.     

2.2 PRAWO DO POMOCY PRAWNEJ LUB INNEJ POMOCY

W celu ułatwienia skutecznego udziału należy zapewnić dziecku pomoc prawną lub inną, co uważa 
się za warunek wstępny postępowania przyjaznego dziecku na każdym etapie postępowania. 
Pierwszorzędnym celem pomocy prawnej lub innej jest zagwarantowanie ochrony praw i dobra dziecka w 
postępowaniu karnym oraz udzielanie takiej pomocy w sposób dostosowany do potrzeb dziecka. Wszystkie 
dokumenty dotyczące praw człowieka uznają wagę tej gwarancji procesowej. Niniejsza sekcja omawia 
prawo do pomocy prawnej lub innej odpowiedniej pomocy.

STRESZCZENIE

• Przy wdrażaniu procedur i praktyk przyjaznych dziecku należy pamiętać, by były one dostosowane do wieku, 
potrzeb i poziomu dojrzałości osoby nieletniej. 

• Prawo do ochrony prywatności jest kluczowym elementem wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich i jest 
niezwykle istotne w kontekście prawa do skutecznego udziału w postępowaniu sądowym. 

• Dla właściwego przebiegu postępowania wobec nieletnich istotne jest stworzenie przyjaznego dziecku i 
nieonieśmielającego otoczenia, co można osiągnąć dzięki rozmieszczeniu wszystkich uczestników rozprawy 
w odległości umożliwiającej wzajemne słyszenie się, zwracaniu się do nieletnich w sposób pozytywny i 
dostosowanie czasu trwania posiedzeń do tempa dziecka i jego możliwości koncentracji uwagi. 
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ODPOWIEDNIE NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE

„Prawo do pomocy prawnej lub innej odpowiedniej pomocy” może być uważane za fundamentalne prawo 
człowieka, zarówno dorosłego, jak i nieletniego i jest elementem jego prawa do rzetelnego procesu.

Na poziomie międzynarodowym prawo do pomocy prawnej lub innej dla nieletnich pojawia się w 
artykule 40 40 (2)(b)(ii-iii) KPD. Artykuł 40 stwierdza, że nieletni ma prawo do pomocy prawnej lub innej 
odpowiedniej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony, o ile nie zostanie to uznane za 
sprzeczne z najlepiej pojętym dobrem dziecka. Wyjątek ten był dotąd uwzględniany przez mniej formalne 
procedury przyjęte przez niektóre Państwa (Van Bueren, 2006). Reguły pekińskie stwierdzają jasno, że „w 
trakcie całego postępowania osoba nieletnia ma prawo do bycia reprezentowaną przez adwokata lub do 
zwracania się od darmową pomoc prawną” (reguła 15.1, patrz również reguła 7.1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym stwierdza, że dzieci mają prawo dostępu do 
adwokata (artykuł 6(1)). Prawo to obowiązuje od momentu powiadomienia dziecka o byciu podejrzanym 
lub oskarżonym o popełnienie przestępstwa. Pomoc adwokata oznacza, ze dziecko jest reprezentowane 
przez prawnika w trakcie postępowania karnego, zwłaszcza podczas przesłuchania. Nie oznacza to jednak, 
że obecność prawnika jest konieczna przy każdej czynności dochodzeniowo-śledczej lub związanej z 
gromadzeniem dowodów (motyw 27). Państwa członkowskie mają prawo do odstąpienia od stosowania 
tego przepisu kiedy uznają, że „jest nieproporcjonalna w świetle okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu 
wagi zarzucanego czynu zabronionego, złożoności sprawy oraz środków, jakie można zastosować w 
związkuz takim czynem zabronionym, z zastrzeżeniem że należy przede wszystkim uwzględniać najlepszy 
interes dziecka.” (artykuł 6(6)). Tym niemniej obecność prawnika jest wymagana ilekroć sąd zdecyduje się 
zastosować środek w postaci zatrzymania, lub kiedy dziecko zostało już zatrzymane (artykuł 6(6)).

Reguły pekińskie zwracają uwagę na potrzebę zapewnienia indywidualnej pomocy w okresie przebywania 
w placówce zamkniętej: „w okresie pozbawienia wolności nieletni powinni otrzymywać opiekę, ochronę 
i wszelką konieczną pomoc indywidualną - socjalną, edukacyjną, zawodową, psychologiczną, medyczną i 
fizyczną - której mogą wymagać, z uwzględnieniem ich wieku, płci i osobowości” (reguła 13.5). Może się 
również okazać, że to właśnie „inna pomoc” będzie miała szczególne znaczenie w trakcie pozbawienia 
wolności. Oprócz tego uznaje się, że dziecko może wymagać innych form pomocy, takich jak pomoc 
psychologiczna, medyczna lub w dziedzinie edukacji.

Uwaga ogólna nr 12, ust. 38 zawiera wyjaśnienie, że prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata 
musi być realizowane „w sposób zgodny z przepisami procesowymi istniejącymi w prawie poszczególnych 
krajów”. Zapis ten nie powinien być interpretowany jako zgoda na stosowanie przepisów, które ograniczają 
lub uniemożliwiają korzystanie z tego podstawowego prawa. Wręcz przeciwnie, dokument zachęca Państwa-
Strony do przestrzegania podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony przez adwokata.
W uwadze ogólnej nr 10, ust. 49, poruszając kwestię pomocy prawnej lub innej stosownej pomocy, Komitet 
stwierdza:
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Zgodnie z opinią Komitetu Praw Dziecka prawo do pomocy prawnej lub innej odpowiedniej pomocy jest 
kluczowym elementem prawa osoby młodej do udziału w postępowaniu sądowym, zatem udzielana pomoc 
nie musi mieć koniecznie charakteru prawnego, ale musi być odpowiednia.

Na poziomie europejskim prawo do reprezentacji prawnej uważa się za element rzetelnego procesu. Wynika 
to z artykuł 6(1) EKPC, który stwierdza „ przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze 
cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej, każdy ma 
prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia  jego sprawy”. Artykuł 6(3)(b) EKPC stwierdza, ze 
każdy oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo  do „posiadania odpowiedniego czasu i możliwości 
do przygotowania obrony”, podczas gdy Artykuł 6(3)(c) podkreśla prawo do „bronienia się osobiście lub 
przez ustanowionego przez siebie obrońcę”.

Jednak, jak zaznacza Rada Europy, istnieją również inne formy pomocy, takich jak „prywatne lub 
subsydiowane służby (...) dostępne dzieciom i młodzieży, przez które mogą one pozyskać informacje na 
temat praw dziecka ogólnie lub dotyczących szczegółowych zagadnień dotyczących ich sprawy”. Jednym 
z wymagań Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom Rady Europy (2010), jest 
zapewnienie dzieciom gwarancji w postępowaniu sądowym i pozasądowym. Dzieci powinny mieć 
możliwość mieć możliwość otrzymania porady prawnej lub innej pomocy w określeniu stosowności i 
celowości  proponowanych rozwiązań alternatywnych (ust. IV.B.25-26).

Zatem prawo do pomocy prawnej lub innej odpowiedniej pomocy może być uważane za fundamentalne 
prawo człowieka, zarówno dorosłego, jak i nieletniego. Choć większość międzynarodowych norm przewiduje 
prawo do pomocy prawnej lub innej pomocy, artykuł 37(d) KPD przewiduje prawo do pomocy prawnejoraz 
innej pomocy w przypadku każdego dziecka pozbawionego wolności. Z zapisów tych wynika zatem, że 
dziecko pozbawione wolności ma prawo do uzyskania pomocy w stopniu wyższym, jeżeli potrzebuje jej 
w celu przygotowania i prezentacji swojej obrony (Liefaard, 2008). Należy więc podkreślić, że dziecko 
pozbawione wolności jest, z racji swego statusu zależności, jest uprawnione do pomocy prawnej oraz innej 
pomocy. Najbardziej klasyczną formą pomocy prawnej jest pomoc prawnika. 

UWAGA OGÓLNA NR 10

49. Dziecku należy zagwarantować pomoc prawną lub inną odpowiednią pomoc  w przygotowaniu i prezentowaniu 
swojej obrony; KPD wymaga by udzielać dziecku pomocy, która nie zawsze będzie miała charakter prawny, ale 
będzie zawsze odpowiednia. Sposób udzielania takiej pomocy pozostawia się decyzji państw, podkreśla się 
natomiast, że ma mieć ona charakter bezpłatny. Komitet zaleca, by Państwa-Strony zapewniały w najwyższym 
możliwym stopniu pomoc prawną udzielaną przez profesjonalistów, takich jak wysoko wykwalifikowani prawnicy 
czy doradcy prawni. Przewiduje się również inny rodzaj pomocy (np. ze strony pracownika społecznego), choć 
osoba taka musi posiadać odpowiednią wiedzę na temat prawnych aspektów działania wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich oraz musi zostać przeszkolona do pracy z dziećmi będącymi w konflikcie z prawem.

50. Zgodnie z wymogami artykułu 14 (3) (b)  Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych 
(MPPOiP), dziecko i osoba udzielająca mu pomocy prawnej muszą mieć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie 
obrony. Komunikacja pomiędzy dzieckiem a jego doradcą prawnym, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, 
powinna odbywać się w warunkach umożliwiających pełną poufność, zgodnie z gwarancją przewidzianą 
w artykule 40 (2) (b) (vii) KPD i prawem dziecka do ochrony przed ingerowaniem w jego prywatność i 
korespondencję (artykuł 16 KPD). Szereg Państw-Stron zgłosiło zastrzeżenia do tej gwarancji (artykuł 40 (2) 
(b) (ii) KPD) zakładając zapewne, że wymaga ona zapewniania dziecku pomocy wyłącznie prawnej, a zatem 
udzielanej przez prawnika. Nie jest to jednak stan faktyczny, zatem zastrzeżenia takie powinny zostać wycofane.
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ODPOWIEDNIE NORMY W PRAKTYCE: WYMAGANIA PODSTAWOWE
  
Pomoc prawna i inna odpowiednia pomoc powinna być udzielana na wszystkich etapach postępowania, 
począwszy od przesłuchania dziecka przez policję (Uwaga ogólna nr 10, ust. 52). W związku z tym warto 
zbadać znaczenie udzielania pomocy prawnej lub innej pomocy na różnych etapach procedury karnej, 
szczególnie na etapie aresztowania i przesłuchania, w fazie postępowania sądowego i procesu oraz po jego 
zakończeniu. Ponieważ najbardziej typową formą pomocy prawnej jest pomoc prawnika, jego rola zasługuje 
na szersze omówienie.

Rola prawnika na etapie aresztowania i przesłuchania 

Dostęp do prawnika musi zostać zagwarantowany zaraz po zatrzymaniu. Zgodnie z Dyrektywą w sprawie 
prawa dostępu do adwokata 2013/48/UE, która weszła w życie 27 listopada 2016, kraje członkowskie 
są zobowiązane od prawnego uregulowania kwestii prawa do pomocy prawnej na etapie przesłuchania 
policyjnego w sposób zgodny z minimalnymi normami, zgodnie z zapisami dyrektywy.    24 Artykuł 3(3) 
potwierdza prawo podejrzanego do spotykania się na osobności i porozumiewania się z reprezentującym 
go adwokatem, także przed pierwszym przesłuchaniem; obecność i skuteczny udział adowkata podczas 
przesłuchania i czynności dowodowych. Chociaż Dyrektywa nie zawiera wielu wskazówek dotyczących 
aresztowania i przesłuchiwania dzieci, zawiera ona bezpośrednie odniesienia do dzieci w motywach 52 i 55 
preambuły, gdzie stwierdza się, że Dyrektywa „ propaguje prawa dzieci i uwzględnia wytyczne Rady Europy 
w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom” oraz „zapewnia dostarczanie podejrzanym 
i oskarżonym, w tym dzieciom, odpowiednich informacji pozwalających na zrozumienie konsekwencji 
zrzeczenia się prawa przyznanego na mocy niniejszej dyrektywy oraz zapewnia, aby każde takie zrzeczenie 
odbywało się na zasadzie dobrowolności i w sposób jednoznaczny”.

Międzynarodowe normy dotyczące praw dziecka nie są jednoznaczne co do kwestii, czy dziecko ma prawo 
do zrzeczenia się prawa do pomocy prawnej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie 
gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym stwierdza 
jednak, że w sytuacji pozbawienia wolności dzieci nie powinny móc zrzekać się prawa do dostępu do 
adwokata (artykuł 6(6); patrz również Liefaard & Van den Brink, 2014).

ETPC uważa prawo do adwokata za jeden z fundamentalnych elementów prawa do rzetelnego procesu 
(patrz ETPC 27 listopad 2008, nr 36391/02, ust. 51; ETPC 11 grudnia 2008, nr 4268/04). Osoby oskarżone o 
popełnienie przestępstwa mają prawo do dostępu do adwokata na najwcześniejszych etapach dochodzenia 
policyjnego. Prawo to może zostać ograniczone w wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem, że takie 
ograniczenie nie narusza nadmiernie praw oskarżonego. ETPC stwierdza, że nadmierne ograniczenie może 
mieć miejsce, kiedy zeznania złożone bez kontaktu z prawnikiem zostaną wykorzystane do skazania (ETPC 
27 listopada 2008, nr 36391/02, ust. 62).  

W sprawie Salduz przeciw Turcji, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie Artykułu 
6(1) EKPC, ponieważ siedemnastoletni podejrzany nie miał dostępu do adwokata w żadnym momencie 

24  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu 
do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w 
sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami 
trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 294/1.



55

swojego pięciodniowego zatrzymania (EKPC 27 listopada 2008, nr wniosku   36391/02). Trybunał 
stwierdza, że: „aby prawo do rzetelnego procesu zgodnie z Artykułem 6(1) mogło być wykonywane w 
sposób wystarczająco „praktyczny i skuteczny”, dostęp do adwokata musi zostać, co do zasady, zapewniony 
od pierwszego przesłuchania podejrzanego przez policję [...]”. Trybunał zauważył również, że jednym ze 
specyficznych elementów rozpatrywanej sprawy był wiek skarżącego. Mając na uwadze szereg właściwych 
międzynarodowych instrumentów prawnych dotyczących pomocy prawnej dla zatrzymanych osób 
nieletnich, Trybunał podkreślił podstawowe znaczenie dostępu do adwokata w sytuacji, gdy zatrzymanym 
jest osoba nieletnia (ust. 63).

W sprawie Panovits przeciw Cyprowi, potwierdzono wyrok w sprawie Salduz (ETPC 11 grudnia 2008, nr 
wniosku 4268/04). Trybunał stwierdził, że skuteczne wykonywanie prawa do obrony nakłada na organy 
ścigania pozytywne zobowiązanie do udzielenia podejrzanemu koniecznych informacji umożliwiających 
mu dostęp do adwokata oraz do zapewnienia, że podejrzany rozumie swoje prawo do dostępu do adwokata, 
w razie konieczności bezpłatnego adwokata z urzędu (ust. 72).

Jakość prawnika ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci (Van Bueren, 2006). Trybunał bierze pod 
uwagę fakt rozwoju zdolności dziecka, co oznacza brak konieczności zrozumienia każdego szczegółu 
postępowania, a jednocześnie konieczność zrozumienia przez dziecko ogólnego znaczenia zachodzących 
wydarzeń (ETPC 20 stycznia 2009, nr wniosku 70337/01). W tym kontekście pojawia się kilka kluczowych 
zadań prawnika. Musi on wyjaśnić nieletniemu najważniejsze elementy oskarżenia. Oprócz tego dziecko musi 
być przekonane, że jest reprezentowane przez dobrze poinformowanego i wyszkolonego profesjonalistę, 
który potrafi udzielić mu odpowiednich porad (patrz Reguły pekińskie 22.1; Uwaga ogólna nr 10, ust. 49).
W sprawie Güveç przeciw Turcji Trybunał stwierdził, że w przypadku rażącej niezdolności adwokata 
wyznaczonego na mocy prawa do zapewnienia skutecznej reprezentacji, Artykuł 6(3)(c) Konwencji wymaga 
interwencji władz państwowych. W tej sprawie rażąca niezdolność adwokata do właściwego reprezentowania 
nieletniego i jego liczne nieobecności na rozprawach powinny były skłonić sąd do stwierdzenia, że skarżący 
potrzebuje w sposób pilny odpowiedniej reprezentacji prawnej (ETPC 20 stycznia 2009, nr 70337/01, 
ust. 31). Trybunał stwierdził, że braki te, w tym szczególnie brak pomocy prawnej utrzymujący się przez 
większą część postępowania, pogorszyły konsekwencje niezdolności skarżącego do skutecznego udziału w 
procesie i naruszyły jego prawo do rzetelnego procesu (ETPC 20 stycznia 2009, nr 70337/01, ust. 32).

Przykłady powyższe pozwalają dojść do wniosku, że oskarżonym należy zawsze zapewnić pomoc prawną 
jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem przez policję.

Rola prawnika na etapie postępowania przygotowawczego i procesu 

Jeśli chodzi o etap postępowania przygotowawczego i proces, osoba nieletnia ma niewielkie możliwości 
odpowiedniego udziału w tych procedurach bez pomocy prawnej, najczęściej ze strony adwokata. 
Zgodnie z tym, co zostało już powiedziane, nieletni musi dysponować  ogólnym zrozumieniem istoty 
procesu sądowego oraz wiążących  się z nim dla niego/dla niej konsekwencji. Z tym wiąże się również 
konieczność, by adwokat informował nieletniego o stawianych zarzutach, jego prawach, oczekiwaniach 
wobec niego, procedurach, osobach obecnych na procesie i ich rolach, miejscu, które będzie zajmował na 
sali sądowej, konieczności zwracania szczególnej uwagi na przebieg posiedzenia oraz o braku konieczności 
do natychmiastowego odpowiadania na pytania wynikającej z prawa do milczenia (Melton, 1989).
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Podczas rozprawy adwokat powinien wyjaśniać terminologię prawną, znaczenie ważnych oświadczeń i pytań 
stawianych przez sędziego i prokuratora, których młoda osoba mogłaby nie rozumieć. Z powyższego wynika, 
że prawnik powinien orientować się w tym, co nieletni zazwyczaj wiedzą, a czego nie wiedzą (Melton, 1989). 
Oskarżony powinien być również w stanie rozumieć wypowiedzi prokuratora, świadków oraz, jeśli korzysta 
z pomocy prawników, przedstawić im swoją wersję wydarzeń, wskazać na każde stwierdzenie, z którym się 
nie zgadza oraz powiadomić ich o wszelkich faktach, które powinny zostać wykorzystane w jego obronie 
(ETPC, 20 stycznia 2009, nr wniosku   70337/01, ust. 24). Adwokat może również ułatwiać zaangażowanie się 
nieletniego w postępowanie.

Po rozprawie zadaniem adwokata jest wyjaśnienie nieletniemu i jego rodzicom wyroku i kary. Należy 
również zauważyć, że jeszcze przed wydaniem wyroku prawnik może wyjaśniać nieletniemu i jego rodzicom 
prawdopodobieństwo zastosowania konkretnej sankcji, aby byli oni świadomi możliwych konsekwencji 
rozprawy (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011).

Rola prawnika na etapie wykonywania decyzji sądu

W fazie wykonywania rozstrzygnięć sądu pomoc prawna lub inna pomoc ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w 
przypadku pozbawienia wolności dziecka. Choć większość norm międzynarodowych przewiduje zapewnienie 
nieletniemu pomocy prawnej lub innej odpowiedniej pomocy artykuł 37(d) przewiduje udzielanie pomocy 
prawnej oraz innej właściwej pomocy każdemu dziecku pozbawionemu wolności.

Reguły pekińskie zwracają uwagę na potrzebę zapewnienia nieletniemu wszelkiej koniecznej indywidualnej 
pomocy okresie przebywania w placówce zamkniętej: „nieletni powinni otrzymywać opiekę, ochronę i wszelką 
konieczną pomoc indywidualną - socjalną, edukacyjną, zawodową, psychologiczną, medyczną i fizyczną - której 
mogą wymagać, z uwzględnieniem ich wieku, płci i osobowości” (reguła 13.5). Może się również okazać, że to 
właśnie „inna pomoc” będzie miała szczególne znaczenie w okresie pozbawienia wolności.

Komitet Praw Dziecka zwraca szczególną uwagę na potrzeby dzieci, które zakończyły etap wykonywania 
decyzji sądu. W uwadze ogólnej nr 10 stwierdza się, że „wiele dzieci mających za sobą konflikt z prawem 
jest ofiarami dyskryminacji, np. w sytuacji, gdy próbują one podjąć naukę lub znaleźć pracę. Konieczne jest 
podjęcie kroków, które zapobiegną takiej dyskryminacji, między innymi przez zapewnianie byłym nieletnim 
przestępcom wsparcia i pomocy w ich wysiłkach w kierunku reintegracji ze społeczeństwem (ust. 7). Zakłada 
się zatem, że pomoc taka sprzyja reintegracji nieletnich.

Rola prawnika na etapie aresztowania tymczasowego i na etapie wykonywania kary 
pozbawienia wolności 

W Regułach hawańskich stwierdza się, że podczas przebywania nieletnich w areszcie tymczasowym powinni 
oni „mieć prawo do pomocy prawnej i możliwość zwracania się o udzielenie im bezpłatnej pomocy prawnej 
tam, gdzie istnieje taka możliwość oraz do regularnego komunikowania się ze swoim doradcą (reguła 18(a)). 
ETPC wymaga by władze państwowe zapewniły dzieciom prawo do kwestionowania legalności zatrzymania 
z rozsądną częstotliwością oraz do dostępu do pomocy prawnika podczas trwania procedury rozstrzygającej o 
legalności pozbawienia wolności (artykuł 5(4) EKPC). Sprawa Bouamar przeciw Belgii dotyczyła umieszczenia 
nieletniego w areszcie śledczym dziewięciokrotnie w okresie około 15 dni. Młody człowiek został uznany 
za osobę z zaburzeniami osobowości, wykazującą agresywne zachowania.  Trybunał wskazał na naruszenie 
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artykułu 5(4), ponieważ rozprawy dotyczące wydania decyzji o jego zatrzymaniu odbywały się bez udziału 
adwokatów, decyzje podejmowano z opóźnieniem i nie wydano decyzji o „legalności pozbawienia wolności”, 
ponieważ sądy dla nieletnich uznawały wnioski nieletniego za bezzasadne (ETPC 29 lutego 1988, nr 
wniosku   9106/80). 

2.3 ROLA RODZICÓW25

Podczas gdy tematem poprzednich sekcji było udzielanie pomocy prawnej lub innej, niniejsza sekcja 
koncentruje się na pomocy ze strony rodziców, która może być traktowana jak forma „innej odpowiedniej 
pomocy”. Dzieje się tak ponieważ rodzice mogą odegrać ważną rolę we wspieraniu dziecka w zrozumieniu 
procedur i w braniu udziału w postępowaniu. Pomoc rodziców nie powinna jednak być postrzegana jako jedyna 
forma udzielania „innej odpowiedniej pomocy”, można raczej stwierdzić, że pomoc rodzicielska powinna być 
dodatkową formą pomocy, konieczną w szczególnej sytuacji nieletniego.

ODPOWIEDNIE NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE

Na poziomie międzynarodowym prawo do pomocy ze strony rodziców pojawia się w artykule 40 KPD. 
Artykuł 40 (2)(b)(iii) stwierdza, że nieletni ma prawo do obecności osoby zapewniającej „inną odpowiednią 
pomoc”, zwłaszcza „rodziców lub prawnego opiekuna”, o ile nie zostanie to uznane za sprzeczne z najlepiej 
pojętym dobrem dziecka. Zgodnie z Artykuł 40 (2)(b)(ii) rodzice mogą brać udział w informowaniu dziecka o 
stawianych mu zarzutach.

W uwadze ogólnej nr 10, ust. 53 Komitet wypowiada się na temat rodziców i opiekunów prawnych:

UWAGA OGÓLNA NR 10

53. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni również być obecni w czasie postępowania, ponieważ mogą oni 
zapewnić dziecku ogólne wsparcie  psychologiczne i emocjonalne. Obecność rodziców nie oznacza ich udziału 
w obronie dziecka ani zaangażowania w proces podejmowania decyzji. Tym niemniej, sąd lub właściwe władze 
mogą zdecydować na prośbę dziecka, osoby udzielającej mu pomocy prawnej, innej odpowiedniej pomocy 
lub mając na uwadze najlepiej pojęte dobro dziecka (artykuł 3 KPD) o ograniczeniu lub wyłączeniu obecności 
rodziców z postępowania.

Komitet Praw Dziecka określając rolę rodziców lub opiekunów prawnych zaleca, że powinni oni być również 
obecni w czasie postępowania, ponieważ mogą oni zapewnić dziecku ogólne wsparcie psychologiczne 
i emocjonalne. Zauważając zatem szczególne zalety pomocy (psychologicznej i emocjonalnej) ze strony 
rodziców, Komitet wprowadza jasne rozróżnienie między rolą adwokata i rodziców. Oprócz tego Komitet 
zaleca również, by Państwa-Strony w sposób wyraźny dopuszczały w sposób prawnie uregulowany możliwie 
maksymalny udział rodziców lub opiekunów prawnych w postępowaniu prowadzonemu przeciw dziecku 
(Uwaga ogólna nr 10, ust. 54). Komitet wyraża żal, że w niektórych krajach pojawiają się tendencje do 
pociągania rodziców do odpowiedzialności za czyny popełnione przez dzieci, ponieważ nie przyczynia się to 
do procesu reintegracji dziecka (Uwaga ogólna nr 10, ust. 55).

25  Niektóre fragmenty sekcji pochodzą z dokumentu Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (rozprawa).
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Rola rodziców i opiekunów została również wyjaśniona w komentarzu do reguły 51.2 Reguł pekińskich, 
gdzie stwierdza się, że „rodzice lub opiekunowie powinni mieć prawo do udziału w postępowaniu oraz 
mogą zostać przez odpowiednie władze wezwani do takiego udziału ze względu na dobro dziecka”. 

Z drugiej strony obecność rodziców może mieć również negatywny wpływ spowodowany poczuciem wstydu 
i strachu. Najlepiej pojęte dobro dziecka może zatem wymagać, by nieletniemu nie przyznawać prawa do 
pomocy z ich strony. Można zatem wnioskować o istnieniu stałej możliwości zrzeczenia się przez dziecko 
prawa do obecności jednego z rodziców,na przykład podczas przesłuchania przez policję, 26lub, zgodnie z 
zapisami reguły 15.2:  „kompetentna władza może im jednak odmówić prawa do udziału, jeżeli pojawią się 
powodu uzasadniające wniosek, że wykluczenie takie jest konieczne ze względu na dobro dziecka”.  

W momencie pozbawienia dziecka wolności, prawo do pomocy ze strony rodziców uzupełnia prawo dziecka 
pozbawionego wolności do utrzymywania kontaktów z rodziną poprzez korespondencję i wizyty, o ile 
kontakty takie nie stoją w sprzeczności z najlepiej pojmowanym dobrem dziecka (artykuł 37(c) KPD).

Kwestia ta została również uwzględniona na poziomie europejskim. Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom (2010), wymagają by w momencie aresztowania dziecka samo dziecko i jego rodzice 
uzyskali bezzwłocznie odpowiednie informacje dotyczące między innymi powodów aresztowania (ust. IV, 
A.1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, stwierdza, ze dzieci powinny korzystać z prawa 
do pomocy ze strony rodziców, o ile nie stoi to w sprzeczności z najlepiej pojętym dobrem dziecka, 
(artykuł 15(2a)). Osoba, na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska (podmiot odpowiedzialności 
rodzicielskiej) powinna, tak szybko jak to możliwe, otrzymać te same informacje co dziecko (artykuł 5(1)). 
Oprócz tego dziecko ma prawo do obecności osoby posiadającej odpowiedzialność rodzicielską lub innej 
odpowiedniej osoby dorosłej podczas rozprawy, która go dotyczy (artykuł 15(1-2)).   

Pomoc rodzicielska może być zatem postrzegana jako forma „innej odpowiedniej pomocy” i uważana za 
fundamentalne prawo nieletniego będącego w konflikcie z prawem. W przeciwieństwie do adwokata, rodzice 
mają możliwość udzielania dziecku wsparcia emocjonalnego. W celu wspierania udziału nieletniego 
oskarżonego w postępowaniu istotne jest również wysłuchanie rodziców. Z jednej strony wysłuchanie 
rodziców może przyczynić się do wzrostu świadomości młodego człowieka co do wpływu jego zachowania 
na innych. Z drugiej strony może ono przyczynić się do zaakceptowania kary i jej właściwego wykonywania 
przez nieletniego. Udział rodziców może przyczynić się do postrzegania tak przez rodziców, jak i dzieci 
procedur sądowych i procesu wydawania decyzji jako sprawiedliwych (Rap, 2013).

ODPOWIEDNIE NORMY W PRAKTYCE: WYMAGANIA PODSTAWOWE  

Ponieważ obecność rodziców ma istotne znaczenie na wszystkich etapach postępowania warto zbadać 
znaczenie wykorzystywania tej obecności na różnych etapach procedury karnej, szczególnie na etapie 
aresztowania i przesłuchania, w fazie postępowania sądowego i procesu oraz po jego zakończeniu.

26  Więcej o roli rodziców podczas przesłuchań: Liefaard & Van den Brink (2014). 
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Rola rodziców na etapie aresztowania i przesłuchania 

W Dyrektywie w sprawie prawa dostępu do adwokata 2013/48/UE stwierdza się, że w momencie, gdy 
dziecko pozbawione zostało wolności, osoba na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska powinna 
zostać poinformowana o tym fakcie i jego uzasadnieniu, o ile nie stoi to w sprzeczności z dobrem dziecka. 
W przypadku gdy sprzeczność taka się pojawia należy poinformować inną, odpowiednią osobę dorosłą 
(motyw 55 i artykuł 5 (2)). 

W Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom również stwierdza się, że od momentu 
zatrzymania przez policję należy umożliwić dziecku kontakt z rodzicami lub osobą zaufaną (ust. IV, A.28). 
Bardzo ważne jest również, by w przypadku aresztowania i osadzenia w areszcie dzieci i rodzice byli 
informowani w sposób odpowiedni i bezzwłoczny o przyczynach aresztowania dziecka (ust. IV, A.1). Co 
do zasady zarówno dziecko jak i rodzice powinni być bezpośrednio informowani. Informowanie rodziców 
nie może być alternatywą dla udzielania informacji dziecku (ust. IV, A.3). Informacja dotycząca zarzutów 
stawianych dziecku powinna zostać przekazana niezwłocznie po ich postawieniu. Informację o zarzutach 
należy przekazać dziecku i rodzicom w sposób gwarantujący zrozumienie przez nich istoty konkretnego 
zarzutu oraz możliwych konsekwencji (ust. IV, A.5). 

Oprócz tego dziecko osadzone w areszcie nie może zostać przesłuchane w związku z przestępstwem, 
proszone lub zmuszane do składania podpisu pod oświadczeniem dotyczącym jego udziału w przestępstwie 
bez obecności prawnika, jednego z rodziców dziecka, lub w razie niedostępności rodziców, innej osoby 
darzonej przez dziecko zaufaniem. Udział rodziców lub innej zaufanej osoby może zostać wykluczony 
jeśli zachodzi podejrzenie ich udziału w czynie przestępczym lub jeśli ich zachowanie uznane zostanie za 
utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości (ust. IV, A.30).

Rola rodziców na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego

Należy zezwalać na obecność rodziców na rozprawie, chyba że  podjęto uzasadnioną decyzję przeciwko 
obecności danej osoby (Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, ust. IV, A.58). Rodzice 
mogą odegrać szczególnie ważną rolę w udzielaniu dziecku informacji i wsparcia .

Rodzice powinni również zostać poinformowani o dacie rozprawy. Fakt ich powiadomienia nie 
może jednak być traktowany jako alternatywa dla powiadomienia dziecka (Wytyczne dla wymiaru 
sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, 2010, ust. IV, A.3; patrz również Uwaga ogólna nr 10, ust. 48). Z 
punktu widzenia rodziców i dziecka ważne jest, by mieli oni poczucie, że od początku trwania rozprawy 
są widziani oraz, że sędzia może zwracać sie do nich bezpośrednio. Badania wskazują, że rodzice czują się 
bardziej usatysfakcjonowani kiedy sędzia wysłuchuje ich opinii i traktuje ich udział w rozprawie poważnie 
(Schuytvlot, 1999). Zaleca się zatem, by we właściwym momencie rozprawy sędzia prosił rodziców 
o wyrażenie własnego zdania. Może on na przykład zadawać rodzicom pytania dotyczące ich reakcji na 
wiadomość o popełnieniu przez ich dziecko przestępstwa lub o jego aresztowaniu, rozmowy z dzieckiem na 
ten temat w domu, ich niepokojów dotyczących konkretnych kwestii z życia ich dziecka oraz rozpoznania 
przez nich spraw poruszanych podczas posiedzenia (Rap, 2013). Oprócz tego badania wskazują, że dzieci 
objęte postępowaniem doceniają fakt przekazywania im informacji i udzielania wyjaśnień przez rodziców 
lub innych dorosłych, takich jak adwokaci lub urzędnicy sądowi (Kilkelly, 2010).
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Kiedy zachodzi konieczność stawienia się dziecka przed sądem karnym dla nieletnich, rodzice mają 
pierwszorzędne znaczenie dla wsparcia dziecka w jego rozwoju i wychowaniu (Weijers, Hepping & Kampijon, 
2010). Jak już wcześniej wspomniano, rodzice mogą zapewnić dziecku wsparcie psychologiczne i emocjonalne, 
ale nie oznacza to koniecznie, że powinni oni bronić dziecka lub brać udział w procesie podejmowania decyzji 
(Uwaga ogólna nr 10, ust. 53). Rodzice, którzy udzielają wsparcia swojemu dziecku mogą pomóc mu w udziale 
w rozprawie. Ponadto mogą oni pomóc dziecku zaakceptować nałożoną karę, poprzez okazywanie uznania 
i szacunku dla sądu i podejmowanych przez niego decyzji. Z drugiej strony rodzice mogą udzielać swojego 
wsparcia w sposób odpowiedni jedynie w przypadku, gdy są oni właściwie poinformowani i rozumieją 
procedury oraz oczekiwania wobec nich i ich dziecka podczas rozprawy (Rap, 2013).

Rodzice mogą z odegrać szczególnie ważną rolę w udzielaniu dziecku informacji i wsparcia podczas 
postępowania przygotowawczego i procesu. 

ROLA RODZICÓW WE WŁOSZECH

Minimalnym wiekiem umożliwiającym stanięcie dziecka przed sądem dla nieletnich jest 14 lat; młodsze 
dzieci, które popełniły czyn przestępczy kierowane są do służb socjalnych i służb działających na poziomie 
społeczności lokalnej. Prawo włoskie wymaga obecności „odpowiedniej osoby dorosłej”, która wspierać 
będzie dziecko na wszystkich etapach postępowania. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie lub nie chcą 
pełnić tej roli wyznacza się inną zaufaną osobę dorosłą  (artykuł 12 D.P.R. 448/1988). 

Rola rodziców na etapie wykonywania decyzji sądu27 

Rola rodziców jest również niezwykle istotna już po wydaniu wyroku, na etapie wykonywania decyzji sądu. 
Znajduje to odzwierciedlenie również w zaleceniach na poziomie europejskim. Tam, gdzie to właściwe rodzice 
powinni uczęszczać na spotkania z doradcą lub na kursy szkoleniowe dla rodziców w celu zapewnienia, że 
ich dziecko uczęszcza do szkoły oraz w celu wspomagania organizacji społecznych w procesie wykonywania 
sankcji i środków wolnościowych.

Rola rodziców na etapie aresztowania tymczasowego i na etapie wykonywania kary 
pozbawienia wolności

Na poziomie rodziny rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek troski i nadzoru nad dzieckiem. Oddzielenie 
od rodziców jest środkiem ostatecznym (reguła 18.2, Reguły pekińskie). W momencie pozbawienia 
dziecka wolności, prawo do pomocy ze strony rodziców uzupełnia prawo dziecka pozbawionego wolności 
do utrzymywania kontaktów z rodziną poprzez korespondencję i wizyty, o ile kontakty takie nie stoją 
w sprzeczności z najlepiej pojmowanym dobrem dziecka (artykuł 37(c) KPD). Oprócz tego w przypadku 
zatrzymania dziecka informacje o miejscu jego pobytu, przeniesienia i zwolnienia muszą być bezzwłocznie 
udzielone rodzicom i opiekunom lub najbliższemu krewnemu (reguła 22, Reguły hawańskie). Oprócz tego 
rodzice lub członkowie rodziny muszą mieć prawo do pomocy dziecku w składaniu skargi podczas zatrzymania 
(reguła 78, Reguły hawańskie).

27  Patrz: Rada Europy, zalecenia Komitetu Ministrów rec (2003)20  dla państw członkowskich dotyczące nowych 
sposobów podejścia do przestępczości nieletnich i roli wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich (24 września 2003).
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W Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom stwierdza się, że podtrzymywanie więzów 
rodzinnych ma znaczenie ze względu na szczególną sytuację dzieci pozbawionych wolności i wspierania ich 
reintegracji ze społeczeństwem. Jest zatem ważne, by w przypadku pozbawienia dziecka wolności mogło 
ono utrzymywać regularne i istotne kontakty z rodzicami, rodziną i przyjaciółmi poprzez wizyty i 
korespondencję. Oprócz tego ograniczenia w tej materii nigdy nie mogą być stosowane jako forma kary (ust. 
21(a)). 

STRESZCZENIE

• Wyspecjalizowana pomoc prawna i inna odpowiednia pomoc na każdym etapie postępowania to warunek 
wstępny uznania wymiaru sprawiedliwości za przyjazny dziecku oraz istotny czynnik umożliwiający 
skuteczny udział dziecka w postępowaniu. 

• Rolą adwokata jest pomoc dziecku w zrozumieniu różnych etapów działania wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich i pomoc w wyborze właściwych sposobów działania i zachowania podczas postępowania. 

• Pomoc rodzicielska może być postrzegana jako forma „innej odpowiedniej pomocy”. Rodzice mogą 
odegrać ważną rolę we wspieraniu dziecka w zrozumieniu procedur i uczestniczeniu w postępowaniu 
oraz zapewnianiu dziecku wsparcia emocjonalnego. 





Rozdział 3

 Skuteczne uczestniczenie





65

Rozdział 3. Skuteczne uczestniczenie 
Przedmiotem niniejszego rozdziału jest prawo do skutecznego uczestnictwa. Ważnymi czynnikami 
wpływającymi na skuteczny udział dziecka w postępowaniu sądowym są: prawo do informacji i prawo 
do wyrażania swoich poglądów. Sekcja 3.1 koncentrować sie będzie na kwestii prawa do informacji oraz 
praktycznych sposobów korzystania z niego na różnych etapach postępowania wobec nieletnich. Prawo do 
wypowiedzi stanowi główny przedmiot sekcji 3.2.   

3.1. PRAWO DO INFORMACJI28

Komitet Praw Dziecka stwierdził, że „prawo dziecka do informacji (...) jest w znacznym stopniu warunkiem 
podstawowym do skutecznej realizacji prawa do wyrażania własnych poglądów” (Uwaga ogólna nr 12, 
ust. 82). Oprócz tego dziecku należy udzielać pełnej, dostępnej, uwzględniającej zróżnicowanie odbiorcy i 
odpowiedniej do wieku informacji na temat jego prawa do swobodnego wyrażania własnych poglądów (ust. 
134(a)). Stwierdzenie to jest zasadniczo głównym tematem tej sekcji. 

Ważną kwestią w postępowaniu sądowym wobec nieletnich jest konieczność skutecznego uczestnictwa 
osoby nieletniej w postępowaniu sądowym, udzielanie mu właściwych informacji na temat procedur go 
dotyczących oraz zrozumienie przez niego oczekiwań stawianych wobec niego w trakcie postępowania. 
Niniejsza sekcja omawia prawo do informacji.   

ODPOWIEDNIE NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE 

Artykuł 40 (2)(b)(ii) KPD stwierdza, że dzieci podejrzane o popełnienie przestępstwa mają prawo do 
bycia „niezwłocznie i bezpośrednio poinformowanymi o stawianych im zarzutach”. Zarzuty muszą być 
przedstawione dziecku bezpośrednio lub, tam gdzie to stosowne, poprzez rodziców lub opiekunów 
prawnych. Jest to jedna z gwarancji prawnych rzetelnego procesu, zgodnie z zapisem artykułu 40 (2)(b) 
KPD. 

Komitet Praw Dziecka ONZ wskazał, że w celu umożliwienia nieletniemu skutecznego udziału w postępowaniu 
konieczne jest poinformowanie go nie tylko o zarzutach, lecz także o całości procesu sądowego oraz o 
możliwych środkach, które mogą zostać zastosowane (Uwaga ogólna nr 10, ust. 44). Komitet daje również 
dalsze wskazówki na temat sposobu interpretacji prawa do informacji na temat zarzutów w Uwadze ogólnej 
nr 10. 

28  Niektóre fragmenty sekcji pochodzą z dokumentu Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (rozprawa).
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UWAGA OGÓLNA NR 10

47. Każde dziecko podejrzane lub oskarżone o naruszenie prawa karnego ma prawo do bycia poinformowanym 
w sposób bezzwłoczny i bezpośredni o stawianych mu zarzutach. Bezzwłoczny i bezpośredni sposób 
informowania oznacza udzielanie informacji tak szybko jak to możliwe, to znaczy w momencie podjęcia przez 
prokuratora lub sędziego kroków prawnych przeciwko dziecku. Również w przypadku, gdy władze decydują się 
na stosowanie rozwiązania pozasądowego, zarzuty uzasadniające podjecie innej drogi muszą również zostać 
przedstawione nieletniemu. Wynika to z wymagania zawartego w artykule 40 (3)(b) KPD dotyczącego pełnego 
poszanowania gwarancji procesowych. Informacje powinny być udzielane dziecku językiem, który potrafi on 
zrozumieć. Może to wiązać się z udzielaniem informacji w języku obcym, ale także z „tłumaczenie” formalnego 
żargonu prawnego używanego często do formułowania zarzutów na język zrozumiały dla dziecka.

48. Samo dostarczenie dziecku dokumentu nie jest działaniem wystarczającym i często musi towarzyszyć 
mu udzielanie ustnych wyjaśnień. Władze nie powinny pozostawiać kwestii wyjaśniania zarzutów w gestii 
rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób zapewniających dziecku pomoc prawną lub inną. Umożliwienie 
dziecku zrozumienie stawianych mu zarzutów należy do obowiązków władz (np. policji, prokuratury, 
sędziego). Komitet stoi na stanowisku, że udzielanie informacji rodzicom lub opiekunom prawnym nie może 
być alternatywą dla udzielania tych informacji dziecku. Najbardziej odpowiednim sposobem postępowania jest 
udzielanie informacji w taki sposób by zarówno dziecko, jak i jego rodzice lub opiekunowie prawni potrafili 
zrozumieć zarzut(y) i możliwe konsekwencje. 

Należy to zwrócić uwagę na punkty z uwagi ogólnej nr 10. Po pierwsze, Komitet stwierdza, że dziecko 
powinno zostać poinformowane o zarzutach językiem, który rozumie. Może to oznaczać, ze informacja 
będzie musiała zostać przetłumaczona na inny język, niemniej równie istotne jest to, by udzielane informacje 
były podawane w sposób dostosowany do wieku i poziomu zrozumienia dziecka oraz, by żargon prawy był 
tłumaczony na język powszechnie zrozumiały (patrz również rozdział 4, sekcja 4.3)  

Po drugie, Komitet stwierdza, że często konieczne jest udzielanie ustnych wyjaśnień. Umożliwienie dziecku 
zrozumienie każdego stawianego mu zarzutu należy do obowiązków władz i nie powinno być pozostawione 
rodzicom lub prawnemu (lub innemu) reprezentantowi dziecka. Oznacza to, że informacje i wyjaśnienia 
powinny zostać udzielane dziecku bezpośrednio, a nie za pośrednictwem rodziców czy adwokata. Ponadto 
zarówno dzieci, jak ich rodzice powinni być w stanie zrozumieć zarzuty i ich możliwe konsekwencje.  

W uwadze ogólnej nr 12 Komitet stwierdza, że „prawo do informacji jest prawem istotnym, ponieważ 
jest warunkiem koniecznym podejmowania przez dziecko właściwych decyzji”. Oznacza to, że dziecko 
powinno otrzymać informacje na temat „zagadnień, opcji i możliwych decyzji, które można podjąć oraz ich 
konsekwencji od osoby odpowiedzialnej za przebieg wysłuchania dziecka”, zanim się ono rozpocznie. Oprócz 
tego dziecko powinno zostać poinformowane o warunkach, na których będzie proszone o przedstawienie 
swoich poglądów (ust. 25). W kontekście procesu sądowego oznacza to na przykład, że dziecko powinno 
zostać poinformowane o tym procesie i środkach, które mogą zostać zastosowane przez sąd (ust. 61). 

Komitet Praw Dziecka podkreśla znaczenie informowania nieletniego z wyprzedzeniem. Komitet 
stwierdza, że „osoba podejmująca decyzje musi odpowiednio przygotować dziecko do rozprawy, wyjaśniając 
jak, kiedy i gdzie odbywać się będzie rozprawa oraz kim będą jej uczestnicy (...)” Uwaga ogólna nr 12, ust. 
41). Należy zauważyć, że zadanie to jest powierzone osobom podejmującym decyzje w sprawie, takich 
jak sędziowie, prokuratorzy lub policjanci. Dziecko powinno również otrzymać informacje dotyczącą 
możliwości wyrażania przez nie opinii w sposób bezpośredni lub przez reprezentanta oraz konsekwencji 
decyzji podjętych w tym zakresie. Oprócz tego należy również wyjaśnić dziecku jaki wpływ na wynik 
rozprawy mogą mieć przedstawiane przez nie poglądy (ust. 41). Ostatnia kwestia pozostaje w zgodzie 
z poglądem Komitetu, że udział dziecka w postępowaniu powinien być dobrowolny, a dziecko nie może 
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nigdy być zmuszane do przedstawiania swoich opinii oraz powinno być informowane o swoim prawie do 
zaprzestania swego udziału na każdym etapie postępowania (ust. 134 (b)).  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym przewiduje również, ze dziecko powinno zostać 
poinformowane o swoich prawach w sposób bezzwłoczny (artykuł 4(1)). Informacje te powinny dotyczyć 
szczególnie: 

(a) prawa do poinformowania osoby, na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska; 
(b) prawo do pomocy adwokata;
(c) prawo do ochrony prywatności;
(d) prawo do towarzyszenia dziecku przez osobę posiadającą odpowiedzialność rodzicielską podczas 

niektórych etapów postępowania, innych niż rozprawa; 
(e) prawo do pomocy prawnej;
(f) prawo do oceny indywidualnej;
(g) prawo do badań medycznych, w tym do pomocy medycznej;
(h) prawa do ograniczenia pozbawienia wolności i do stosowania środków alternatywnych, w tym 

prawa do okresowej kontroli aresztowania;
(i) prawo do towarzyszenia dziecku przez osobę posiadającą odpowiedzialność rodzicielską podczas 

rozprawy; 
(j) prawo do osobistej obecności na rozprawie;
(k) prawo do skutecznych środków naprawczych; 

(l) prawo do szczególnego traktowania w czasie pozbawienia wolności;

Rada Europy w Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom określa udzielanie dziecku 
„informacji i porad” jako główny element wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku. Wytyczne 
zawierają szczegółowy opis rodzaju informacji, których należy udzielać dziecku (patrz niżej). 

WYTYCZNE DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM, IV A, UST. 1, A-L

Należy udzielać informacji na temat: 

• specjalnych praw dzieci w odniesieniu  do postępowań sądowych lub pozasądowych; 
• dostępnych instrumentów służących  zapobieganiu ewentualnemu naruszeniu ich praw; 
• możliwego czasu trwania postępowania; 
• możliwości odwołania się do postępowania sądowego i korzystania z niezależnych mechanizmów 

rozpatrywania skarg;
• systemu i procedur, które maja zastosowanie;   
• istniejących mechanizmów wspierania dziecka; 
• stosowności i ewentualnych skutków danego postępowania  sądowego lub pozasądowego;  
• zarzutów lub dalszego postępowania w następstwie skargi;  
• czasu i miejsca postępowania sądowego;
• ogólnych postępów i wyniku postępowania lub interwencji;
• dostępności środków ochronnych;  
• istniejących mechanizmów umożliwiających rewizję decyzji dotyczących dziecka;  
• istniejących możliwości uzyskania odszkodowania od sprawcy lub państwa w drodze postępowania 

sądowego, alternatywnego postępowania cywilnego lub innych procesów; 
• dostępności do usług (zdrowotnych, psychologicznych, socjalnych,  tłumaczenia ustnego i pisemnego oraz 

innych) albo do organizacji,  które mogą zapewnić wsparcie, a także środków dostępu do takich usług; 
• wszelkich szczególnych ustaleń dostępnych w celu jak najlepszej  ochrony dobra dzieci, jeżeli są rezydentami 

innego państwa.



68

Dodoatkowo w Wytycznych podkreśla się, że zarówno dziecko jak i rodzice lub przedstawiciel prawny 
powinni być informowani w sposób bezpośredni oraz umożliwiający zrozumienie zarzutów i ich 
konsekwencji (IV, A, ust. 2-5). 

Inny zapis Wytycznych stwierdza, że dziecku należy przedstawić „wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
skutecznego korzystania z prawa do bycia wysłuchanym. Należy jednak wyjaśnić dziecku, że jego prawo do 
bycia wysłuchanym oraz fakt skorzystania z tego prawa „niekoniecznie musi mieć wpływ przy wydawaniu 
orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie” (IV, D, 3, ust. 48). Punkt ten zostanie dodatkowo omówiony 
w rozdziale 5.    

ODPOWIEDNIE NORMY W PRAKTYCE: WYMAGANIA PODSTAWOWE
  
W poniższej sekcji zwracać się będzie szczególną uwagę na wdrażanie odpowiednich międzynarodowych 
i europejskich norm w odniesieniu do prawa do informacji. Sformułowane zostaną podstawowe wymogi 
dotyczące realizacji standardów na poszczególnych etapach postępowania sądowego wobec nieletnich; od 
aresztowania po pozbawienie wolności w skutek decyzji sądu.  
 

Etap aresztowania tymczasowego i przesłuchania 

Aresztowanie nieletniego stanowi jego pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich. Po 
aresztowaniu młody człowiek może zostać odprowadzony na posterunek w celu przesłuchania i zostać osadzony 
w areszcie. Ten pierwszy kontakt z policją może być dla nieletniego stresujący z powodu braku zrozumienia i 
wiedzy na temat zachodzących wydarzeń. Istotne jest zatem, by udzielono mu jasnych informacji.

Obowiązkiem policji jest poinformowanie nieletniego podejrzanego o zarzutach w sposób i z użyciem języka, 
które umożliwią nieletniemu zrozumienie (artykuł 40(2)(b)(ii) KPD; Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom, IV, C, ust. 28). Na tym etapie nieletni powinien otrzymywać informacje o możliwościach 
zastosowania rozwiązań pozasądowych. Należy również wyjaśnić nieletniemu konsekwencje udziału 
w takim rozwiązaniu i stworzyć możliwość uzyskania pomocy prawnej przed podjęciem decyzji w tym 
zakresie (Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom IV, C, para. 25).     

Na tym etapie postępowania młodemu człowiekowi może nadal towarzyszyć prawnik. Tym niemniej od 
momentu aresztowania to do policji należy dalsze informowanie nieletniego.  Stwierdzenie to zyskuje na 
znaczeniu, jeśli weźmie się pod uwagę, że w momencie aresztowania adwokat nie jest zwykle obecny na 
posterunku.  Ze sprawy Saldzuz przeciw Turcji wynika, że podejrzany powinien móc korzystać z pomocy 
adwokata od pierwszego przesłuchania (ETPC, 27 listopada 2008, nr wniosku. 36391/02). Jednak jeszcze 
przed przybyciem prawnika nieletni oczekuje w celi, co może powodować u niego duży stres (Berger & Van 
der Kroon, 2011). Udzielenie mu informacji na temat przyszłego postępowania, czego można się spodziewać 
w związku z postępowaniem oraz jak długo może ono potrwać może do pewnego stopnia obniżyć poziom 
stresu.
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Etap postępowania przygotowawczego i sądowego 

Młodzi ludzie mogą mieć problemy z pełnym zrozumieniem postępowania sądowego. Jak wyjaśniono 
w rozdziale 1, młodzi ludzie nie mają jeszcze zdolności i wiedzy umożliwiających im pełne zrozumienie 
procedur prawnych. Można się spodziewać, że lepsze rozumienie informacji związanych z procedurą 
prawną i wiedza przyjdą wraz z dojrzewaniem i zdobywaniem doświadczenia z systemem sądowniczym.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował w sprawie S.C. przeciw Zjednoczonemu Królestwu, że 
rzetelny proces - zgodnie z zapisami artykułu 6 EKPC – nie jest koniecznie związany z rozumieniem przez 
oskarżonego wszystkich szczegółów postępowania karnego (ETPC, 15 czerwca 2004, nr wniosku 60958/00, 
ust. 29). W opinii Trybunału rolą reprezentanta prawnego jest informowanie i udzielanie wskazówek 
oskarżonemu w trakcie trwania postępowania. Trybunał stwierdza dalej, że oskarżony powinien „rozumieć 
ogólną naturę procesu sądowego i wiążących się z nim dla niego/dla niej konsekwencji oraz że zdaje 
sobie sprawę z wagi jakiejkolwiek kary, która może zostać wymierzona. Oznacza to, że osoba oskarżona, 
korzystająca w razie konieczności z pomocy tłumacza, prawnika, pracownika socjalnego lub przyjaciela 
powinna być w stanie zrozumieć ogólny sens słów wypowiadanych na sali sądowej” 

Sprawa ta wskazuje na to, że skuteczny udział - jako element rzetelnego procesu - nie wymaga od 
nieletniego rozumienia każdego szczegółu dyskutowanego w czasie rozprawy sądowej. Oznacza to jednak, 
że terminy „ogólne rozumienie” i „ogólny sens” wymagają dalszego uściślenia. Z omówionych wyżej norm 
międzynarodowych i europejskich wynika, że nieletni musi uzyskać wyjaśnienia dotyczące co najmniej 
trzech poniższych kwestii: 

1. zarzutów stawianych nieletniemu;
2. procedur oraz porządku postępowania w procesie sądowym; 
3. możliwych środków i sankcji, które mogą zostać zastosowane przez sąd. 

ROLA POLICJI WE WŁOSZECH

Po aresztowaniu nieletniego policja zobowiązana jest do poinformowania go o następujących prawach: 

- prawo do wyboru własnego adwokata 

W przypadku, kiedy nieletniego nie stać na wynajęcie prawnika policja zwraca się do miejscowego 
stowarzyszenia adwokackiego o wyznaczenie adwokata z urzędu. We Włoszech adwokata wyznacza się do 
każdej sprawy karnej. 

-prawo do poinformowania rodziny

Urzędnicy państwowi i policja sądowa odpowiedzialna za aresztowanie nieletniego lub osadzenie w areszcie 
muszą niezwłocznie poinformować podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej. 

- prawo do informacji i podejrzeniach/zarzutach 

W przypadku aresztowania nieletniego w momencie popełniania przestępstwa lub bezpośrednio po jego 
popełnieniu nieletniemu nie przysługuje prawo do informacji o zarzutach aż do chwili przesłuchania przez 
prokuratora lub do czasu pierwszej rozprawy, która musi odbyć się w ciągu 96 godzin od aresztowania. W 
innych okolicznościach (np. kiedy nieletni nie został przyłapany na popełnieniu przestępstwa) aresztowania 
może nastąpić jedynie na mocy nakazu. Policjanci okazują nieletniemu nakaz zawierający informację dotyczącą 
podejrzeń wobec niego, dowodów świadczących przeciw nieletniemu, powodów aresztowania itp.

ROLA POLICJI WE WŁOSZECH

Po aresztowaniu nieletniego policja zobowiązana jest do poinformowania go o następujących prawach:

- prawo do wyboru własnego adwokata
W przypadku, kiedy nieletniego nie stać na wynajęcie prawnika policja zwraca się do miejscowego stowarzysze-
nia adwokackiego o wyznaczenie adwokata z urzędu. We Włoszech adwokata wyznacza się do
każdej sprawy karnej.

- prawo do poinformowania rodziny
Urzędnicy państwowi i policja sądowa odpowiedzialna za aresztowanie nieletniego lub osadzenie w areszcie 
muszą niezwłocznie poinformować podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej.

- prawo do informacji i podejrzeniach/zarzutach
W przypadku aresztowania nieletniego w momencie popełniania przestępstwa lub bezpośrednio po jego 
popełnieniu nieletniemu nie przysługuje prawo do informacji o zarzutach aż do chwili przesłuchania przez 
prokuratora lub do czasu pierwszej rozprawy, która musi odbyć się w ciągu 96 godzin od aresztowania. W innych 
okolicznościach (np. kiedy nieletni nie został przyłapany na popełnieniu przestępstwa) aresztowania może nas-
tąpić jedynie na mocy nakazu. Policjanci okazują nieletniemu nakaz zawierający informację dotyczącą
podejrzeń wobec niego, dowodów świadczących przeciw nieletniemu, powodów aresztowania itp.
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Wyjaśnienie tych kwestii powierza się organowi podejmującemu ostateczną decyzję  - sędziemu, 
prokuratorowi, policjantowi lub przedstawicielowi innych kompetentnych władz. Informowanie w tym 
zakresie w czasie rozprawy lub procesu pomimo udzielania tych samych informacji na wcześniejszych 
etapach postępowania ma duże znaczenie, ponieważ pozwala młodej osobie na pełniejsze orientowanie 
się w sytuacji. Zdarza się, że do pierwszej rozprawy mija dużo czasu i w okresie tym nieletni ma szereg 
kontaktów z policją, ważne jest zatem, żeby nie zakładać, że nieletni zapamiętał lub zapamiętał właściwie 
wszystkie informacje. Oprócz tego wyjaśnianie procesu i jego porządku pomaga młodemu człowiekowi 
zrozumieć, czego się od niego oczekuje w trakcie postępowania oraz pozwala mu wyrażać swoje opinie 
przed organami władzy.     

Inna ważną sprawą jest informowanie nieletniego o środkach odwoławczych od podjętych decyzji. Artykuł 
40(2)(b)(v) przyznaje dziecku prawo do odwołania się orzeczenia oraz innych związanych z nim środków 
do wyższej, kompetentnej, niezawisłej i bezstronnej władzy; (patrz również Uwaga ogólna nr 10, ust. 60-
61). Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom zawierają zapis, że prawnik dziecka, 
kurator procesowy lub przedstawiciel prawny powinien udzielić mu niezbędnych informacji dotyczących 
ewentualnych środków odwoławczych po wydaniu orzeczenia lub wyroku (ust. 75). 

Etap wydawania decyzji 
 
Wykonywanie decyzji może odbywać się na różnych etapach procesu sądowego. Sekcja niniejsza skupi sie 
na zaprezentowaniu dwóch tematów: rozwiązań pozasądowych/alternatywnych oraz sankcji i środków 
wolnościowych. 

Jeśli chodzi o rozwiązania pozasądowe, wcześniej stwierdzono, że podejrzani nieletni powinni być 
informowania o ich istnieniu tuż po aresztowaniu. Tam, gdzie to stosowne, wybór środków stosowanych 
w miejsce procedur sądowych należy do policji lub prokuratora. Z drugiej strony nieletni powinien być 
informowany o możliwych konsekwencjach stosowania rozwiązań pozasądowych, konieczności lub braku 
konieczności przyznania się do winy oraz o ewentualnych skutkach zastosowania takiego rozwiązania 
dla zapisów w rejestrze karnym.  Oprócz tego nieletni powinien móc skonsultować się z prawnikiem 
przed podjęciem decyzji o zgodzie na zastosowanie rozwiązań alternatywnych (Wytyczne dla wymiaru 
sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, IV, C, ust. 25). Komitet Praw Dziecka podkreśla, że zgoda nieletniego 
na zastosowanie rozwiązań pozasądowych musi zostać wyrażona w sposób swobodny i dobrowolny oraz 
po zasięgnięciu porady prawnej (Uwaga ogólna nr 12, ust. 59).    

SŁUŻBA KURATORSKA DLA NIELETNICH W GRECJI

W Grecji kurator dla osoby nieletniej jest pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie nieletniego i 
jego rodziny do procedury sądowej oraz za informowanie ich o prawach nieletniego (prawie do bycia wysłu-
chanym, prawie do adwokata, prawie do tłumacza - jeżeli zachodzi taka potrzeba, prawo do towarzyszenia 
mu w sądzie przez rodziców/opiekunów). Kuratorów wyznacza się spośród pracowników społecznych, soc-
jologów, psychologów, antropologów społecznych oraz specjalistów z zakresu prawa. Pracują oni z nieletnim 
i jego rodziną, czasami korzystając ze specjalnego podręcznikadla rodziców/opiekunów dzieci będących w 
konflikcie z prawem.

Służba kuratorska dla młodocianych przestępców działa jako integralny partner w procedurze sądowej,
prowadząc mediację między sądem a nieletnim, sporządzając wywiady środowiskowe i proponując
zindywidualizowane sposoby postępowania z nieletnim. Rolą kuratora jest również wykonywanie środków
edukacyjnych nałożonych przez sąd.
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Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów 
karalnych (ERWS) zawierają dalsze wskazania do wdrażania sankcji i środków wolnościowych. Reguła 
33.1 stwierdza, że „nieletni sprawcy muszą zostać poinformowani o trybach stosowania sankcji lub 
środka zastosowanego wobec nich”. Nieletni i jego rodzice lub opiekunowie prawni powinni także zostać 
poinformowani o konsekwencjach niezastosowania się do warunków i zobowiązań związanych z sankcjami 
i środkami wolnościowymi (reguła 46). Dalsze brzmienie reguły jest następujące: 

„Należy uznać, że niezależnie od tego ile informacji zostało udzielone nieletniemu przestępcy na etapie nakładania sankcji lub 
środka, początek etapu ich wykonywania jest sprzyjającym momentem do jej utrwalenia. Można oczekiwać, że w tym momencie 
nieletni będzie w stopniu wysokim otwarty na przyjmowanie informacji o znaczeniu i konsekwencjach wolnościowej sankcji 
lub środka, pod warunkiem, że informacje te zostaną podane w sposób jasny, całościowy i jednoznaczny. Informacji takiej 
należy udzielać przede wszystkim ustnie, co pozwoli na zaistnienie dialogu między osobą nieletnim a funkcjonariuszem. 
Pożądane jest również poinformowanie nieletniego i jego rodziców lub opiekunów na piśmie, które przypominać będzie o 
warunkach i zobowiązaniach, których nieletni zobowiązany jest przestrzegać oraz zawierać będzie inne przydatne informacje 
na temat wykonywania wolnościowej sankcji lub środka (R 46 ERWS).

Należy podkreślić, że informacje, które mogły zostać udzielone nieletniemu na wczesnym etapie 
postępowania powinny zostać powtórzone na początku wykonywania sankcji lub środka wolnościowego, 
zwłaszcza w zakresie konsekwencji naruszenia warunków ich wykonywania. Jest to szczególnie istotne 
na tym etapie wykonywania sankcji lub środka, ponieważ nieletni powinien być świadomy, że swoim 
zachowaniem może spowodować lub zapobiec takiemu naruszeniu  

Etap aresztowania tymczasowego i wykonywania kary pozbawienia wolności

W 1990 ONZ przyjęła Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące ochrony nieletnich pozbawionych 
wolności (Reguły hawańskie). Pozbawienie wolności może mieć charakter aresztowania tymczasowego lub 
uwięzienia będącego efektem skazania. Istnieją dwie grupy zasad, które zgodnie z Regułami hawańskimi 
odnoszą sie do prawa do informacji osób pozbawionych wolności. Po pierwsze, należy udzielić im informacji 
dotyczących zasad obowiązujących w ośrodku detencyjnym. Informacje takie należy przekazywać przede 
wszystkim w formie pisemnej. Tym niemniej nieletniemu należy udzielić pomocy w zrozumieniu zasad, co 
umożliwi mu poznanie praw i obowiązków, które będzie posiadał w ośrodku.    

REGUŁY HAWAŃSKIE

24. W momencie przyjęcia każdy nieletni powinien otrzymać kopię zasad obowiązujących w ośrodku zatrzymania 
oraz pisemny opis jego praw i obowiązków w języku, który nieletni rozumie, z adresem władz kompetentnych 
do rozpatrywania skarg oraz adresami publicznych lub prywatnych instytucji i organizacji udzielających pomocy 
prawnej. W przypadku nieletnich, którzy nie potrafią czytać lub zrozumieć języka pisanego, informacji udzielać 
należy w sposób umożliwiający ich zrozumienie.

25. Każdemu nieletniemu należy pomagać w zrozumieniu zasad obowiązujących w ośrodku, celów i metodologii 
pracy opiekuńczej , wymagań i procedur dyscyplinarnych, innych autoryzowanych metod zasięgania informacji i 
składania zażaleń oraz wszystkich innych kwestii niezbędnych do pełnego zrozumienia jego praw i obowiązków.
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Druga grupa zasad związana jest ze składaniem skarg podczas pobytu w ośrodku detencyjnym. Reguła 25 
stwierdza, że nieletni mają prawo do składania skarg i powinno im się pomóc w zrozumieniu tego prawa. 
Prawo to omówione zostało szerzej w regułach 75-78. Nieletni powinien móc na przykład zwrócić się z 
prośbą lub skargą do dyrektora ośrodka zatrzymania (reguła 75) oraz władz zwierzchnich (reguła 76), 
po czym należy powołać niezależny podmiot lub rzecznika do zbadania skargi (reguła 77), a nieletniemu 
przysługuje prawo do zażądania pomocy w składaniu zażalenia.   

REGUŁY HAWAŃSKIE

75. Każdy nieletni powinien mieć prawo do zwrócenie się z prośbą lub skargą do dyrektora ośrodka 
detencyjnego oraz do swojego autoryzowanego reprezentanta.
76. Każdy nieletni ma prawo do zwrócenia się z prośbą lub skargą, bez cenzury co do istoty sprawy, 
do administracji centralnej, władz sądowniczych lub innych właściwych władz uznaną drogą oraz do 
niezwłocznego poinformowania go o udzielonej odpowiedzi.

77. Należy podjąć wysiłki by stworzyć niezależne ciało (rzecznika), który będzie otrzymywał i badał skargi 
składane przez nieletnich pozbawionych wolności i wspierał proces osiągnięcia sprawiedliwego porozumienia

78. Każdy nieletni powinien mieć prawo do zażądania pomocy przy składaniu skargi ze strony członków 
rodziny, doradców prawnych, grup niosących pomoc humanitarną oraz, o ile to możliwe, innych osób. Nieletnim 
nie potrafiącym pisać należy zapewnić pomoc w sytuacji, gdy zwracać się będą do publicznych lub prywatnych 
agencji i organizacji, które zapewniają pomoc prawną lub uprawnione są do rozpatrywania  skarg.

INFORMACJE UDZIELANE NIELETNIM W PLACÓWCE PENITENCJARNEJ FUNDACJI 
DIAGRAMA W HISZPANII

Każdy nieletni przybywające do placów zostaje przywitany przez personel zarządzający oraz pracowników 
zespołu społeczno-edukacyjnego (zwykle psychologa i mentora ds. edukacji). Nieletni udaje się następnie 
do miejsca o neutralnym charakterze, co wpłynąć ma na obniżenie poziomu stresu i niepokoju. Nieletniemu 
wyjaśnia się w sposób dla niego zrozumiały, jaki środek został wobec niego zastosowany, co oznacza pobyt w 
placówce penitencjarnej oraz informuje się go o czasie jego pobytu w tym miejscu. 

Pracownicy upewniają się, że nieletni rozumie udzielane mu informacje. Następnie wyjaśnione zostają zasady 
obowiązujące w placówce oraz prawa i obowiązki nieletniego, plan dnia i procedurę habeas corpus (wszystkie te 
informacje są również przekazywane w formie pisemnej w języku nieletniego). Nieletni proszony jest następnie 
o ich przeczytanie i ma możliwość przedyskutowania wszelkich pytań i wątpliwości. W sytuacji, gdy nieletni nie 
mówi po hiszpańsku, a nikt w placówce nie zna jego języka, zapewnia się obecność tłumacza. 

Nieletni otrzymuje również ogólne informacje dotyczące życia, które ma rozpocząć w placówce oraz proszony 
jest o podzielenie się z pracownikami informacjami na temat własnych zainteresowań, oczekiwań i potrzeb. 
Ma to na celu przekonanie nieletniego, że jest słuchany oraz, że jest on aktywnym uczestnikiem procesu 
naprawczego. 

STRESZCZENIE

Prawo do informacji jest jednym z podstawowych elementów skutecznego udziału nieletnich. Prawo to 
wymaga, by: 

• nieletni byli informowani o stawianych im zarzutach, udzielano im ogólnych informacji o procesie z 
udziałem nieletnich oraz o środkach, które mogą zostać wobec nich zastosowane; 

• nieletni otrzymywali te informacje w języku dla nich zrozumiałym, najlepiej ustnie oraz, by informacje 
przekazywane były nieletniemu bezpośrednio, a nie za pośrednictwem rodziców. 



73

3.2.  PRAWO DO BYCIA WYSŁUCHANYM29

Oprócz prawa do informacji, nieletni ma również prawo do bycia wysłuchanym. Obydwa prawa są ważnym 
elementem ochrony prawa do skutecznego udziału w postępowaniu sądowym. 
 

ODPOWIEDNIE NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE

Jak wyjaśniono w Rozdziale 1, prawo dziecka do bycia wysłuchanym zostało sformułowane w artykule 
12 KPD. Przepis ten stwierdza, ze dzieci mają prawo do wypowiedzi w każdej sprawie, która ich dotyczy. 
Zwraca się szczególnie uwagę na prawo do wypowiedzi w postępowaniu sądowym i administracyjnym. W 
Uwagach ogólnych nr  10 i 12 prawo do bycia wysłuchanym jest następnie omawiane szerzej przez Komitet 
Praw Dziecka.   

Komitet Praw Dziecka stwierdza w Uwadze ogólnej nr 10, że „prawo do bycia wysłuchanym jest 
fundamentalnym warunkiem sprawiedliwego procesu” (ust. 44). Dziecko powinno mieć prawo do 
wypowiadania się bezpośrednio, a nie tylko przez przedstawiciela. Oprócz tego prawo do bycia wysłuchanym 
musi być przestrzegane na wszystkich etapach postępowania wobec nieletnich.  Należy również zwrócić 
uwagę na fakt, że Komitet uznaje, że również na etapie poprzedzającym rozprawę nieletni ma takie samo 
prawo milczeć jak i wypowiadać się (ust. 44). 

W uwadze ogólnej nr 12 stwierdza się, że zgodnie z artykułem 12 (2) KPD, dzieci będące w konflikcie z 
prawem powinny mieć możliwość wypowiadania się. 32). Jak wyjaśniono powyżej, udział dziecka w 
postępowaniu powinien być dobrowolny: dziecko nie może nigdy być zmuszane do przedstawiania swoich 
opinii oraz powinno być informowane o swoim prawie do zaprzestania takiej aktywności na każdym etapie 
postępowania (ust. 134 (b)). Pozostaje to w zgodzie z jego prawem do milczenia i zakazowi zmuszania go 
do składania zeznań lub przyznania się do winy (patrz art. 40 ((2)(b))(iv) KPD).  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym stwierdza, że dziecko ma prawo do osobistej 
obecności na dotyczącej go rozprawie i do udziału w niej (art. 16(1)). Prawo to jest elementem prawa do 
rzetelnego procesu sformułowanego w artykule 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Preambuła 
dokumentu stwierdza, że „Państwa członkowskie powinny podjąć właściwe środki, aby skłaniać dzieci 
do udziału w dotyczącej ichrozprawie, w  tym poprzez wzywanie ich osobiściei poprzez przesyłanie kopii 
wezwania podmiotowi odpowiedzialności rodzicielskiej lub” (motyw 60). Oprócz tego, dziecko ma prawo 
do obecności osoby posiadającej odpowiedzialność rodzicielską lub innej odpowiedniej osoby dorosłej 
podczas rozprawy (art. 15(1-2)).   

W Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom prawo do udziału odgrywa ważną rolę w 
systemie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.  Wytyczne dostarczają szczegółowego opisu na 
czym powinien polegać wymiaru sprawiedliwości przyjazny dziecku:  

29  Niektóre fragmenty sekcji pochodzą z dokumentu Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (rozprawa).
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„(...) jest on zwłaszcza jest dostępny, dostosowany do wieku, sprawny, spełnia normy należytej staranności, 
uwzględnia potrzeby i prawa dziecka oraz jest do nich dostosowany, przestrzega praw dziecka, w tym prawa do 
rzetelnego  procesu sądowego, uczestnictwa w postępowaniu i rozumienia  go, poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego, a także prawa  do integralności i godności” (Definicje, podpunkt c).

Poniższa sekcja dostarcza bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu realizowania prawa do 
bycia wysłuchanym na różnych etapach postępowania wobec nieletnich.   

ODPOWIEDNIE NORMY W PRAKTYCE: WYMAGANIA PODSTAWOWE  

W poniższej sekcji zwracać się będzie szczególną uwagę na wdrażanie odpowiednich międzynarodowych 
i europejskich norm w odniesieniu do prawa do bycia wysłuchanym. Sformułowane zostaną podstawowe 
wymogi dotyczące realizacji norm na poszczególnych etapach postępowania sądowego wobec nieletnich. 
 

Etap aresztowania tymczasowego i przesłuchania 

Na etapie aresztowania i przesłuchania prawo do bycia wysłuchanym musi być rozpatrywane w połączeniu 
z prawem do milczenia. Z jednej strony nieletni mają prawo do wyrażania własnych poglądów na temat 
swojej sprawy i mogą wyrażać własne zdanie na temat decyzji podejmowanych na tym etapie. Z drugiej 
strony nieletni mają prawo do zachowania milczenia w odniesieniu do sprawy, tak by nie można było zmusić 
ich do przyznania się do winy (art. 40 ((2)(b))(iv) KPD).  

Pierwszym wymogiem dotyczącym przesłuchania osoby nieletniej jest, by miało ono miejsce w pomieszczeni 
gwarantującym spokój, oraz niezakłócony przebieg przesłuchania przez osoby wchodzące i wychodzące z 
pomieszczenia (patrz również rozdział 2).  

Drugie wymaganie dotyczy brania pod uwagę dwóch aspektów ludzkiego zachowania, które mogą 
mieć wpływ na przesłuchanie: uległości i podatności na sugestię. Uległość oznacza sytuację w której 
przesłuchiwany fałszywie przyznaje się do winy. Podejrzany wie, że jest niewinny, ale z powodu pragnienia 
bycia zwolnionym do domu, przyznaje się. Uległość ma miejsce w sytuacji presji, wynikającej ze świadomości, 
że ktoś będzie przesłuchiwany lub zatrzymany przez dłuższy czas (Gudjonsson, 2003).    

Podatność na sugestię odnosi się do stopnia podatności na wpływ. Podejrzany zaczyna wierzyć w podawane 
mu, nieprawdziwe informacje. Osoby wyjątkowo podatne na sugestię tworzą pseudo-wspomnienia 
wydarzeń, które im zasugerowano. Podejrzany nie jest świadomy tego procesu. Badania pokazały, że 
podatność na sugestię jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn, u dzieci poniżej 12 roku życia, ludzi o niższym 
ilorazie inteligencji, ludzi zaniepokojonych lub zmęczonych lub u podejrzanych, którzy sądzą, że muszą 
odpowiedzieć na każde pytanie (Gudjonsson, 2003). Ostatni aspekt dotyczy zwłaszcza dzieci, ponieważ są 
one przekonane, że będzie się od ich oczekiwać odpowiedzi na każde pytanie przesłuchującego (Saywitz 
et al., 2010). Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4. W celu uniknięcia efektu uległości 
lub podatności na sugestię należy w sposób jasny pouczyć młodego podejrzanego przed rozpoczęciem 
przesłuchania. Ważne jest, by poinformowano go o prawie do milczenia w sposób formalny, ale wyjaśniono 
mu również jego implikacje. Więcej informacji dotyczących sposobu takiego informowania znajduje się w 
rozdziale 4.  
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Jak to zostało wyjaśnione w rozdziale 2, obecność adwokata podczas pierwszego przesłuchania ma olbrzymie 
znaczenie. To właśnie prawnik ma możliwość udzielenia podejrzanemu dodatkowych informacji o jego 
prawie do zachowania milczenia. Oprócz tego adwokat ma również za zadanie zwracać uwagę na próby 
wywierania nacisku na nieletniego przez policję i interweniować ilekroć dojdzie do wniosku, że nieletni 
gotów jest przyznać się do winy z powodu wywieranej presji. Jak zaznaczono wcześniej w rozdziale 2, nie 
należy zatem zbyt pochopnie umożliwiać nieletniemu zrzeczenia się prawa do adwokata (patrz również 
Liefaard & Van den Brink, 2014).  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym zwraca się uwagę, by przesłuchania dzieci przez 
policję lub przez inne organy ścigania w postępowaniu karnym nagrywano w postaci zapisu audiowizualnego, 
jeżeli jest to proporcjonalne z uwagi na okoliczności sprawy, biorąc pod uwagę między innymi ewentualną 
obecność adwokata oraz fakt pozbawienia dziecka wolności (art. 9(1)). 

Etap postępowania przygotowawczego i sądowego 

Niektóre badania wskazują, że dzieci i młodzi ludzie cenią możliwość bycia wysłuchanym bezpośrednio 
przez osoby podejmujące decyzje, które ich dotyczą. Oprócz tego Komitet Praw Dziecka stwierdza, że dzieci 
powinny mieć możliwość wypowiadania się bezpośrednio we wszelkich postępowaniach (Uwaga ogólna nr 
12, ust. 35).  

Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom zawierają dwa inne ważne zapisy. Po pierwsze, 
dzieci powinny zostać wysłuchane, jeżeli uzna się, że dysponują wystarczającym poziomem zrozumienia 
swojej sprawy (ust. 44). Oznacza to również, że sposób wysłuchania dziecka powinien być dostosowany do 
jego poziomu rozumienia sytuacji. Po drugie, dzieciom nie należy uniemożliwiać wypowiadania własnych 
opinii jedynie ze względu na wiek. 47).   

KONFERENCJA  

Austriacka ustawa o postępowaniu sądowym wobec nieletnich zaleca unikanie aresztu tymczasowego. W celu 
dalszego wyeliminowania aresztowania, w roku 2015 w Austrii zaczęto organizować konferencje dla nieletnich, 
zagrożonych aresztowaniem. W konferencji biorą udział nieletni, jego rodzina, sąd dla nieletnich, pracownicy 
socjalni i kurator. Młodemu człowiekowi stawia się jasne warunki, takie jak konieczność uczęszczania do szkoły 
lub pracy, rozpoczęcie różnego typu terapii, takich jak kurs panowania nad agresją. Warunki te ujęte zostają 
w umowie, którą nieletni musi zaakceptować. Praktyka ta przyczyniła się do zmniejszenia liczy aresztowań 
tymczasowych.  

WYTYCZNE DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNEGO DZIECIOM 

44. Sędziowie powinni przestrzegać prawa dziecka do bycia wysłuchanym we wszystkich kwestiach, które 
mają na nie wpływ, lub przynajmniej do bycia wysłuchanym, jeżeli uznaje się, że dane dziecko dysponuje 
wystarczającym poziomem zrozumienia poruszanych zagadnień.  Środki stosowane w tym celu należy 
dostosować do poziomu zrozumienia  dziecka i do jego zdolności komunikacyjnych, należy również uwzględnić 
okoliczności sprawy. Należy konsultować się z dziećmi odnośnie do sposobu, w jaki pragną zostać wysłuchane.

47. Nie można uniemożliwić dziecku bycia wysłuchanym wyłącznie ze  względu na jego wiek.  W żadnej sytuacji, 
w której dziecko występuje z  inicjatywą bycia wysłuchanym w sprawie mającej na nie wpływ, sędzia nie 
powinien odmówić jego wysłuchania, chyba że czyni to dla dobra dziecka; sędzia zawsze powinien wysłuchać 
podglądów i opinii dziecka w kwestiach dotyczących go w danej sprawie.



76

Druga uwaga oznacza, że co do zasady, nie należy stosować żadnych ograniczeń wiekowych w kwestii prawa 
dziecka do wypowiadania się. Artykuł 12 (1) KPD można uważać za artykuł o charakterze dynamicznym, 
a to z powodu wskazywanej zależności między wiekiem i poziomem dojrzałości dziecka a poziomem jego 
uczestnictwa (Beijer & Liefaard, (2011)). Należy pamiętać, że w każdym przypadku należy podejmować 
ocenę indywidualnego poziomu dojrzałości dziecka, ponieważ od niego zależy waga, jaką przywiązuje się 
do jego wypowiedzi. Branie pod uwagę indywidualnej drogi rozwoju oraz, w konsekwencji, indywidualnych 
różnic w zdolności do wyrażania swoich opinii pozwala osobie podejmującej decyzje dotyczące dziecka 
określić należyty stopnień uwzględniania wypowiedzi dziecka przy podejmowaniu decyzji (Lansdown, 
2005; Saywitz et al., 2010; Stalford, 2012). Prawo do bycia wysłuchanym zależy więc od poziomu dojrzałości 
dziecka, co sprawia, że do dorosłego należy podejmowanie decyzji w imieniu dziecka, kiedy jest ono uznane 
za niedojrzałe i niezdolne do wyrażania własnego zdania (Beijer & Liefaard, 2011).  

Prawo do udziału w postępowaniu jest nie tylko ważnym składnikiem praw dziecka, ale jest ono również 
ważne z perspektywy teoretycznej. Umożliwienie młodej osobie opowiedzenia własnej historii uważa się za 
istotny czynnik, który sprzyja pojawieniu się dziecka w sądzie i dokonaniu refleksji nad swoim zachowania 
w obecności sędziego (Fagan & Tyler, 2005). Teorie i badania dotyczące sprawiedliwości proceduralnej 
wskazują, że uczestniczenie w procedurze podejmowania decyzji zwiększa satysfakcję z samej procedury 
i jej wyniku. Sprawiedliwość proceduralna dotyczy postrzegania jako sprawiedliwych procedur oraz 
sposobu, w jakim jest się traktowanym. Oprócz tego badania wykazały, że ludzie są bardziej skłonni do 
współpracy z władzami oraz do przestrzegania wydanych przez nie decyzji, jeżeli traktowani są z zaufaniem, 
sprawiedliwie, z szacunkiem i w sposób bezstronny (Tyler, 2006). Przyjmuje się, że kiedy nieletni może 
wypowiadać się na temat własnej sprawy i zdolny jest do uczestniczenia w postępowaniu, pomaga mu to 
zaakceptować ostateczną decyzję i podporządkować się jej (więcej na ten temat - patrz rozdział 5). 

Innym ważnym elementem skutecznego udziału jest okazywanie szczerego zainteresowania 
wypowiedziami nieletniego. Komitet Praw Dziecka wskazuje, że „niewystarczające jest jedynie 
wysłuchiwanie dziecka; kiedy dziecko jest w stanie formułować swoje opinie, należy podchodzić do nich 
w sposób poważny (Uwaga ogólna nr 12, ust. 28). Okazywanie autentycznego zainteresowania poglądami 
dziecka oznacza, że zachęca się je do ich wyrażania, a sędzia lub inny funkcjonariusz kontynuuje rozmowę, 
zadając dziecku pytania. Zadawanie pytań wskazuje, że sędzia uważa wkład dziecka w rozprawę za istotny 
(Delfos, 2005). Wsparcie obejmujące kontakt wzrokowy, uśmiech, sposób intonacji, swobodna postawa ciała 
i życzliwe uwagi dają młodej osobie pewność, że jest ona wysłuchiwana i traktowana poważnie (Saywitz et 
al., 2010; patrz również rozdział 4). Wykazując zainteresowanie historią i poglądami młodego człowieka, 
nie tylko poprzez notowanie, ale również przez zadanie jednego lub kilku pytań oraz zainteresowanie się 
szczegółami jest przynajmniej tak samo ważną rzeczą, jak pozwolenie nieletniemu na przedstawienie 
własnej historii. W ten sposób osoba podejmująca decyzję okazuje młodemu człowiekowi szacunek oraz 
daje mu do zrozumienia, że słucha go z dobrą wolą (Tyler, 2003; 2006). 

Podsumowując, nieletni wolą, kiedy zwraca się do nich na ich własnym poziomie zrozumienia i dojrzałości. 
Osoby pracujące z dziećmi muszą sprawdzić, czy młody człowiek rozumie, o czym dyskutuje się podczas 
rozprawy, ale powinny również upewnić się, czy same rozumieją rozmówcę w sposób właściwy, co sprzyja 
przekonaniu młodego człowieka, że jest traktowany poważnie i rozumiany przez osobę podejmującą decyzje. 
Istotne jest również, by osoba taka, oprócz dyskutowania kwestii związanych ze sprawą zainteresowała 
się także osobistą sytuacją nieletniego. Jest to kwestia okazania szczerego zainteresowania i szacunku dla 
sytuacji życiowej nieletniego, co przełoży się na postrzeganie przez niego procedury, której został poddany, 
jako sprawiedliwej. 
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Etap podejmowania i wykonywania decyzji  

Komitet Praw Dziecka uznaje, że prawo dziecka do bycia wysłuchanym powinno być przestrzegane na 
każdym etapie postępowania. Dotyczy to również etapu wykonywania sankcji lub środków nałożonych na 
nieletniego (Uwaga ogólna nr 12, ust. 58). Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych 
wobec nieletnich sprawców czynów karalnych (ERWS) również potwierdzają, że prawo do skutecznego 
udziału odnosi się również do etapu nakładania i wykonywania sankcji i środków (reguła 13). 

W uwadze ogólnej nr 10 Komitet poczynił kilka ważnych z tego punktu widzenia uwag:  

UWAGA OGÓLNA NR 10

45.  Dziecku należy umożliwić wyrażenie własnego zdania w kwestii środków (alternatywnych), które mogą 
zostać na nie nałożone, a konkretne życzenia, które może ono wyrazić w związku z tą kwestią powinny być 
traktowane z właściwą powagą. Przyjęcie, że dziecko może ponieść odpowiedzialność karną oznacza, że 
powinno ono mieć kompetencje i zdolność do skutecznego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczącej 
najwłaściwszego sposobu odpowiedzenia na zarzuty o naruszenie prawa karnego (patrz ustęp 46 poniżej). 
Jest sprawą oczywistą, że osobą odpowiedzialną za podjęcie decyzji jest sędzia. Niemniej traktowanie dziecka 
jako bierny obiekt nie sprzyja realizowaniu jego praw i nie przyczynia się do wyboru właściwej reakcji na jego 
zachowanie. Dotyczy to również etapu wykonywania nałożonych środków.  Badania wykazały, że aktywne 
zaangażowanie dziecka na tym etapie sprzyja osiągnięciu pozytywnych rezultatów.

Kilka ważnych uwag Komitetu wyraża myśl, że nieletni nie powinien być traktowany jako bierny obiekt, 
ponieważ nie przyczynia się to do wyboru skutecznej reakcji na jego przestępcze zachowanie. Oczekuje się, że 
aktywne zaangażowanie nieletniego w wykonywanie sankcji lub środka przyczyni się do ich pozytywnego 
wykonania (Uwaga ogólna nr 10, ust. 45).  

Etap aresztowania tymczasowego i wykonywania kary pozbawienia wolności

Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów 
karalnych (ERWS) dostarczają dodatkowych szczegółów dotyczących skutecznego udziału nieletnich an 
etapie pozbawienia wolności. Po pierwsze, ważnym zapisem w tym kontekście jest reguła 50.

EUROPEJSKIE REGUŁY WYKONYWANIA SANKCJI I ŚRODKÓW ORZECZONYCH WOBEC 
NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW KARALNYCH

50.1 Nieletni pozbawieni wolności powinni mieć zagwarantowany dostęp do szeregu istotnych zajęć i interwencji, 
stosownie do ogólnego indywidualnego planu, który zakłada przechodzenie przez mniej restrykcyjne reżimy 
jako przygotowania do zwolnienia i reintegracji ze społeczeństwem. Działania i interwencje powinny sprzyjać ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, budowaniu poczucia szacunku do samego siebie i odpowiedzialności oraz 
rozwijać postawy i zdolności, które w przyszłości pomogą nieletnim nie powracać do popełniania przestępstw. 

50.2 Nieletnich należy zachęcać do brania udziału w takich działaniach i interwencjach. 

50.3 Nieletni pozbawieni wolności powinni być zachęcani do dyskutowania kwestii dotyczących ogólnych 
warunków pobytu w instytucji oraz ich zajęć oraz do indywidualnego lub, kiedy to stosowne, wspólnego 
komunikowania swoich opinii w tych kwestiach. 
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W komentarzu do Reguł wyjaśnia się, że aktywny udział nieletnich w zajęciach, zgodnie z regułą 50.1 
jest warunkiem koniecznym powodzenia tych działań. Jeszcze większe znaczenia ma fakt, że komentarz 
stwierdza, że „reguła 50.3 wzmacnia ideę aktywnego uczestnictwa poprzez zachęcanie nieletnich do 
podnoszenia i dyskutowania kwestii dotyczących ogólnych warunków życia i form aktywności w instytucji 
(...). Takie podejście partycypacyjne ma podstawowe znaczenie, ponieważ wpływa na odczuwanie przez 
młodych ludzi związku z decyzjami ich dotyczącymi i ich aktualnym i przyszłym rozwojem” (Komentarz, 
reguła 50).
 
Badania Van der Laan i Eichelsheim (2013) wykazują, że słaba adaptacja nieletnich do życia w warunkach 
pozbawienia wolności, w tym odczucie stresu, utraty autonomii i doświadczanie nieprzyjaznego środowiska 
nie przyczynia się przeżywania kary pozbawienia wolności jako doświadczenia edukującego. Nieletni nie 
są wtedy zmotywowani do uczestnictwa w programach szkoleniowych w trakcie odbywania kary. Badania 
te wykazały również, że słabej adaptacji psychicznej nieletnich można zaradzić przez takie czynniki jak 
sprawiedliwość przy egzekwowaniu prawa (np. sprawiedliwe traktowanie lub respektowanie prawa do 
bycia wysłuchanym) oraz możliwość uczestniczenia w codziennych zajęciach. Czynniki te pomagają stworzyć 
bezpieczne środowisko, dać nieletnim poczucie wolności i możliwości wyboru i redukują napięcie pomiędzy 
nimi, co z kolei wzmacnia motywację nieletnich do uczestniczenia w programach szkoleniowych, których 
celem jest zapobieganie powrotowi do popełniania przestępstw. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
instytucji, w których przebywają nieletni pozbawieni wolności, ponieważ zasadniczym celem takich 
placówek jest przygotowanie podopiecznych do reintegracji ze społeczeństwem i zapobieganie powrotowi 
do popełniania przestępstw. W komentarzu ERWS stwierdza się również, ze podejście partycypacyjne jest 
elementem strategii zapobiegawczej (Komentarz, reguła 52). 

Reguły hawańskie wymagają, by z nowoprzybyłym nieletnim przeprowadzono wywiad w czasie jak 
najkrótszym od jego przybycia do ośrodka. Z rozmowy takiej należy sporządzić raport psychologiczny i 
środowiskowy, który określi rodzaj i poziom opieki oraz zalecany program.    

Reguła 62.6 (c) ERWS stwierdza się, że (z wyjątkiem przypadków bardzo krótkiego okresu pozbawienia 
wolności) „należy stworzyć ogólny program edukacyjny i szkoleniowy, zgodny z indywidualnymi 
cechami nieletniego (...)”. Oprócz tego „przy opracowywaniu programu należy wziąć pod uwagę opinie 
nieletniego” (reguła 62.6 (d)). W Komentarzu stwierdza się również, że uwzględnianie opinii nieletniego 
w przygotowywaniu planu ma szczególne znaczenie, ponieważ zgoda nieletniego na uczestnictwo w 
proponowanych programach jest zasadniczym warunkiem ich powodzenia (Komentarz, reguła 62).    
 

 

NIELETNI W OŚRODKU DETENCYJNYM 

We Włoszech istnieje funkcja sędziego nadzorującego przy sądzie dla nieletnich, którego zadaniem jest 
monitorowanie wykonywania środków w celu zapewnienia legalności wykonywania wszelkich form pozbawienia 
wolności, nadzorowanie organizacji placówek pod kątem opieki i stosowanych programów oraz wydawaniem 
przepisów mających na celu eliminację potencjalnych naruszeń praw dzieci pozbawionych wolności. Zgodnie z 
włoskim kodeksem postępowania DPR 448/1988, sędzia nadzorujący ma za zadanie utrzymywać częste kontakty 
z dziećmi oraz zespołami za nie odpowiedzialnymi oraz regularnie pojawiać się w placówkach (Braun & Rosset, 
2015).

We Francji warunki wykonywania kary kontrolowane są przez sędziego odpowiedzialnego za warunki w jakich 
nieletni odbywają karę. W razie potrzeby sędzia zwraca się ze swoimi uwagami do kompetentnych władz. Sędzia 
sądu dla nieletnich działa równocześnie jako sędzia odpowiedzialny za wykonywanie wyroków oraz jako sędzia 
śledczy stosunku do dzieci pozostających w jego jurysdykcji. W ramach takich kompetencji ma on prawo do 
spotykania się z dzieckiem jako oskarżonym oraz do kontrolowania warunków, w jakich odbywa ono karę. Po 
wizycie w placówce, o ile to konieczne, sędzia przekazuje swoje uwagi kompetentnym władzom. Nieletni mogą 
zwrócić się z prośbą o kontakt z sędzią uprawnionym do wizytacji, podczas których pracownicy placówki są 
nieobecni (Braun & Rosset, 2015). 
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STRESZCZENIE

Prawo do bycia wysłuchanym stanowi fundament skutecznego udziału. Prawo to wymaga, by: 

• nieletni mieli możliwość wyrażania swoich opinii na każdym etapie postępowania; 
• ich opiniom należy nadawać wagę odpowiednią do ich wieku i dojrzałości. 

Udział w postępowaniu można uznać za warunek wstępny rzetelnego procesu, którego spełnienie może pomóc 
młodym ludziom zaakceptować ostateczną decyzję wydaną w ich sprawie. 





Rozdział 4

Umiejętności  komunikacyjne
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Rozdział 4. Umiejętności  
komunikacyjne30

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących 
podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym stwierdza jasno, że osoby pracujące z dziećmi 
będącymi w konflikcie z prawem powinny przechodzić szkolenia dotyczące odpowiednich technik 
przesłuchiwania, psychologii dziecięcej oraz komunikacji dostosowanej do poziomu dziecka (art. 20). W 
Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom również podkreśla się, że osoby pracujące 
z dziećmi, takie jak policjanci, prawnicy, sędziowie, mediatorzy czy pracownicy socjalni powinny odbywać 
szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych, stosowania języka przyjaznego dziecku i psychologii 
dziecięcej (ust. 67; patrz również Uwaga ogólna nr 12). 

Niniejszy rozdział zawiera wprowadzenie do kwestii skutecznej komunikacji z dziećmi i młodzieżą. W każdej 
sekcji znajdują się przykłady, które ilustrują to pojęcie i wyjaśniają stosowane techniki. W sekcji 4.1 omawia 
się rolę otoczenia, w którym odbywa się rozmowa z młodą osobą. Sekcja 4.2 przedstawia kilka technik 
konwersacyjnych, mających za zadanie skłonienie nieletniego do aktywniejszego udziału w rozmowie. W 
sekcji 4.3 omawia się rolę udzielania wyjaśnień i dodatkowych wytłumaczeń. 

4.1.  OTOCZENIE

Rozdział 2 poruszał zagadnienie otoczenia i atmosfery, w której odbywać się mają rozmowy z nieletnimi. 
Wyjaśniono, że ze względu na zapewnienie skutecznego udziału w postępowaniu, wszyscy jego uczestnicy 
powinni siedzieć w odległości umożliwiającej słyszenie się oraz w sposób umożliwiający wzajemne widzenie 
się wszystkich uczestników posiedzenia. Drugim ważnym wymogiem jest zwracanie się do nieletniego 
z pozytywnym nastawieniem. Po trzecie, posiedzenia sądu z udziałem dzieci powinny być dostosowane 
do tempa dziecka i jego (relatywnie niewielkiej) możliwości koncentracji uwagi.  W niniejszym rozdziale 
podkreśla się dwa kolejne punkty: budowanie zaufania i kwestię poufności.  

BUDOWANIE ZAUFANIA 

W celu skutecznej komunikacji w nieletnim należy stworzyć na krótko więź emocjonalną między 
pracownikiem wymiaru sprawiedliwości a młodą osobą. Wymaga to wysiłku ze strony pracownika 
wymiaru sprawiedliwości, ponieważ nieletni z reguły nie otwierają się łatwo przed dorosłym. Budowanie 
zaufania zwykle wymaga czasu, natomiast w przypadku postępowania sądowego wobec nieletnich 
czas jest wyjątkowo cenny. W celu zdobycia zaufania młodego człowieka warto, by dorosły słuchał go 
bez dokonywania ocen. Oznacza to, że dorosły słucha więcej niż mówi i pozwala nieletniemu dzielić się 
swoimi myślami i uczuciami (American Psychological Association, 2002). Podejście nieoceniające wymaga 
krytycznego podejścia do własnych przekonań i uznania, że mogą one nie być podzielane przez wszystkich 

30  Niektóre fragmenty sekcji pochodzą z dokumentu Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (rozprawa).
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(Grant et al., 2008). Słuchanie w sposób nieoceniający pozwala nieletniemu zdać sobie sprawę, że jego opinia 
jest ceniona, co z kolei prowadzi do zwiększenia zaufania w stosunku do dorosłego (American Psychological 
Association, 2002). 

Zaleca się, by rozpocząć rozmowę w sposób, który sprzyja jej rozwojowi w zamierzonej przez nas formie. Należy 
więc wzbudzić w dziecku przekonanie, że to ono będzie miało okazję mówić więcej, a zadaniem pracownika 
będzie wysłuchanie dziecka. Dziecku należy pozostawić co najmniej 10-20 sekund na odpowiedź. Nie należy 
zbyt szybko zadawać kolejnego pytania; dzieci potrzebują czasu, żeby zrozumieć treść pytania i sformułować 
odpowiedź. Badania wskazują, że nie należy zmuszać dziecka do odpowiedzi na pytanie, na które nie chce 
odpowiedzieć. Kiedy dziecko milczy zaleca się raczej, by nie naciskać na odpowiedź, a raczej starać się zrozumieć 
przyczynę niechęci do jej udzielenia (Saywitz et al., 2010).

POUFNOŚĆ   

Bardzo ważnym wymogiem dotyczącym prowadzenia rozmów z nieletnim, szczególnie na tematy wrażliwe, 
jest zapewnienie ich poufności. W rozdziale 2 przedstawiono międzynarodowe normy dotyczące kwestii 
ochrony prywatności dziecka. Rola poufności jest tak wielka, ponieważ sprzyja poczuciu bezpieczeństwa 
osób nieletnich, co w rezultacie skłania ich do rozmowy. Badania związane z ochroną zdrowia wykazały, że 
młodzi ludzie są bardziej skłonni ujawnić wrażliwe informacje w momencie, gdy ich wizyta rozpoczyna się od 
rozmowy o zasadach zachowania poufności  (Grant et al., 2008). Jest zatem istotne, by informować nieletnich 
przed rozpoczęciem rozmowy z pracownikiem wymiaru sprawiedliwości o zasadzie ochrony prywatności i jej 
praktycznych skutkach. Po uzyskaniu takiej informacji nieletni czują się bezpieczniej i są bardziej skłonni do 
rozmowy.    

Badania wykazują, że na sposób reakcji dziecka mają wpływ osoby wokół niego. Dzieci mogą niechętnie oskarżać 
dorosłych lub rówieśników w obecności innych lub mogą starać się uzyskiwać podpowiedzi do zadawanych 
pytań od dorosłych. Rodzice mogą być dla nieletnich źródłem wsparcia, ale nie zawsze ma to miejsce. Zależy to 
od rodzaju ich wzajemnej relacji oraz od typu wsparcia udzielanego przez rodziców (Saywitz et al., 2010). 

Zasadniczo zaleca się, by kwestie wrażliwe były omawiane wyłącznie z nieletnim, bez obecności rodziców. 
W obecności rodziców dziecko może starać się tak modyfikować zeznania, by oszczędzić rodzicom bólu lub 
zapobiec zmianie sposobu w jaki postrzegają oni swoje dziecko. Podczas przesłuchania lub wysłuchania 
pracownik może poprosić rodziców o opuszczenie na krótko pomieszczenia w celu omówienia kwestii 
wrażliwych tylko z nieletnim. Ważne jest, by przedyskutować z młodym człowiekiem jakie informacje zostaną 
przekazane rodzicom po ich powrocie, jak rozmowa zostanie podsumowana oraz które informacje zostaną 
uznane za poufne (Grant et al., 2008).      

USTALENIE ZASAD PROWADZENIA ROZMÓW

Przed rozpoczęciem rozmowy z młodą osobą należy przeprowadzić rozmowę wstępną, w której wyjaśni się 
dziecku cel spotkania. W ten sposób młody człowiek dowie się, czego może się spodziewać oraz czego oczekuje 
się od niego podczas rozmowy. Wyjaśnienie pewnych zasad prowadzenia konwersacji jest szczególnie ważne, 
kiedy spotkanie wiąże się z przesłuchaniem nieletniego. Badania wskazują, że zasady takie mają pozytywny 
wpływ na wiarygodność odpowiedzi, o ile techniki przesłuchania nie są w wysokim stopniu naprowadzające 
(Saywitz et al., 2010).  
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4.2.  TECHNIKI KONWERSACJI 

Rozmowa motywacyjna to pojęcie związane z tematyką medyczną, oznaczające dobrze udokumentowany 
naukowo sposób postępowania wspierający determinację pacjenta do przestrzegania wymogów terapii, 
opracowany przez Millera i Rollnicka (2002). Podejście to zakłada bezpośrednią i skupioną na kliencie 
interakcję, która sprzyjać ma zmianie zachowania. 

Sama rozmowa na temat aktualnego zachowania rozmówcy może zwiększyć jego świadomość na temat 
jego zachowania w przyszłości i pomóc mu w pokierowaniu nim. Zadając pytania, pomagamy nieletniemu 
dokonać refleksji na temat swojego zachowania (Delfos, 2005).   

Rozmowa motywacyjna ma na celu wzbudzenie w rozmówcy wewnętrznej motywacji do zmiany. Ten typ 
interakcji wymaga, by osoba przeprowadzająca rozmowę motywacyjną przestrzegała 4 zasad: szczerego 
wyrażania empatii, budowania rozdźwięku między obecnym zachowaniem rozmówcy i celem jego terapii, 
radzenia sobie z oporem rozmówcy oraz wspierania jego poczucia własnej skuteczności. 

PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY 

1. Promowanie dokładności, kompletności i uczciwości: „Powiedz mi wszystko, co pamiętasz, od początku do 
końca, nawet o najmniejszych sprawach, które wydają ci się nieważne.  Niczego nie zmyślaj”. „Obiecujesz, że 
powiesz mi tylko prawdę? Zamierzasz w czymś mnie okłamać?”

2. Pouczenie dzieci, żeby mówiły „nie wiem”: „Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, powiedz mi, że nie 
wiesz. Nie zgaduj. Nie wymyślaj rzeczy nieprawdziwych. Ale jeśli znasz odpowiedź - odpowiedz”.

3. Pouczenie dzieci, by mówiły „nie rozumiem”: „Zadam ci za chwilę kilka pytań. Niektóre będą łatwe do 
zrozumienia, a inne będą trudne. Jeżeli usłyszysz pytanie, którego nie rozumiesz, powiedz mi, że nie rozumiesz 
pytania. Powiedz „Nie rozumiem”, „Nie wiem, o co panu chodzi” lub „Nie łapię”. Zadam ci to pytanie innymi 
słowami”.

4. Ostrzeganie dzieci przed mylącymi pytaniami: „ Czasami, kiedy będę cię pytał, mogę zgadywać lub mogę 
popełnić błąd. Powiedz mi, jeśli będę się mylił. Nie jestem członkiem twojej rodziny. Nie mogę wiedzieć, co się 
stało. Chcę wiedzieć, co myślisz. To bardzo ważne, żebyś powiedział mi o tym, że się mylę, albo mówię coś nie 
tak. Chcę wszystko dobrze zrozumieć”.

5. Mówienie dziecku, że przesłuchujący nie może pomagać w odpowiadaniu na pytania: „Nie wiem co przydarzyło 
się tobie, ani co się stało w twojej rodzinie. Nie będę mógł pomóc ci opowiedzieć na pytania”.

Źródło: Saywitz et al., 2010
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CZTERY ZASADY ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ 

Wyrażanie empatii Prowadzący rozmowę komunikuje rozmówcy, że rozumie i akceptuje jego 
doświadczenie, w tym jego ambiwalentny stosunek do zmiany.

Prowadzący stara się spojrzeć na świat oczami rozmówcy.

Budowanie rozdźwięku Prowadzący używa technik pomagających rozmówcy zidentyfikować przypadki 
rozdźwięku między zachowaniem rozmówcy, a jego osobistymi celami i 
wartościami w celu zmotywowania go do zmiany. 

Radzenie sobie z oporem To rozmówca jest podstawowym źródłem odpowiedzi i rozwiązań, prowadzący ma 
zapraszać do dostrzegania nowych perspektyw, a nie narzucać je.

Prowadzący nie sprzeciwia się w sposób bezpośredni żadnej formie oporu 
wykazywanego przez rozmówcę.

Wspieranie poczucia 
własnej skuteczności

Prowadzący podkreśla zdolność rozmówcy do wykonania planu dotyczącego 
zmiany zachowania.

Źródło: Miller & Rollnick, 2002

Techniki opisane przez Millera i Rollnicka mogą odegrać niemałą rolę  również w przekonywaniu osób nieletnich 
do zmiany zachowania. Techniki te to: słuchanie aktywne (refleksyjne), zadawanie pytań otwartych, docenianie i 
podsumowywanie. Wszystkie cztery terminy zostaną jeszcze szerzej omówione. 

SŁUCHANIE AKTYWNE (REFLEKSYJNE)

Słuchanie aktywne oznacza odpowiadanie na wypowiedź rozmówcy za pomocą powtórzenia istoty lub 
konkretnego aspektu jego wypowiedzi. Technika ta spełnia trzy funkcje: 1) upewnienie się, że dobrze rozumie się 
wypowiedzi rozmówcy, 2) zmniejszenie oporu rozmówcy oraz 3) zachęcanie do dyskusji na temat powodów, dla 
których rozmówca miałby wprowadzić jakiekolwiek zmiany (Levensky et al., 2007).  

Powtórzenie przez prowadzącego wypowiedzi rozmówcy pozwala nieletniemu na skorygowanie prowadzącego, 
ilekroć ten nie zrozumie właściwie jego słów. W przypadku gdy perspektywa zmiany zachowania wzbudza 
sprzeciw, sugerowanie rozwiązania lub próby nakłaniania nieletniego są przeciwskuteczne. Takie reakcje 
prowadzącego prowadzą zwykle to przedłużania się lub intensyfikacji oporu,  a rolą aktywnego słuchania jest 
raczej refleksja nad znaczeniem słów rozmówcy. Kiedy prowadzący okazuje zrozumienie i uznanie dla myśli i 
uczuć młodego człowieka, jego opór zaczyna maleć. Wtedy dopiero prowadzący może sugerować nieletniemu 
zmianę zachowania (Levensky et al., 2007). Może to również wymagać przeformułowania zdań negatywnych na 
bardziej pozytywne. W ten sposób można wprowadzać wypowiedzi sprzyjające zmianie. W miejsce powtarzania 
wypowiedzi nacechowanej negatywnymi emocjami, można starać się zmienić jej wydźwięk poprzez zapytanie 
nieletniego jakiej zmiany chciałby w związku z opisywaną sytuacją, lub czego życzyłby sobie w przyszłości.    

Refleksje na temat wypowiedzi rozmówcy mogą mieć po prostu formę powtórzenia jego wypowiedzi. Z drugiej 
strony, mogą one mieć również bardziej złożony charakter i być próbą zmiany lub wzmocnienia znaczenia 
jego słów. Ważne jest, by uwagi refleksyjne czynione przez prowadzącego miały jak najściślejszy związek z 
wypowiedziami lub sugestiami nieletniego. Rozmówcy należy również pozostawić wystarczająco dużo 
przestrzeni do skorygowania lub omówienia uwag prowadzącego. Dzięki temu nieletni czuje, że jest lepiej 
rozumiany, co sprzyja postępowi w jego myśleniu o zmianie (Levensky et al., 2007; Naar-King, 2011).   
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PYTANIA OTWARTE

Pytania otwarte nie ukierunkowują rozmówcy na konkretny rodzaj odpowiedzi, a raczej pozwalają mu 
udzielić odpowiedzi przemyślanej i pełniejszej.  Pytania zamknięte zasadniczo wymagają odpowiedzi «tak», 
«nie» lub jakiejś wartości liczbowej  (Erickson et al., 2005). Badania wykazały, że pytania otwarte zachęcają 
młodych ludzi do udzielania dłuższych, bardziej szczegółowych i dokładnych oraz mniej wewnętrznie 
sprzecznych odpowiedzi. 

Trzeba też pamiętać, że dzieci niechętnie przyznają się, że nie znają odpowiedzi na pytanie, kiedy ma ono 
formą pytania zamkniętego. Dziecko będzie raczej wolało zgadywać niż przyznać się do niewiedzy (Saywitz 
et al., 2010). Zasadniczo niechęć ta wynika z poczucia, że nieudzielenie odpowiedzi jest ich porażką. W 
sytuacji szkolnej dziecku często zadaje się pytania, na które nauczyciel zna już odpowiedź, a nieudzielenie 
odpowiedzi jest przez dziecko postrzegane jako jego porażka. Kiedy pytanie zostanie powtórzone, dziecko 
często myśli, że za pierwszym razem udzieliło złej odpowiedzi. Zachowanie takie ma miejsce częściej w 
przypadku pytań zamkniętych, ponieważ nie tylko powtarza się pytanie, ale przez powtórzenie sugeruje się 
alternatywną odpowiedź.   

Zadając pytanie, prowadzący powinien starać się, by było ono krótkie i bezpośrednie oraz prosić rozmówcę 
o wyjaśnienia i wytłumaczenia. W niektórych sytuacjach, szczególnie, kiedy nieletni jest zamknięty i 
niechętnie rozmawia z prowadzącym, zadanie serii pytań zamkniętych może być dobrym rozwiązaniem. 
Pytania ta powinny być neutralne i proste.  Zadaniem takich prostych pytań zamkniętych jest pomoc 
dziecku w otwarciu się. Następnym etapem będzie zadawanie pytań otwartych, które pozwolą rozmówcy 
wyrazić swoje opinie. Ważne jest zadawanie pytań w odpowiednim tempie. Pytania zadawane wolniej 
pozwalają młodemu człowiekowi na ich zrozumienie i sprawiają, że czuje on, że panuje nad sposobem 
reagowania na pytanie (Delfos, 2005). Prowadzący może podtrzymywać rozmowę zadając dodatkowe 
pytania lub używając pojedynczych słów, takich jak „więc...?”, „i...?”, „ponieważ...?”. Należy również unikać 
pytania dlaczego, ponieważ może ono skłonić rozmówcę do przybrania pozycji obronnej. Choć w kontekście 
pytań dotyczących przestępstw może to wydawać się trudne, należy starać się również przeformułowywać 
pytania (patrz przykłady poniżej).   

Oprócz ich funkcji polegającej na poznawaniu opinii nieletniego, pytania mogą również wpływać na zmianę 
w postrzeganiu przez rozmówcę swojego zachowania. Zmianę taką można osiągnąć pytając nieletniego 
w jaki sposób będzie wyglądało jego życie, jeśli  jego problematyczne zachowanie nie zmieni się lub jak 
wyglądało jego życie zanim zaczął się tak zachowywać. Pytania tego typu mogą pomóc w ustaleniu 
powodów dla dokonania zmiany. Innym sposobem pomocy nieletniemu w uzyskaniu wglądu w swoje 
zachowanie jest spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się, w jaki sposób zachowanie nieletniego pomaga 
mu lub przeszkadza w osiągnięciu jego celów. Udzielanie niechcianych rad lub życzliwych ostrzeżeń nie 
powinno być brane pod uwagę, ponieważ często wywołuje ono postawę obronną. Zmiana zachowania musi 
mieć motywację wewnętrzną, zatem fakt samodzielnego wskazania powodów do zmiany przez nieletniego 
sprzyja jej skuteczności.      

PRZYKŁAD:

„Czujesz, że twój pracownik socjalny nie potrafi ci pomóc. Sytuacja w domu też się nie poprawia. Czujesz, że nie 
masz ruchu. Jak widzisz sposób na rozwiązanie tego problemu?”
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DOCENIANIE
W celu wspierania u nieletniego poczucia własnej skuteczności i zbudowania dobrej relacji, ważne jest, by 
podczas rozmowy doceniać go i wspierać. Docenianie polega między innymi na chwaleniu nieletniego za 
obecność, podkreślanie małych sukcesów i okazywanie uznania lub zrozumienia (Levensky et al., 2007).   
Docenianie nieletniego powinno być szczere i konkretne. Najbardziej efektywne jest docenianie konkretnej 
pozytywnej cechy lub wysiłku będących w bliskim związku z tym, o czym nieletni już mówił (Naar-King, 
2011).  

PODSUMOWYWANIE
Podsumowując wypowiedzi nieletniego powinniśmy uwzględniać całość pozytywnych i negatywnych 
aspektów jego wypowiedzi. Prowadzący powinien przy tym upewnić się, czy to, co powiedział odzwierciedla 
poglądy młodego człowieka (Erickson et al., 2005). Kiedy podsumowanie nie jest dokonywane na końcu 
rozmowy, prowadzący powinien zachęcić młodego rozmówcę do dalszej wypowiedzi. Może to zrobić 
zadając pytania otwarte, takie jak: “Co jeszcze chciałbyś powiedzieć?” (Levensky et al., 2007).    

SYTUACJE SZCZEGÓLNE
Czasami przeprowadzenie rozmowy z nieletnim może być bardzo utrudnione ze względu na jego zachowanie.  
Nieletni może wykazywać obojętność, zaprzeczać istnieniu problemu lub być agresywny. Poniższa tabela 
zawiera sposoby przełamania takich negatywnych zachowań i rozpoczęcia konstruktywnej rozmowy. 

PRZYKŁAD:

• „Powiedz mi, co się stało?”
• „Co stało się chwilę wcześniej?” „A zaraz potem?”
• „Jak twoi rodzice dowiedzieli się o tym, co się stało?”
• „Jakich trudności doświadczyłeś z powodu problemu z agresją?”
• „Jak by to było, gdybyś nie palił?”
• „Jak wyobrażasz sobie swoje życie od dziś za rok?”

PRZYKŁAD:

• „Dziękuję, że przyszedłeś”. 
• „Bardzo mądrze, że myślisz o różnych możliwościach”. 
• „Świetnie, że zdecydowałeś się rzucić marihuanę”.
• „Nie boisz się brać pod uwagę trudnego rozwiązania, kiedy chcesz podjąć najlepszą decyzję”

PRZYKŁAD:

„Widzę, że ważne jest dla ciebie, żebyś miał dobre relacje z kolegami. Czasem masz z tego powodu problemy, 
co bardzo martwi twoją mamę. Z drugiej strony, nie potrafisz powiedzieć kolegom «nie» i dlatego robisz rzeczy, 
których potem żałujesz. Chciałbyś jeszcze dodać coś, o czym zapomniałem?”
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KLUCZOWE ELEMENTY PROWADZENIA ROZMOWY Z NIELETNIMI

W jaki sposób przebić się przez obojętność i brak zainteresowania?
• okaż zainteresowanie jego środowiskiem 
• powiąż jego zachowanie z konsekwencjami
• nie przestawaj zadawać pytań
• powiedz coś o sobie 
• zapytaj o to, co wywołuje reakcję
• zadawaj pytania niebezpośrednie
• użyj humoru 
• odpowiadaj w sposób nietypowy, nieprzewidywalny
• podkreślaj swoje zainteresowanie
• oddaj odpowiedzialność w ręce młodego człowieka 

W jaki sposób przebić się przez zaprzeczanie?
• szukaj przyczyny zaprzeczania
• odpowiadaj w sposób nieprzewidywalny: “możemy zaraz kończyć, nie ma problemu”
• okaż zdumienie
• skonfrontuj z faktami
• pozwól młodej osobie przejąć inicjatywę
• pytaj o jego sposób postrzegania sytuacji
• dostrzeż to, co idzie dobrze
• zwracaj uwagę na interesy młodej osoby 

W jaki sposób motywować nieletniego niechętnego do współpracy?
• Zidentyfikuj proces (zachowanie nietypowe): „dobrze, widzę, że doszliśmy do ściany, więc chyba tutaj skończymy” 
• Skonfrontuj z konsekwencjami braku współpracy
• Wyjaśnij «zyski» ze współpracy 
• Pochwal młodego człowieka za to, co idzie dobrze

Co robić w przypadku sprzecznych komunikatów? (młoda osoba twierdzi, że nie dzieje się nic złego, a 
jednocześnie jest poirytowana)
• Zidentyfikuj: „Widzę, że się złościsz”
• Zrównoważ jego wypowiedź w sposób ekspresyjny: „Nie wierzę w to”
• W jaki sposób radzić sobie z agresją młodej osoby i prowokacyjnym zachowaniem? 
• Zidentyfikuj proces: „Nie chcę, żebyś się do mnie tak odzywał!”
• bądź wyjątkowo spokojny 
• zapytaj o przyczyny zdenerwowania 

W jaki sposób reagować na poczucie zewnętrznego umiejscowienia kontroli (to wszystko wina innych) lub 
silne poczucie wewnętrznego umiejscowienia kontroli (to wszystko moja wina)
• Wspieraj zrozumienie (naszkicuj sytuację)
• Konfrontuj
• Stymuluj empatię w stosunku do innych 

Jak radzić sobie z osobą zamkniętą?
• nie zastępuj we wszystkim młodej osoby
• szukaj przyczyny powściągliwości (na przykład niepokoju)
• szukaj tematów mu bliskich: ubranie, muzyka, hobby
• zaangażuj ludzi związanych z młodym człowiekiem

Jak radzić sobie z osobą z zaburzeniem osobowości lub zaburzeniem zachowania
• mów krótko i zwięźle
• nie trać kierunku
• pokaż mu, że go przejrzałeś 
• podkreślaj odpowiedzialność osobistą młodego człowieka i każ mu proponować własne rozwiązania 
• konfrontuj młodego człowieka z konsekwencjami jego zachowania
• pozostaw mało miejsca na negocjacje 
• bądź bardzo konsekwentny

Jak radzić sobie z osobami wykorzystywanymi i ofiarami przemocy?
• Traktuj ich poważnie, uznaj ich ból, pozostaw im przestrzeń do opowiedzenia własnej historii
• Wspieraj
• Zawsze stawiaj dobro młodego człowieka na pierwszym miejscu
• Szanuj granice 
• Bądź świadomy silnej, źle ulokowanej lojalności

Źródło: Van Rheenen, 2016
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4.3.   UŻYWANY JĘZYK I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

Jak wyjaśniono w rozdziale 1, młodzi ludzie z reguły nie mają wiedzy na temat wymiaru sprawiedliwości 
wobec nieletnich i jego procedur. Badania pokazują, że dzieci doświadczają mniej negatywnych uczuć i 
stresu związanego z udziałem w rozprawie, kiedy mają większą wiedzę prawną  (Quas et al., 2009; Griffiths 
& Kandel, 2000). Dlatego ważne jest, by pracownicy wymiaru sprawiedliwości dostosowywali swój język 
do wieku i poziomu rozumienia nieletniego. Następne trzy sekcje poświęcone będą: używaniu języka 
dostosowanego do wieku, używaniu żargonu prawniczego i udzielaniu wyjaśnień.   

UŻYWANIE ODPOWIEDNIEGO JĘZYKA
 
Aby ułatwić nieletniemu zrozumienie czego dotyczą wypowiedzi osób zabierających głos, na przykład 
podczas rozprawy, należy unikać długich, złożonych zdań i trudnego słownictwa. Zwracając się do nieletniego 
powinno się używać krótkich zdań i prostych konstrukcji gramatycznych. Zaleca się unikanie np. trybów 
warunkowych, zdań wielokrotnie złożonych czy strony biernej (patrz Saywitz et al., 2010). 

ŻARGON I TERMINY PRAWNICZE 

Nieletni biorący udział w procedurach sądowych są często konfrontowani z terminologią prawniczą. Badania 
wykazały, że nieletni nie zawsze rozumieją, o czym mówi się na sali sądowej (Hazel et al., 2002; Plotnikoff 
& Woolfson, 2002). W rezultacie odczuwają niepokój i niepewność i mogą doświadczać nierealistycznych 
obaw związanych z rozprawą i jej konsekwencjami (Saywitz et al., 2010; Crawford & Bull, 2006; Grisso et al., 
2003). Kiedy dziecko jest świadkiem dyskusji, której nie rozumie przestaje zwracać uwagę na to, co dzieje 
się na sali rozpraw i przestaje próbować angażować się w przebieg posiedzenia.

SPOSOBY UPRASZCZANIA JĘZYKA - PROPOZYCJE 

1. Używaj krótkich zdań i prostych konstrukcji gramatycznych. Unikaj zdań współrzędnie złożonych, trybów 
warunkowych.

2. Używaj imion własnych, unikaj zaimków (jego, jej, oni)

3.  Używaj strony czynnej (Czy ktoś cie poinformował?), unikaj strony biernej (Czy została ci przekazana 
informacja?)

4. Unikaj żargonu i niejasnych odniesień (np. te sprawy).  Unikaj zaimków i przyimków. Staraj się powtarzać frazy 
użyte w poprzednio.

5. Pamiętaj, że terminy prawne nie są dziecku w ogóle znane, lub kojarzyć mu się mogą z zupełnie innym 
kontekstem (sędzia piłkarski, woźny w szkole itp.).

Źródło: Saywitz et al., 2010

sędzia  
prokurator 
obrońca; 
przysięgli 
świadek 
sędzia pokoju 

oskarżony  
dowody 
woźny   
przysięga 
wezwanie 
przesłuchanie

oświadczenie  
zarzut 
proces  
transmisja 
telewizyjna
warunkowy 

odroczenie
mając na uwadze 
orzecznictwo
przestępstwo
odpowiedzialność
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PRZYKŁAD TERMINÓW PRAWNICZYCH 

Częściowo zaczerpnięto z: Crawford & Bull, 2006
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UŻYWANIE ODPOWIEDNIEGO JĘZYKA
 
Aby ułatwić nieletniemu zrozumienie czego dotyczą wypowiedzi osób zabierających głos, na przykład 
podczas rozprawy, należy unikać długich, złożonych zdań i trudnego słownictwa. Zwracając się do nieletniego 
powinno się używać krótkich zdań i prostych konstrukcji gramatycznych. Zaleca się unikanie np. trybów 
warunkowych, zdań wielokrotnie złożonych czy strony biernej (patrz Saywitz et al., 2010). 

ŻARGON I TERMINY PRAWNICZE 

Nieletni biorący udział w procedurach sądowych są często konfrontowani z terminologią prawniczą. Badania 
wykazały, że nieletni nie zawsze rozumieją, o czym mówi się na sali sądowej (Hazel et al., 2002; Plotnikoff 
& Woolfson, 2002). W rezultacie odczuwają niepokój i niepewność i mogą doświadczać nierealistycznych 
obaw związanych z rozprawą i jej konsekwencjami (Saywitz et al., 2010; Crawford & Bull, 2006; Grisso et al., 
2003). Kiedy dziecko jest świadkiem dyskusji, której nie rozumie przestaje zwracać uwagę na to, co dzieje 
się na sali rozpraw i przestaje próbować angażować się w przebieg posiedzenia.

SPOSOBY UPRASZCZANIA JĘZYKA - PROPOZYCJE 

1. Używaj krótkich zdań i prostych konstrukcji gramatycznych. Unikaj zdań współrzędnie złożonych, trybów 
warunkowych.

2. Używaj imion własnych, unikaj zaimków (jego, jej, oni)

3.  Używaj strony czynnej (Czy ktoś cie poinformował?), unikaj strony biernej (Czy została ci przekazana 
informacja?)

4. Unikaj żargonu i niejasnych odniesień (np. te sprawy).  Unikaj zaimków i przyimków. Staraj się powtarzać frazy 
użyte w poprzednio.

5. Pamiętaj, że terminy prawne nie są dziecku w ogóle znane, lub kojarzyć mu się mogą z zupełnie innym 
kontekstem (sędzia piłkarski, woźny w szkole itp.).

Źródło: Saywitz et al., 2010

sędzia  
prokurator 
obrońca; 
przysięgli 
świadek 
sędzia pokoju 

oskarżony  
dowody 
woźny   
przysięga 
wezwanie 
przesłuchanie

oświadczenie  
zarzut 
proces  
transmisja 
telewizyjna
warunkowy 

odroczenie
mając na uwadze 
orzecznictwo
przestępstwo
odpowiedzialność

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
 
Środkiem częściowo zapobiegającym problemom związanym z niezrozumieniem procedur i prawniczego 
języka jest z pewnością udzielanie wyjaśnień.  

Należy przede wszystkim zadać o to, by osoba nieletnia rozumiała jaki jest cel przesłuchania lub 
wysłuchania. Oprócz tego powinna ona również rozumieć intencje osób uczestniczących w procedurach. 
Kiedy pracownik wymiaru sprawiedliwości jasno przedstawi swoje intencje, młody człowiek lepiej rozumie 
cel rozmowy i punkt widzenia swojego rozmówcy. 

Na początku rozmowy pracownik powinien wygłosić wprowadzenie, w którym przedstawi młodej osobie 
cel i porządek spotkania. Powinien on również przedstawić osoby obecne na sali oraz krótko wyjaśnić 
ich role. Dzieci często tworzą sobie mylne wyobrażenia na temat osób uczestniczących w postępowaniu 
sądowym. Udzielanie wyjaśnień pozwala więc obniżyć poziom stresu i zwiększyć skuteczność udziału 
dziecka w postępowaniu (Saywitz et al., 2010). Kiedy młody człowiek zrozumie, że oczekuje się od niego 
wypowiedzi, warto rozpocząć rozmowę od zadania pytania otwartego.   

Podczas posiedzenia należy upewniać się, że młody człowiek rozumie treść rozmowy lub udzielać mu w tym 
zakresie dodatkowych wyjaśnień. Trzeba również pamiętać, że młodzi ludzie często skłonni są twierdzić, 
że wszystko rozumieją, ponieważ nie chcą przyznać się do trudności ze zrozumieniem prowadzonej 
wobec nich rozmowy. Badania wskazują, że przećwiczenie z dzieckiem mówienia „nie wiem”, co można 
zrobić zadając mu przed posiedzeniem kilka pytań, na które nie będzie potrafiło odpowiedzieć, pomaga mu 
przyznać się, kiedy nie rozumie czegoś podczas rozmowy. Zwykłe poinformowanie dziecka o jego prawie 
do powiedzenia „nie wiem” nie wystarczy, by korzystało ono z tej możliwości podczas rozprawy (Saywitz et 
al., 2010; patrz również Zasady prowadzenia rozmów). Oprócz tego, poleganie jedynie na oświadczeniach 
dziecka, które ma informować o niezrozumieniu treści prowadzonych rozmów jest niewystarczające. 
Pracownicy wymiaru sprawiedliwości powinni także zwracać uwagę na niewerbalne sygnały wskazujące na 
brak zrozumienia ze strony nieletniego (Delfos, 2005; Plotnikoff & Woolfson, 2002; patrz również Kilkelly & 
Donnelly, 2011; Griffiths & Kandel, 2000).

Udzielanie wyjaśnień wtedy, gdy to konieczne stanowi warunek udzielania przez nieletniego przemyślanych 
wypowiedzi. Młody człowiek musi rozumieć czego się od niego oczekuje, np. kiedy i gdzie poproszony 
zostanie o wypowiedź. Powinien on zatem mieć wystarczająco dużo wiedzy, by wyrażać swoje zdanie na 
konkretne tematy, np. komentując propozycję zastosowania danej sankcji lub środka. Jak wyjaśniono w 
rozdziale 3, nieletni powinien być właściwie „poinformowany nie tylko o zarzutach lecz również o całości 



92

procesu sądowego jako takiego oraz o możliwych do zastosowania środkach” (Uwaga ogólna nr 10, ust. 
44). Prawo do informacji jest warunkiem wstępnym, umożliwiającym dziecku wyrażanie przemyślanych 
opinii. 12, ust. 25). Ważne jest również, by młody człowiek posiadał wiedzę na temat możliwych rezultatów 
zastosowanej procedury oraz ich konsekwencji. Kwestia wyjaśniania decyzji podjętej w sprawie nieletniego 
zostanie omówiona w rozdziale 5. 

MATRYCA ROZMÓW 

Niniejszy rozdział zostanie podsumowany prezentacją matrycy, która ułatwi prowadzenie efektywnych 
rozmów z dziećmi i młodzieżą. Matryca zawiera kroki ułatwiające kształtowanie całego przebiegu rozmowy. 
Umożliwia ona również uzyskanie od młodego człowieka szczerych i autentycznych wypowiedzi. 

MATRYCA PROWADZENIA ROZMÓW: SŁUCHANIE DZIECI I MŁODZIEŻY
(swobodna adaptacja matrycy coachingowej Maartena Kouwenhovena)

I. Wprowadzenie

• jak sprawdzisz, czy jesteś spokojny?
• jak sprawdzisz, czy dziecko jest spokojne?
• wyjaśnij swoją rolę (jeżeli to konieczne, odnieś się do pisma wzywającego na spotkanie) i zapytaj dziecko o 

jego oczekiwania
• przedstaw jasny plan rozmowy

II. Fakty/ doświadczenia (spojrzenie w przeszłość)                          MYŚLENIE

•  co doprowadziło cię do tego momentu, co się stało?
•  jak widzisz swoją sytuację? 

III. Skazanie/interpretacja/znaczenie (spojrzenie na teraźniejszość)                     UCZUCIA

• jakie wydarzenia teraz przeżywasz?
• jak się z tym czujesz, co to dla ciebie oznacza?

IV. Decyzje/ cel (spojrzenie w przyszłość – potrzeby/‘marzenie’)                  CHĘCI

• czego potrzeba, żeby rozwiązać problemy? Czy jest coś co musi zostać zrobione?
• czego chcesz/pragniesz?

V. Reakcja/ zachowanie (spojrzenie w przyszłość – )/    CZYNY
działanie (krótkoterminowe)/ oczekiwania (długoterminowe))           

• co zamierzasz zrobić?
• co twoim zdaniem się stanie?

VI. Zakończenie

• o czym rozmawialiśmy - podsumuj?
• co zamierzasz z tym zrobić/co masz zamiar zapisać/co zdecydujesz w tej sprawie?
• powróć z młodym człowiekiem do chwili obecnej - doprowadź rozmowę do końca

 Źródło: Hendriks & Van Rheenen, 2016
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STRESZCZENIE

Do najważniejszych zagadnień dotyczących rozmów z nieletnimi należą: 

• Stworzenie otoczenia, które sprzyjać będzie prowadzeniu rozmowy. Budowanie zaufania i zachowanie 
poufności jako elementów warunkujących poczucie bezpieczeństwa. 

• Używanie technik konwersacyjnych, które ułatwiają prowadzenie rozmowy między nieletnim a dorosłym i 
wpływają na wzajemne zrozumienie 

• Dostosowywanie języka do poziomu rozumienia dziecka oraz udzielanie wyjaśnień i wytłumaczeń. Udzielanie 
wyjaśnień, jako elementu związanego z prawem do informacji i umożliwiającego nieletniemu udzielania 
przemyślanych opinii na temat swojej sprawy.   





ROZDZIAŁ 5 

DALSZE POSTĘPOWANIE I 
UDZIELANIE WSPARCIA





97

Rozdział 5. Dalsze postępowanie 
i udzielanie wsparcia31

Ostatni rozdział podręcznika dotyczy wspierania nieletnich po zapadnięciu decyzji w postępowaniu 
sądowym. W sekcji 5.1 omawia się rolę uwzględniania wypowiedzi i opinii nieletnich w procesie 
podejmowania decyzji. Sekcja 5.2 koncentrować sie będzie na kwestii podejmowania decyzji na różnych 
etapach postępowania wobec nieletnich. 

5.1. UWZGLĘDNIANIE GŁOSU NIELETNICH PRZY WYDAWANIU 
DECYZJI 

Traktowanie opinii nieletnich poważnie jest istotnym elementem postępowania sądowego, które można 
określić jako przyjazne dziecku. Nie oznacza ono jedynie okazywania autentycznego zainteresowania 
poglądami młodego człowieka (patrz rozdział 3), ale wiąże się z rzeczywistym braniem pod uwagę 
wypowiedzi dziecka podczas wydawania decyzji, które go dotyczą. Niniejsza sekcja omawia sposoby 
uwzględniania opinii nieletnich w postępowaniu.  

Należy zauważyć, że decyzje dotyczące nieletniego podejmowane są na każdym etapie postępowania. 
W początkowym etapie pracownicy policji decydują o postawieniu zarzutów lub aresztowaniu. Następnym 
etapem jest podjęcie decyzji o ewentualnym zastosowaniu środków zastępczych. Decyzją sądu nieletni 
może zostać tymczasowo aresztowany (lub zastosowane mogą zostać inne środki), a po rozprawie wydany 
zostaje wyrok. Następną decyzją dotyczącą nieletniego jest określenie konkretnego sposobu wykonywania 
nałożonych środków, czemu mogą towarzyszyć kolejne postanowienia w sytuacji niepodporządkowania 
się przez nieletniego warunkom ich wykonywania. Pozbawienie wolności oznacza również szereg decyzji 
podejmowanych wobec nieletnich, a dotyczących np. ich rozkładu dnia, edukacji, opieki medycznej lub 
środków dyscyplinarnych stosowanych w przypadku niestosowania się nieletniego do przepisów. 

Decyzje takie mogą przyjmować różne formy. Nie każda decyzja będzie miała formę pisemną, niektóre 
będą komunikowane nieletniemu ustnie. Ma to znaczenie dla sposobu w jaki opinie nieletniego są 
uwzględniane przy podejmowaniu decyzji oraz dla sposobu udzielania mu wyjaśnień. Niniejszy rozdział nie 
omawia poszczególnych etapów postępowania wobec nieletnich, ponieważ zostały one przedstawione w 
poprzednich rozdziałach, tym niemniej należy o nich pamiętać przy czytaniu informacji zawartych poniżej.  

ODPOWIEDNIE NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE

Prawo do bycia wysłuchanym, zgodnie z artykułem 12 KPD zawiera stwierdzenie o przywiązywaniu 
odpowiedniej wagi do wypowiedzi nieletniego, w zależności od jego wieku i stopnia dojrzałości. Oznacza to, 
że 1) stopień dojrzałości dziecka powinien być brany pod uwagę w momencie jego wysłuchiwania oraz 2) 

31  Niektóre fragmenty sekcji pochodzą z dokumentu Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (rozprawa).
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opinie takie należy przyjmować z wagą stosowną do wieku i stopnia dojrzałości dziecka. 

Artykuł 5 zwraca uwagę na pojęcie „rozwoju zdolności” dziecka. Odnosi się ono do faktu wzrostu 
dojrzałości dziecka wraz z wiekiem, co z kolei wiąże się ze wzrostem wagi przywiązywanej do wypowiedzi 
dziecka. Z drugiej strony, w niektórych wypadkach najlepiej pojmowane dobro dziecka wymagać będzie 
nieuwzględniania w pełni jego opinii w procesie podejmowania decyzji. Mimo konieczności poważnego 
traktowania wypowiedzi dziecka, ostateczna odpowiedzialność za kształt podjętej decyzji spoczywa na 
osobie upoważnionej do jej wydania (Krappmann, 2010). 

W Uwadze ogólnej nr 12 Komitet Praw Dziecka wyjaśnia, że kiedy dziecko jest w stanie sformułować 
swoją opinię, musi ona zostać wzięta pod uwagę jako istotny czynnik wpływający na kształt powziętego 
postanowienia (ust. 44). 

Komitet stwierdza również, że dziecko musi zostać poinformowane o podjętej decyzji oraz o sposobie, w 
jaki jego opinie zostały w niej uwzględnione. Udzielenie informacji zwrotnej ma gwarantować, że opinie 
dziecka będą traktowane poważnie, a proces ich wysłuchania nie będzie jedynie formalnością. Oprócz tego 
jak wyjaśniono w sekcji 5.2, postępowania takie sprzyja zrozumieniu i akceptacji wyroku przez nieletniego.  

Komitet Praw Dziecka uważa dostarczanie dziecku informacji zwrotnej dotyczącej sposobu, w jaki jego opinie 
wpłynęły na podjętą decyzję za podstawowy wymóg realizowania prawa dziecka do bycia wysłuchanym. 
Komitet stwierdza: 

‘(...) w każdym procesie badawczym lub konsultacyjnym dziecko musi zostać poinformowane o tym, w jaki 
sposób jego opinie są interpretowane i uwzględnianie, a tam, gdzie to konieczne, musi mieć ono możliwość 
kwestionowania lub wpływania na sposób analizy ustaleń. Dzieci mają również prawo do otrzymywania jasnej 
informacji zwrotnej na temat tego, w jaki sposób ich udział wpłynął na wynik jakiejkolwiek procedury. Tam, gdzie 
to stosowne, dzieci powinny mieć możliwość udziału w procesach lub działaniach następczych. Monitorowanie 
i ewaluacja zaangażowania dziecka powinny tam, gdzie to możliwe, odbywać się z udziałem dziecka (Uwaga 
ogólna nr 12, ust. 134(1)).

UWAGA OGÓLNA NR 12

(c)  Ocena zdolności dziecka

44.  Do opinii dziecka należy przywiązywać właściwa wagę, kiedy indywidualna analiza wykaże zdolność dziecka 
do ich formułowania. Jeżeli dziecko jest w stanie formułować swoje opinie w sposób rozsądny i niezależny, 
powinny one być dla osoby podejmującej decyzje znaczącym czynnikiem w sposobie rozstrzygania sprawy. 
Należy wypracować dobre praktyki oceny zdolności dziecka w tej kwestii.

(d)  Informacje na temat wagi przywiązywanej do wypowiedzi dziecka (informacja zwrotna)

45.  Z prawa dziecka do bycia wysłuchanym i traktowanym z należytą powagą wynika konieczność informowania 
go przez osobę podejmującą decyzję o ostatecznym kształcie decyzji oraz o sposobie, w jaki opinie dziecka 
zostały wzięte pod uwagę. Taka informacja zwrotna jest jednocześnie gwarancją, że wysłuchanie dziecka nie 
miało wyłącznie charakteru formalnego. Informacja zwrotna może skłonić dziecko do podjęcia reakcji na 
wydaną decyzję poprzez np. zaproponowanie innego rozwiązania, a w przypadku postępowania karnego lub 
administracyjnego do złożenia wniosku odwoławczego lub skargi.
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ODPOWIEDNIE NORMY W PRAKTYCE: WYMAGANIA PODSTAWOWE  

Pytanie o sposób uwzględniania głosu nieletnich przy wydawaniu decyzji w postępowaniu ma ścisły związek z 
wagą jaka powinna zostać przykładana do wypowiedzi nieletniego. Waga opinii nieletnich wzrasta wraz z ich 
stopniem dojrzałości. Zdolność dziecka do udziału w procesie decyzyjnym jest zróżnicowana i zmienia się w 
czasie, co zakłada znacząco większą rolę osoby dorosłej w podejmowaniu decyzji w momencie, kiedy dziecko 
nie osiągnęło jeszcze pełnej dojrzałości (patrz również Sloth-Nielsen, 1995). 

Jak wyjaśniono w rozdziale 1, stopień rozwoju osób młodocianych jest zróżnicowany i  uzależnionych od 
szeregu czynników, takich jak przeżyta trauma, stan zdrowia psychicznego, czy stopień inteligencji. Należy 
zatem zawsze dokonywać indywidualnej oceny poziomu dojrzałości nieletniego oraz wagi, z jaką należy 
brać pod uwagę jego opinie. W niektórych przypadkach korzystać można z wywiadu środowiskowego, który 
uwzględnia stopień dojrzałości poznawczej i emocjonalnej nieletniego, jak również jego stan psychiczny. 
Dokument taki może być pomocnym narzędziem dla osoby uprawnionej do podejmowania decyzji co do 
oceny stopnia dojrzałości dziecka. W przeciwnym wypadku ocena taka zależy jedynie od wrażenia, jakie 
osoba decydująca odniesie podczas wysłuchania nieletniego. Tym bardziej więc podkreślać należy znaczenie 
prowadzenia takiego wysłuchania w sposób osobisty.    

Ważną rolę odgrywa tu również kwestia sprawiedliwości proceduralnej (patrz rozdział 3). Możliwość 
uczestniczenia w procedurach oraz poczucie, że jest się traktowanym z szacunkiem i poszanowaniem godności 
przyczynia się do postrzegania procedury jako bardziej sprawiedliwej. Badania wskazują, że udzielanie głosu 
osobom, wobec których toczy się postępowanie przyczynia się do postrzegania przez nie procedur postępowania 
jako sprawiedliwych, nawet jeśli ich głos nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania.  Dzieje się tak jedynie 
wtedy, gdy osoby takie czują, że osoba wydająca decyzję bierze ich wypowiedzi pod uwagę oraz kiedy mają 
one poczucie, że są traktowane z szacunkiem (Tyler & Blader, 2003). Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
osób nieletnich, skazanych z popełnienie przestępstw. Umożliwienie młodemu człowiekowi wypowiedzenia 
własnych opinii oraz traktowanie jego wypowiedzi w sposób poważny może z dużym prawdopodobieństwem 
przyczynić się do niepostrzegania ostatecznie podjętej decyzji jako niesprawiedliwej, nadmiernie surowej lub 
arbitralnej, ale może skłonić nieletniego do jej zaakceptowania i przestrzegania.    

Podsumowując, można tu wskazać na związek z jedną z najważniejszych zasad systemu wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich, ujętą w artykule 40(1) KPD - ideę sprzyjania poczuciu godności i wartości 
dziecka w postępowaniu sądowym. W świetle Konwencji o Prawach Dziecka, zasada ta powinna być również 
przestrzegana z myślą o wspieraniu procesu reintegracji dziecka ze społeczeństwem. Prawo do godności 
i poczucia wartości musi być szanowane i chronione na wszystkich etapach postępowania, od pierwszego 
kontaktu z policją, aż po etap wykonywania środków, przez wszystkich jego uczestników (Uwaga ogólna nr  10, 
ust. 13). Znaczenie tej reguły potwierdza również zasada sprawiedliwości proceduralnej - osoby traktowane 
przez władze z szacunkiem łatwiej reintegrują się ze społeczeństwem. 

MEDIACJA MIĘDZY OFIARĄ A SPRAWCĄ W FINLANDII 
Fińska ustawa of postępowaniu pojednawczym w sprawach karnych i niektórych sprawach cywilnych (2005) 
zapewnia bezpłatny dostęp do mediacji między ofiarą a sprawcą. Mediacja taka może mieć miejsce w sytuacji, 
kiedy obywatel (bez względu na wiek) znajdzie się w konflikcie z prawem lub z innym obywatelem lub instytucją. 
Mediację prowadzi ochotniczo przeszkolony, lokalny mediator. 

Wobec młodego człowieka łamiącego przepisy prawa w centrum handlowym lub na dworcu może zostać 
zastosowana mediacja uliczna jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek innych procedur. Mediację prowadzi 
przeszkolony mediator uliczny. 
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5.2.  WYJAŚNIANIE DECYZJI 

Wyjaśnianie nieletnim podejmowanych wobec nich decyzji jest ściśle związane z omawianym wcześniej 
uwzględnianiem opinii nieletnich w procesie decydowania. Sposób wyjaśniania podjętych decyzji będzie 
głównym tematem niniejszej sekcji.   

ODPOWIEDNIE NORMY MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE

Prawo do rzetelnego procesu wiąże się z wymogiem publicznego ogłoszenia wyroku (art. 6(1) EKPC). 
Komitet Praw Dziecka zwraca uwagę, że wyrok/orzeczona kara powinny zostać ogłoszone publicznie na 
posiedzeniu sądu w sposób zapobiegający ujawnieniu tożsamości dziecka (Uwaga ogólna nr 10, ust. 66). 
Oprócz tego, ze względu na prawo do rzetelnego procesu, wyrok powinien zostać odpowiednio uzasadniony 
(patrz art. 6 EKPC). Warto tu zauważyć, że nie zawsze wyrok jest nieletniemu odczytywany. Może zdarzyć 
się tak, że wyrok odczytany zostanie na następnej rozprawie (np. w przypadku poważnego przestępstwa) 
lub wysłany nieletniemu w formie pisemnej. Poza tym, obecność nieletniego na rozprawie nie zawsze ma 
charakter obowiązkowy.  
 
Prawo do bycia wysłuchanym wiąże się jednak z koniecznością udzielenia nieletniemu informacji zwrotnej 
na temat wyniku sprawy go dotyczącej. W Wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom 
stwierdza się, że „wyroki i orzeczenia sądowe mające wpływ na dzieci, szczególnie  orzeczenia, w których 
nie uwzględniono poglądów i opinii dziecka,  należy należycie uzasadnić i wyjaśnić dzieciom w zrozumiałym 
dla  nich języku. (ust. 44). Oprócz tego podkreśla się, że w trakcie każdej procedury prawny przedstawiciel 
dziecka powinien przekazać dziecku i wyjaśnić mu wydane orzeczenie lub wyrok w języku dostosowanym do 
poziomu zrozumienia dziecka. Dodatkowo, osoba reprezentująca dziecko powinna udzielić mu niezbędnych 
informacji dotyczących ewentualnych kroków, które może ono podjąć, takich jak odwołanie lub skarga (ust. 
75). Przekazywanie i wyjaśniane orzeczenia lub wyroku traktuje się jako postępowanie przyjazne dziecku. 
Informacje takie należy jednak uzupełniać o wyjaśnienia dotyczące dalszych możliwych do zastosowania 
środków, takich jak np. apelacja.      

Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów 
karalnych zawierają stosowny zapis. Informacja o decyzjach podejmowanych przez władze (sądownicze) 
powinny zawsze być dostarczane w formie pisemnej. Oprócz tego osoba wydająca decyzję musi 
poinformować nieletniego o sposobie postępowania w celu ewentualnego złożenia apelacji. W ten sposób 
zapewnia się nieletniemu prawo do informacji na temat sposobów działania w sytuacji, kiedy nie zgadza się 
on z podjętą decyzją. 

ODPOWIEDNIE NORMY W PRAKTYCE: WYMAGANIA PODSTAWOWE  

W przypadku, kiedy - co często ma miejsce - nieletni nie zgadza się z podjętą decyzją, istotne jest, by zrozumiał 
on w jaki sposób decyzja taka została podjęta, w jakim stopniu uwzględnia ona opinie nieletniego oraz 
jakie są jej konsekwencje (Archard & Skivenes, 2009). Wyjaśnienie wyniku postępowania  - np. wyroku 
- ma olbrzymie znaczenie dla nieletniego, ponieważ może ono pomóc młodemu człowiekowi zrozumieć 
konsekwencje jego zachowania oraz zaakceptować podjętą decyzję.

Wyjaśnienie powodów podjęcia decyzji oraz jej konkretnej treści powinno odbywać się w taki sposób i z 
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użyciem takiego języka, by młody człowiek mógł je zrozumieć. Młodzi ludzie często nie rozumieją konkretnych 
konsekwencji podjętych wobec nich decyzji, szczególnie w sytuacji, kiedy popełnili przestępstwo po raz 
pierwszy.  Nieletni może np. nie zrozumieć co oznaczają termin „prace społeczne”, to znaczy nie będzie się 
orientował  jaki jest rodzaj wykonywanej pracy, kiedy i gdzie będzie ją wykonywał oraz przez jaki okres. 
Kiedy osoba podejmująca decyzję stwierdzi taki brak wiedzy, powinna ona w sposób przyjazny dziecku 
wyjaśnić znaczenie podjętej decyzji, a nie ograniczać się jedynie do jej formalnego przestawienia. Warto 
również przewidzieć dodatkowy czas w posiedzeniu na wyjaśnienie dziecku podstaw podjętej decyzji oraz 
jej konsekwencji. 

Jak wskazano w poprzedniej sekcji, badania wykazują, że poziom akceptacji decyzji rośnie kiedy młoda 
osoba rozumie powody jej podjęcia (Cashmore & Parkinson, 2007; Schuytvlot, 1999; Tyler, 2003; 200). 
Odpowiednio szerokie wyjaśnienia powodów stojących za podjęciem określonej decyzji prowadzą u 
nieletniego do pogłębionej refleksji nad jego zachowaniem. 

Wyjaśnianie decyzji jest ściśle związane z poważnym traktowaniem opinii dziecka, dlatego należy w nim ująć 
sposób, w jaki jego opinie zostały uwzględnione w końcowym postanowieniu. Archard i Skivenes (2009) 
zwracają uwagę, że w sytuacji, kiedy głos dziecka nie został uwzględniony przy podejmowaniu decyzji 
należy również wyjaśnić powody takiego stanu rzeczy, co również przyczyni się do lepszego zrozumienia 
powodów podjęcia danej decyzji.   

STRESZCZENIE

Rozdział omawia następujące kluczowe zagadnienia dotyczące etapu po wydaniu decyzji i wsparcia udzielanego 
w tej fazie postępowania:  

• Należy brać pod uwagę poglądy młodych ludzi i uwzględniać je w odpowiedni sposób w podejmowanych 
decyzjach. 

• Uwzględnianie głosu nieletniego prowadzi u niego do poczucia, że jego opinie są traktowane w sposób poważny 
przez osobę podejmującą decyzję i wpływają na lepsze postrzeganie przez nieletniego samej procedury i jej 
wyniku. 

• Decyzje podejmowane na każdym etapie postępowania powinny być nieletniemu wyjaśniane.  

• Branie pod uwagę opinii młodych ludzi oraz wyjaśnianie podejmowanych wobec nich decyzji skutkuje 
postrzeganiem procedur postępowania i ich wyniku jako sprawiedliwych oraz sprzyja reintegracji młodych 
ludzi ze społeczeństwem.

WYROK SĄDU DLA NIELETNICH NA CYPRZE
 
Orzeczenia sądowe są na Cyprze uważane za oficjalne dokumenty i muszą mieć formę pisemną.  Język takich 
dokumentów nie jest oczywiście przyjazny dziecku. Sędzia podsumowuje jednak swoją decyzję ustnie w sposób 
zrozumiały dla zainteresowanych. Pismo wręcza się rodzicom, prawnym opiekunom lub adwokatowi nieletniego. 
Dalsze wyjaśnienia dotyczące decyzji i jej konsekwencji należą już do rodziców/opiekunów lub prawnika.
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Lista istotnych norm dotyczących 
praw dzieci 

NORMY MIĘDZYNARODOWE

Konwencja o Prawach Dziecka z 1989
Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja o Prawach Dziecka, uchwała 44/25 (20 listopada 1989).

Uwaga ogólna nr 10
Komitet Praw Dziecka, Uwaga ogólna nr 10, Prawa dzieci w działaniach wymiaru sprawiedliwości, CRC/C/
GC/10, 25 kwietnia 2007.

Uwaga ogólna nr 12
Komitet Praw Dziecka, Uwaga ogólna nr 12, Prawo dziecka do bycia wysłuchanym CRC/C/GC/12, 1 lipca 
2009.

Reguły pekińskie
Zgromadzenie Ogólne, Wzorcowe minimalne reguły ONZ dotyczące wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich, rezolucja 40/33 (29 listopada 1985).

Reguły hawańskie
Zgromadzenie Ogólne, Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące ochrony nieletnich  pozbawionych 
wolności, rezolucja 45/113 (14 grudnia 1990).

Wytyczne  z Rijadu
Zgromadzenie Ogólne, Wskazania Narodów Zjednoczonych dotyczące zapobiegania przestępczości  
nieletnich, rezolucja 45/122 (14 grudnia 1990).

Wzorcowe reguły minimum postępowania z więźniami 
Wzorcowe reguły minimum Narodów Zjednoczonych dotyczących postępowania z więźniami (Reguły 
Nelsona Mandeli) E/CN.15/2015/L.6/Rev.1 (21 maja 2015). 

ODPOWIEDNIE NORMY  MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE

Nowe sposoby podejścia do przestępczości nieletnich i rola wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich 2003
Rada Europy, zalecenia Komitetu Ministrów rec (2003)20  dla państw członkowskich dotyczące nowych 
sposobów podejścia do przestępczości nieletnich i roli wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich (24 
września 2003).



Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów 
karalnych 2008
Komitet Ministrów, Zalecenia CM/Rec (2008)11 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące 
europejskich reguł wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów 
karalnych (5 listopada 2008).

Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom 2010
Komitet Ministrów Rady Europy, Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku, 2010.

Dokumenty dotyczące zapobiegania poniżającemu traktowaniu albo karaniu (CPT), 2015
Rada Europy Standardy CPT, 2015.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 
prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca 
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową 
Rady 2001/220/WSiSW.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie 
prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu 
aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do 
porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do 
informacji w postępowaniu karnym.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady EU/2016/800. z dnia 11 maja 2016 w sprawie gwarancji 
procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.

ORZECZNICTWO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 

Bouamar przeciw Belgii: ETPC 29 lutego 1988, nr 9106/80. 
T. przeciw Zjednoczonemu Królestwu: ETPC 16 grudnia 1999, nr 24724/94
S.C. przeciw Zjednoczonemu Królestwu: ETPC, 15 grudnia 2004, nr wniosku 60958/00
Salduz przeciw Turcji: ETPC, 27 grudnia 2008, nr wniosku 36391/02 
Panovits przeciw Cyprowi: ETPC 11 grudnia 2008, nr 4268/04
Güveç przeciw Turcji:ETPC, 20 kwietnia 2009, nr wniosku 70337/01
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Poprawa działania systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Europie: 
Szkolenie dla osób zatrudnionych przez wymiar sprawiedliwości i pracujących z dziećmi 

lub dla dzieci (JUST/2013/FRC/AG)

Zadaniem niniejszego podręcznika jest dostarczenie materiałów szkoleniowych dla osób zatrudnionych przez wymiar 
sprawiedliwości i pracujących z dziećmi będącymi konflikcie z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
komunikacji z nieletnimi. W kolejnych rozdziałach podręcznik prezentuje zagadnienia związane z prawami dziecka, 
technikami przesłuchań, komunikacji, psychologii dziecięcej i umiejętności pedagogicznych. Podręcznik ma również 
ma celu przedstawienie dalszych wskazówek mających na celu wspieranie stosowania zapisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu 
karnym. Publikacja prezentuje sposób wprowadzania w życie zapisów dyrektywy zgodnie z innymi właściwymi 
międzynarodowymi i europejskimi normami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.  Jest ona 
również elementem pakietu szkoleniowego, składającego się z niniejszego podręcznika, zestawu instrumentów dla 
osób pracujących z dziećmi oraz serii filmów dotyczących dzieci pozostających w konflikcie z prawem.

Publikacja Czy ktoś mnie słyszy? Dzieci wobec wymiaru sprawiedliwości - podręcznik dotyczący poprawy działania 
systemu wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Europie została przygotowana przez Wydział Praw Dziecka 
Uniwersytetu w Leiden i jest częścią projektu: Poprawa działania systemu wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich w Europie: Szkolenie dla osób zatrudnionych przez wymiar sprawiedliwości i pracujących z 
dziećmi lub dla dzieci (JUST/2013/FRC/AG) prowadzonego przez International Juvenile Justice Observatory we 
współpracy z Instytutem Praw Człowieka Ludwiga Boltzmanna (Austria); Hope for Children - UNCR Policy Centre 
(Cypr); Rubikon Centrum (Republika Czeska); Association Diagrama (Francja); Ministerstwem Sprawiedliwości 
Grecji (Grecja); Istituto Don Calabria (Włochy); Providus Center (Łotwa); Ministerstwem Sprawiedliwości Portugalii; 
Fundación Diagrama (Hiszpania); Include Youth (N.I., Zjednoczone Królestwo); Fińskie Forum Mediacyjne (Finlandia); 
University College Cork (Irlandia).

Wydawnictwo współfinansowane przez Program Unii Europejskiej 
„Prawa podstawowe i obywatelstwo”


