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Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ1 

Czy nieletni potrzebuje obrońcy? 

Termin „nieletni” nie jest terminem jednoznacznym. W literaturze prawniczej, 
kryminologicznej i pedagogicznej używany jest w różnym znaczeniu. W potocznych 
wypowiedziach na temat przestępczości nieletnich pojęcie to oznacza zwykle osobę, która 
popełniła czyn zabroniony prawem karnym przed osiągnięciem wieku dojrzałości karnej. 
W Polsce wiek dojrzałości karnej (używając innej terminologii – minimalny wiek pełnej 
odpowiedzialności karnej) wynosi 17 lat w chwili popełnienia czynu zabronionego prawem 
karnym. Jest on określony w art. 10 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje, że na zasadach 
określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 
17 lat. Wyjątkowo Kodeks karny dopuszcza możliwość poniesienia odpowiedzialności 
karnej na zasadach w nim przewidzianych przez 15- i 16-letnich sprawców czynów 
wymienionych w art. 10 § 2 k.k. przy spełnieniu innych przesłanek określonych w tym 
przepisie.  

Ustalenie wieku dojrzałości karnej na  poziomie 17 lat jest sprzeczne z ratyfikowaną 
przez Polskę Konwencją o prawach dziecka2. Zgodnie z art. 1 tej konwencji, "dziecko" w jej 
rozumieniu oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z prawem 
odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość. Należałoby dodać, że 
Konwencja o prawach dziecka nie wyklucza pociągania dzieci, tj. osób poniżej 18 roku 
życia,  do odpowiedzialności karnej za czyny zabronione prawem karnym. Wymaga ona 
jednak, by postępowanie w sprawach dzieci, którym zarzuca się popełnienie takiego czynu, 
a także orzekane wobec nich sankcje i środki pozostawały w zgodzie ze sformułowanymi 
w niej standardami. Tytułem przykładu można wskazać na standardy konwencyjne, które 
przewidują, że przy reagowaniu na czyn zabroniony popełniony przez dziecko należy 
uwzględniać jako sprawę nadrzędną zabezpieczenie jego interesów, pozbawienie dziecka 
wolności powinno być traktowane jak środek ostateczny i stosowane przez możliwie 
najkrótszy czas, wobec dzieci nie orzeka się kary śmierci ani kary dożywotniego 
pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, dzieci podejrzane 
o popełnienie czynu zabronionego prawem karnym powinny mieć zapewnione określone
gwarancje procesowe3.

Konwencja o prawach dziecka, która przesądza o tym, że wiek dojrzałości karnej nie 
może być niższy od 18 lat w chwili popełnienia czynu zabronionego prawem karnym, 
jednocześnie zawiera znacznie bardziej elastyczne standardy dotyczące dolnej granicy 
wieku odpowiedzialności karnej dzieci. W tym zakresie art. 40 ust. 3 konwencji nakłada na 
państwa-strony jedynie obowiązek sprzyjania tworzeniu prawa, które ustanowi dolną 
granicę wieku odpowiedzialności karnej dzieci, zmodyfikowanej w porównaniu 
z odpowiedzialnością karną dorosłych i uwzględniającej standardy konwencyjne. Komitet 

1 Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, kierownik Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ. 
2 Konwencja o prawach dziecka, Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526. 
3 Por. art. 3, 37 i 40 Konwencji o prawach dziecka. 
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Praw Dziecka w komentarzu ogólnym nr 10, w którym przedstawił swoje stanowisko na 
temat stosowania przepisów Konwencji o prawach dziecka w odniesieniu do wymiaru 
sprawiedliwości wobec dzieci uznał, że na płaszczyźnie międzynarodowej nie do 
zaakceptowania jest dolna granica wieku odpowiedzialności karnej dzieci wyznaczona 
poniżej 12 lat w chwili popełnienia przez nie czynu zabronionego prawem karnym4.  

Sprzeczność między Konwencją o prawach dziecka i polskim prawem określającym 
wiek dojrzałości karnej zauważył ostatnio Europejski Komitet do spraw zapobiegania 
torturom (CPT). W sprawozdaniu z wizytacji przeprowadzonej w Polsce w 2013 r. Komitet 
zwrócił uwagę na informacje zebrane przez delegację wizytującą, które wyraźnie 
wskazywały na to, że nieletni zatrzymani przez policję byli często przesłuchiwani 
z naruszeniem przepisów prawa krajowego, tj. bez obecności obrońcy lub innej osoby 
dorosłej udzielającej im wsparcia, a ponadto pod nieobecność takich osób policja żądała od 
zatrzymanych nieletnich składania oświadczeń i podpisywania dokumentów. W rezultacie 
poczynionych spostrzeżeń Komitet wezwał polskie władze do zapewnienia, bez dalszej 
zwłoki, aby wszystkie osoby nieletnie zatrzymane przez policję korzystały z odpowiednich 
gwarancji przewidzianych przez przepisy prawa krajowego. Jednocześnie Komitet 
zaznaczył, że gwarancje przewidziane dla nieletnich powinny być zapewnione wszystkim 
podejrzanym w wieku poniżej 18 lat5.  

W odpowiedzi na to zalecenie Europejskiego Komitetu do spraw zapobiegania 
torturom polskie władze stwierdziły, że jest ono w pełni realizowane przez policję. Dodały 
przy tym, że „zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich organy państwowe 
muszą kierować się przede wszystkim dobrem nieletniego. Policja w pełni respektuje tę 
zasadę i konsekwentnie stosuje ją w kontaktach z nieletnimi. Dodatkową gwarancją jest 
również nadzór nad działaniami Policji sądów rodzinnych”6. Kategoryczne stwierdzenie, że 
policja w pełni respektuje zasadę kierowania się dobrem nieletniego i konsekwentnie stosuje 
ją w kontaktach z nieletnimi nasuwa pytanie o to, na jakich podstawach oparł się polski rząd 
przy jego formułowaniu. Takie pytanie wydaje się szczególnie istotne, jeśli wziąć pod 
uwagę inny fragment sprawozdania CPT z ostatniej wizytacji przeprowadzonej w Polsce, 
dotyczący jednostek policji i policyjnych izb dziecka7. Wynika z niego, że w opinii 
większości osób zatrzymanych przez policję, z którymi delegacja wizytująca CPT 
rozmawiała w takich jednostkach, były one traktowane przez policję właściwie. Niemniej 
jednak delegacja otrzymała znaczącą liczbę skarg, w tym także od nieletnich, na 
niewłaściwe traktowanie ich w czasie zatrzymania i późniejszego przesłuchania, 
w niektórych wypadkach w celu wymuszenia przyznania się lub złożenia innych 

4 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007). Children’s rights in juvenile justice, 
s. 11, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf (dostęp: 2.02.2015).
5 Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 17 June 2013,
s. 18, http://www.cpt.coe.int/documents/pol/2014-21-inf-eng.pdf  (dostęp: 2.02.2015).
6 Odpowiedź Rządu na sprawozdanie CPT, CPT/Inf (2014) 22, http://www.cpt.coe.int/en/states/pol.htm
(dostęp: 2.02.2015).
7 Por. wykaz wizytowanych instytucji w sprawozdaniu CPT z przeprowadzonej wizytacji: Report to the Polish
Government …, dz. cyt., s. 6.
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oświadczeń. W bardzo małej liczbie przypadków wysuwane zarzuty niewłaściwego 
traktowania dotyczyły bicia pałką po spodach stóp, przypalania rąk papierosem czy 
porażenia prądem elektrycznym. W opinii CPT były one na tyle poważne, że zarzucane 
policji niewłaściwe traktowanie mogło osiągnąć poziom tortur. Co więcej, w niektórych 
przypadkach delegacja wizytująca CPT zebrała dowody medyczne spójne z opisem 
zarzucanych fizycznych form niewłaściwego traktowania zatrzymanych przez 
funkcjonariuszy policji8.  

 Jeśli zaś chodzi o ignorowanie problemu wynikającego ze sprzeczności polskich 
przepisów regulujących wiek pełnej dojrzałości karnej ze standardami Konwencji o prawach 
dziecka, to może ono narazić Polskę na odpowiedzialność za naruszenie przepisów 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej także: Konwencji Europejskiej), na  
co wskazują choćby wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) wydane  
w sprawach przeciwko Turcji9. Trybunał stwierdził w tych sprawach naruszenie art. 5 ust. 3 
Konwencji Europejskiej10 z powodu nadmiernie długiego okresu tymczasowego 
aresztowania podejrzanych, którzy nie ukończyli 18 lat. W uzasadnieniu swojego 
stanowiska Trybunał wskazywał, że turecki rząd w postępowaniu przed Trybunałem 
odwoływał się do ciężaru czynów zarzucanych podejrzanym, natomiast  nie wykazał, że 
stosowanie tymczasowego aresztowania wobec osób małoletnich nastąpiło po rozważeniu 
alternatywnych możliwości i miało charakter środka ostatecznego (measure of last resort)11.  

 Problem dolnej granicy wieku dojrzałości karnej nie jest jedynym problemem 
polskiego systemu postępowania z nieletnimi, niezwykle skomplikowanego proceduralnie  
i opartego na szerokiej dyskrecjonalnej władzy sędziów rodzinnych. Kompleksowa analiza 
tego systemu z punktu widzenia międzynarodowych standardów dotyczących traktowania 
„dzieci w konflikcie z prawem”12 wymagałaby znacznie obszerniejszego opracowania. 
Spośród różnych problemów dotyczących postępowania z nieletnimi warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na te związane z prawem nieletniego do rozpoznania sprawy przez 
bezstronny sąd i do korzystania z pomocy obrońcy.  

 Potrzeba zapewnienia nieletniemu prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny 
sąd była jednym z podstawowych powodów nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (dalej także: u.p.n.) w 2013 r.13. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej 
stwierdzono, że jej celem było dokonanie niezbędnych zmian, które miały polegać na 
                                                             
8 Tamże, s. 11-13. 
9 Por. np. wyrok ETPCz w sprawie Nart v. Turkey, 6 maja 2008, skarga nr 20817/04 oraz w sprawie Güveç v. 
Turkey, 20 stycznia 2009, skarga nr 70337/01, http://hudoc.echr.coe.int (dostęp 2.02.2015); por. także 
Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom 
(Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice - Polish-version), 
Strasbourg 2012, Council of Europe Publishing, s. 71. 
10 Przywołany przepis dotyczy dopuszczalnego okresu stosowania tymczasowego aresztowania i prawa osoby 
zatrzymanej lub aresztowanej do osądzenia w rozsądnym terminie albo zwolnienia na czas postępowania. 
11 Por. pkt 108-110 wyroku ETPCz we wspomnianej wcześniej sprawie Güveç v. Turkey.  
12 Termin „dziecko w konflikcie z prawem” używany jest przez Komitet Praw Dziecka w komentarzu ogólnym 
nr 10 i oznacza osobę poniżej 18 roku życia podejrzaną, oskarżoną lub uznaną za sprawcę naruszenia prawa 
karnego; por. Committee on the Rights of the Child, General …, dz. cyt., s. 2 i n. 
13 Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 1165. 
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dostosowaniu obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w konsekwencji do 
standardów międzynarodowych, „służących upodmiotowieniu nieletniego i podwyższeniu 
gwarancji procesowych zarówno na etapie postępowania rozpoznawczego, jak  
i postępowania wykonawczego”14. Konieczność dostosowania prawa nieletnich do 
orzecznictwa ETPCz była wynikiem wyroku wydanego w sprawie Adamkiewicz przeciwko 
Polsce15. W tej sprawie skarżący do Trybunału P. Adamkiewicz był podejrzany o to, że  
w 1997 r., mając 15 lat, dokonał zabójstwa. Postępowanie w sprawie Adamkiewicza toczyło 
się na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po zakończeniu 
postępowania wyjaśniającego sędzia rodzinny wydał postanowienie o rozpoznaniu sprawy 
w postępowaniu poprawczym, a następnie wziął udział w jej rozpoznaniu jako 
przewodniczący trzyosobowego - w ówczesnym stanie prawnym - składu orzekającego sądu 
rodzinnego. Po rozpoznaniu sprawy Adamkiewicz został uznany sprawcą zabójstwa  
i umieszczony w zakładzie poprawczym. Skargę do ETPCz w imieniu Adamkiewicza 
wnieśli jego rodzice, którzy sformułowali dwa podstawowe zarzuty. Pierwszy z nich 
dotyczył naruszenia prawa do rzetelnego procesu na skutek ograniczenia skarżącemu 
wykonywania prawa do obrony w toku postępowania wyjaśniającego16, a drugi - naruszenia 
prawa do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd17 ze względu na obecność w składzie 
orzekającym sądu rodzinnego tego samego sędziego, który wcześniej prowadził 
postępowanie wyjaśniające.  

 Zarzut naruszenia prawa do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd związany był 
z modelem postępowania przyjętym w uchwalonej w 1982 r. ustawie o postępowaniu  
w sprawach nieletnich18, na mocy której postępowanie w tych sprawach powierzono 
sędziemu rodzinnemu i sądowi rodzinnemu. Zgodnie z przepisami u.p.n. przed nowelizacją 
z 2013 r. sędzia rodzinny prowadził postępowanie wyjaśniające, natomiast rozpoznanie 
sprawy nieletniego należało do sądu rodzinnego. Celem postępowania wyjaśniającego było 
ustalenie, czy istniały okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, a w sprawie  
o czyn karalny – czy zarzucany nieletniemu czyn został przez niego popełniony, a także czy 
zachodziła potrzeba zastosowania wobec niego środków przewidzianych w ustawie. Było 
ono prowadzone przy odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego ze zmianami przewidzianymi w u.p.n., przy czym w pewnym zakresie miały  
w nim zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania karnego. Te ostatnie stosowane  
były w postępowaniu wyjaśniającym w zakresie powoływania i działania obrońcy, a także  
w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodów przez Milicję Obywatelską 
(później: Policję). Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie  
                                                             
14 Uzasadnienie do projektu ustawy - o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - 
Prawo o ustroju sądów powszechnych z projektami aktów wykonawczych, druk 1130, http://orka.sejm.gov.pl 
(dostęp: 27.02.2015). 
15 Wyrok ETPCz w sprawie Adamkiewicz przeciwko Polsce, 2 marca 2010, skarga nr 54729/00, 
ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz (dostęp: 27.02.2015). 
16 Art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 lit. c Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
17 Art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
18 Por. pierwotny tekst ustawy z 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. Nr 35, 
poz. 228.  
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o popełnienie czynu karalnego sędzia rodzinny mógł skierować tę sprawę do rozpoznania 
przez sąd rodzinny w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym albo w postępowaniu 
poprawczym19. W tym pierwszym sąd rodzinny stosował odpowiednio przepisy procedury 
cywilnej ze zmianami przewidzianymi w u.p.n., natomiast drugie zasadniczo oparte było na 
przepisach procedury karnej.  

 Niezależnie od tego, czy sprawa nieletniego podejrzanego o popełnienie czynu 
karalnego rozpoznawana była w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym, czy  
w postępowaniu poprawczym,  ustawa nie wykluczała udziału w postępowaniu 
rozpoznawczym tego samego sędziego rodzinnego, który przeprowadzał czynności 
dowodowe w postępowaniu wyjaśniającym. W literaturze prawniczej poświęconej 
postępowaniu z nieletnimi podkreślano, że koncentrowanie różnych funkcji na różnych 
etapach postępowania w rękach tego samego sędziego rodzinnego służy dobru nieletniego  
i pozwala na konsekwentne realizowanie raz obranej linii wychowawczej. Autorzy 
reprezentujący takie stanowisko podkreślali, że sędzia rodzinny powinien jak najszybciej 
uzyskać rozeznanie w sprawie, do czego niezbędne było osobiste wysłuchanie nieletniego  
i nawiązanie z nim kontaktu psychicznego, aby zrozumieć motywy jego działania i jego 
sytuację życiową. Osobisty kontakt sędziego rodzinnego z nieletnim w postępowaniu 
wyjaśniającym powinien pozwolić sędziemu na wybór odpowiedniego trybu postępowania 
rozpoznawczego, a następnie na przeprowadzenie go w sposób adekwatny do stosunku 
nieletniego do jego własnego zachowania20. Ewentualne wątpliwości co do bezstronności 
sądu rodzinnego, w którym zasiada sędzia rodzinny prowadzący wcześniej postępowanie 
wyjaśniające, na ogół były odrzucane przez komentatorów u.p.n. i autorów innych 
opracowań w tej dziedzinie, a przykładem takiego stanowiska może być następujący 
fragment jednego z komentarzy: „Wątpliwości wzbudzają niekiedy szerokie uprawnienia 
sędziego, któremu podlega całość postępowania w sprawie nieletniego, w tym prawo do 
decydowania o biegu sprawy już na etapie postępowania wyjaśniającego. Zastrzeżenia te nie 
są słuszne”21. W nauce prawa nieletnich podkreślano także, że postępowanie w sprawach 
nieletnich jest innym postępowaniem niż postępowanie karne, a brak podstaw do wyłączenia 
sędziego rodzinnego, który prowadził postępowanie wyjaśniające, od udziału w sprawie  
w postępowaniu rozpoznawczym wynika z inkwizycyjnego charakteru tego ostatniego 
postępowania. Skoro w postępowaniu w sprawach nieletnich, w tym także w postępowaniu 
poprawczym, nie było wyodrębnionego oskarżyciela, to nie było również zakazu łączenia 

                                                             
19 Zgodnie z art. 21 § 2 i art. 42 u.p.n. w brzmieniu przed nowelizacją z 2013 r. sędzia rodzinny po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mógł także umorzyć postępowanie częściowo lub w całości, 
przekazać sprawę nieletniego szkole lub organizacji społecznej albo przekazać ją prokuratorowi; por.  
K. Grześkowiak, A. Krukowski, W. Patulski, E. Warzocha, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Komentarz, Warszawa 1991, Wydawnictwo Prawnicze, s. 124 i n.   
20 A. Strzembosz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, Lublin 1984, Redakcja 
Wydawnictw KUL, s. 95-96. 
21 Wprowadzenie, [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, 
Wyd. II, Warszawa 2007, LexisNexis, s. 13. 
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funkcji sędziego rodzinnego prowadzącego postępowanie wyjaśniające z funkcją sędziego 
orzekającego22.  

 W sprawie Adamkiewicz przeciwko Polsce ETPCz podzielił stanowisko skarżącego 
w odniesieniu do obydwu zarzutów, stwierdzając naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji 
Europejskiej w aspekcie dotyczącym wymogu bezstronności sądu oraz naruszenie prawa do 
rzetelnego procesu w związku z pogwałceniem prawa skarżącego do obrony (art. 6 ust. 3  
lit. c w powiązaniu z art. 6 ust. 1). Wyrok ETPCz wydany w tej sprawie w istocie podważył 
fundamentalne założenia, na jakich opierała się uchwalona w 1982 r. ustawa o postępowaniu 
w sprawach nieletnich. Artykuł 6 ust. 3 Konwencji Europejskiej zawiera katalog 
minimalnych gwarancji procesowych wymaganych w sprawach karnych, w tym prawo 
oskarżonego do obrony i do korzystania z pomocy obrońcy, wymienione pod  
lit. c. Stwierdzając naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c w powiązaniu z art. 6 ust. 1 Konwencji, 
Trybunał uznał postępowanie o czyn karalny prowadzone w sprawie Adamkiewicza na 
podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich za postępowanie „w sprawie 
karnej”. Tym samym Trybunał odrzucił stanowisko Rządu, który argumentował, że  
w odróżnieniu od postępowania karnego prowadzonego w sprawach dorosłych 
postępowanie w sprawach nieletnich nie jest postępowaniem karnym, ale stanowi 
postępowanie sui generis, i z tego powodu nie obowiązują w nim gwarancje procesowe 
wymagane w sprawach karnych. Ponadto Trybunał odrzucił charakterystyczną dla ustawy  
o postępowaniu w sprawach nieletnich koncepcję koncentracji funkcji dochodzenia  
i orzekania w rękach tego samego sędziego rodzinnego, dopatrując się w tym naruszenia 
prawa skarżącego do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny sąd. 

 Choć wyrok ETPCz wydany w sprawie Adamkiewicza dotyczył kwestii niezwykle 
istotnych dla całego systemu postępowania z nieletnimi w Polsce, nie spotkał się on  
z większym zainteresowaniem praktyków ani teoretyków prawa. W okresie prac nad 
projektem ustawy nowelizującej u.p.n., której celem była implementacja tego wyroku, 
próżno by szukać ożywionych dyskusji na ten temat w czasopismach prawniczych. Na mocy 
uchwalonej w 2013 r. ustawy nowelizującej u.p.n. zrezygnowano z podziału postępowania 
w sprawach nieletnich na etap postępowania wyjaśniającego i rozpoznawczego, 
wprowadzając jednolite postępowanie sądowe prowadzone przez sąd rodzinny. Ponadto 
ustawodawca zrezygnował z dwóch trybów postępowania rozpoznawczego, które 
poprzednio mogło toczyć się w trybie opiekuńczo-wychowawczym albo poprawczym. 
Zgodnie z art. 21 § 1 u.p.n. po nowelizacji23 sąd rodzinny wszczyna postępowanie  
w sprawie nieletniego, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie wykazywania przez niego 
przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego. Postępowanie prowadzone przez 
sąd rodzinny w sprawie nieletniego ma na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności 
świadczące o demoralizacji nieletniego lub czy nieletni popełnił czyn karalny, a także 

                                                             
22 R. Kmiecik, Naczelne zasady karnoprocesowe w postępowaniu w sprawach nieletnich, [w]: T. Bojarski 
(red.), Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, Lublin 
1988, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 113.  
23 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późn. zm., tekst jednolity 
Dz. U. 2014, poz. 382. 
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ustalenie, czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków przewidzianych 
w ustawie (art. 21a u.p.n.). 

 Znowelizowana ustawa nadal opiera się na takim modelu postępowania w sprawach 
nieletnich podejrzanych o popełnienie czynu karalnego, w którym ten sam sędzia rodzinny 
działający jako jednoosobowy sąd rodzinny najpierw gromadzi dowody dotyczące 
popełnienia przez nieletniego zarzucanego mu czynu karalnego, a następnie na podstawie 
zebranych przez siebie dowodów rozstrzyga kwestię przypisania nieletniemu popełnienia 
zarzucanego czynu. Jest zatem bardzo wątpliwe, czy przepisy znowelizowanej u.p.n. 
zapewniają nieletniemu prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny sąd. Ponadto 
ustawodawca nadal zakłada, że zbieranie i utrwalanie dowodów popełnienia przez 
nieletniego czynu karalnego z reguły następuje w toku ujednoliconego postępowania przed 
sądem rodzinnym, natomiast czynności dowodowe policji dokonywane w wypadkach 
niecierpiących zwłoki przed wszczęciem postępowania w sprawie nieletniego przez sąd 
rodzinny są czymś absolutnie wyjątkowym i nie wymagają uregulowania ich w u.p.n., 
ponieważ w tym zakresie wystarczające jest ogólne odesłanie do przepisów Kodeksu 
postępowania karnego24. Tymczasem badania empiryczne od wielu lat konsekwentnie 
wskazują na iluzoryczność takiego założenia, ponieważ w praktyce dokonywanie przez 
policję czynności dowodowych przed przekazaniem sprawy sądowi rodzinnemu jest raczej 
zasadą niż wyjątkiem25.  

 Jak wynika z wcześniejszych rozważań, system postępowania nieletnimi w Polsce 
uregulowany ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich w jej obecnym brzmieniu nie 
jest wolny od problemów, w tym także tych dotyczących zgodności przyjętych rozwiązań ze 
standardami Konwencji o prawach dziecka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  
U podstaw tej ustawy wydaje się tkwić założenie, że z punktu widzenia ochrony praw 
nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji i podejrzanych o popełnienie czynu 
karalnego  najlepszym i w zasadzie wystarczającym rozwiązaniem jest powierzenie ich 
spraw sądowi rodzinnemu. Takie rozwiązanie nie spełnia jednak wymogów art. 40 ust. 2 
Konwencji o prawach dziecka, zobowiązującego państwa-strony do zapewnienia dziecku  
w konflikcie z prawem rzetelnego postępowania, w którym respektowane są minimalne 
prawa i gwarancje procesowe, w tym zasada domniemania niewinności, prawo do obrony  
i do niezwłocznego rozpatrzenia sprawy przez bezstronną i niezawisłą władzę lub organ 
sądowy. Do praw gwarantowanych dzieciom w konflikcie z prawem przez Konwencję  
o prawach dziecka odwołuje się ETPCz przy rozpatrywaniu skarg na naruszenie Konwencji 
Europejskiej wnoszonych przez nieletnich (małoletnich) podejrzanych o popełnienie czynu 
                                                             
24 Por. art. 20 § 1 u.p.n.: W sprawach nieletnich stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego właściwe dla spraw opiekuńczych, a w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodów 
przez Policję oraz powoływania i działania obrońcy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
karnego, ze zmianami przewidzianymi w ustawie. 
25 Por. M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce, Zakamycze 2001, Kantor 
Wydawniczy Zakamycze, s. 425-426; A. Więcek-Durańska, Odpowiedzialność nieletnich za czyny z art. 10 § 2 
k.k. przed sądem rodzinnym i przed sądem karnym – wybrane zagadnienia, Prawo w Działaniu 2013, nr 16,  
s. 179; W. Jasiński, A. Pietryka, Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich w świetle badań, [w:] M. 
Szwast, K. Wiśniewska, M. Wolny (red.), Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich, Warszawa 2014, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, s. 69 i 78, http://www.hfhr.pl/%E2%80%9Erzetelnosc-postepowania-w-
sprawach-nieletnich (dostęp: 28.02.2015). 
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zabronionego prawem karnym. Ponadto przy rozpatrywaniu takich skarg ETPCz odwołuje 
się do rezolucji, rekomendacji i wytycznych Rady Europy dotyczących reakcji na 
przestępczość nieletnich i postępowania z nieletnimi26. Jednym z takich dokumentów są 
wytyczne Rady Europy z 2010 r. w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dzieciom. 

 Wśród kluczowych elementów wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, 
niezależnie od tego, czy dzieci występują w nim w charakterze pokrzywdzonych, świadków, 
podejrzanych czy w innej roli, Komitet Ministrów Rady Europy wymienia prawo dzieci do 
informacji przekazywanych w sposób jasny i zrozumiały, dostosowany do ich wieku, 
dojrzałości i możliwości. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom zapewnia im 
możliwość uczestnictwa opartego na zrozumieniu, co się dzieje, co może nastąpić później,  
co one same mogą wybrać i jakie mogą być następstwa określonych wyborów.  
W przypadku dzieci w konflikcie z prawem istotnym elementem wymiaru sprawiedliwości 
przyjaznego dzieciom jest zapewnienie im rzetelnego postępowania, w którym nie pozbawia 
się ich praw i gwarancji procesowych ani nie umniejsza tych praw i gwarancji pod 
pretekstem działania w najlepszym interesie dziecka. Ważna rola w wymiarze 
sprawiedliwości przyjaznym dzieciom w konflikcie prawem przypada adwokatom, którzy, 
podobnie jak przedstawiciele innych grup zawodowych zajmujących się sprawami dzieci, 
powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie praw dzieci i umiejętności 
komunikowania się z nimi odpowiednio do ich zdolności rozumienia27. Należałoby dodać, 
że obecnie w ramach Unii Europejskiej trwają prace nad projektem dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji proceduralnych dla dzieci podejrzanych lub 
oskarżonych w postępowaniu karnym28.  

 Z dotychczasowych badań wynika, że w Polsce obrońcy występowali w sprawach 
nieletnich rzadko, a jeżeli miało to miejsce, to na ogół dotyczyło spraw o czyny karalne 
rozpoznawanych w postępowaniu poprawczym, w których udział obrońcy był obligatoryjny. 
Do takich wniosków prowadzi analiza przebiegu postępowań w sprawach nieletnich 
podejrzanych o popełnienie czynu wymienionego w art. 10 § 2 k.k., które były 
rozpoznawane w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
u.p.n. (poprawczym i opiekuńczo-wychowawczym) i zostały prawomocnie zakończone  
w latach 2004-2008. Analiza ta wykazała, że w sprawach o takie czyny karalne 
rozpoznanych w postępowaniu poprawczym 89 % nieletnich miało obrońcę z urzędu, a 6 % 

                                                             
26 Por. np. dokumenty Rady Europy, do których odwołał się ETPCz w sprawie Blokhin v. Russia, 14 listopada 
2013, skarga nr 47152/06, pkt 77-81; sprawa przekazana do rozpoznania przez Wielką Izbę Trybunału obecnie 
oczekuje na wyrok Wielkiej Izby.  
27 Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom,  
dz. cyt. 
28 Por. projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci 
będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, http://eur-lex.europa.eu; por. także 
stanowisko dotyczące zakresu stosowania tej dyrektywy zajmowane przez organizacje pozarządowe: 
International Juvenile Justice Observatory and Eurochild position on the Commission Proposal for  
a ‘Directive on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings’, 
http://www.eurochild.org/news/news-details/article/ijjo-and-eurochild-position-on-children-suspected-or-
accused-in-criminal-proceedings (dostęp: 2.03.2015).  
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- z wyboru. Nieliczni nieletni (ok. 3 %) w postępowaniu poprawczym nie mieli obrońcy, 
pomimo że w tym postępowaniu obrona była obligatoryjna. W sprawach rozpoznanych  
w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym obrońcę miało niespełna 4 %  nieletnich  
(2 nieletnich miało obrońcę z urzędu, a 3 - z wyboru)29. W większości spraw nieletnich,  
w których obrońcy zostali wyznaczeni z urzędu, ich wkład w sprawę został przez autorkę 
prowadzącą badania oceniony negatywnie, „a wręcz nawet jako brak zainteresowania 
sprawą, nieprzychodzenie na rozprawy”30.  

 Ograniczony udział obrońców w postępowaniu w sprawach nieletnich potwierdzony 
został wynikami badań przeprowadzonych ostatnio przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka. Przedmiotem tych badań była kompleksowa analiza przebiegu postępowania  
w sprawach nieletnich od czynności podejmowanych przed wszczęciem postępowania 
wyjaśniającego w wypadkach niecierpiących zwłoki do rozstrzygnięciu sprawy  
w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym lub poprawczym. Badania obejmowały 
analizę akt spraw rozpoznanych w siedmiu sądach rejonowych usytuowanych w dużych 
ośrodkach miejskich, w tym 35 spraw o wykazywanie przejawów demoralizacji 
rozpoznanych w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym, 35 spraw o popełnienie czynu 
karalnego rozpoznanych w tym samym postępowaniu i 35 spraw o popełnienie czynu 
karalnego rozpoznanych w postępowaniu poprawczym. Analizowano akta spraw 
zakończonych w 2012 r., a zatem w okresie, kiedy ustawa o postępowaniu w sprawach 
nieletnich przewidywała podział postępowania na dwie fazy: postępowanie wyjaśniające  
i rozpoznawcze, a to ostatnie toczyło się w trybie opiekuńczo-wychowawczym albo 
poprawczym31. 

 W postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w 35 sprawach o czyny karalne, 
które zostały później rozpoznane w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym, tylko  
2 nieletnich było reprezentowanych przez obrońcę, w tym jeden nieletni miał obrońcę 
wyznaczonego z urzędu, a drugi – obrońcę z wyboru32. Na etapie rozpoznawania sprawy 
przez sąd rodzinny niewiele się zmieniło; w 32 spośród 35 spraw nie występował obrońca, 
w jednej sprawie nieletniego reprezentował obrońca z wyboru, a w dwóch innych – obrońca 
z urzędu33. Jeśli chodzi o sprawy, które zostały rozpoznane w postępowaniu poprawczym,  
to na etapie postępowania wyjaśniającego obrońcę miało 14 nieletnich, w tym tylko jeden 
reprezentowany był przez obrońcę z wyboru34. Zgodnie z art. 49 u.p.n. w brzmieniu 
obowiązującym w czasie prowadzenia badań, nieletni musiał mieć obrońcę przed sądem  
w postępowaniu poprawczym, a wcześniej – jeżeli został umieszczony w schronisku dla 
nieletnich. Można zatem zakładać, że na etapie postępowania wyjaśniającego obrońca 
wyznaczany był z urzędu w przypadku umieszczenia nieletniego w schronisku dla 
nieletnich. Na etapie rozpoznawania sprawy w postępowaniu poprawczym wszyscy nieletni 
reprezentowani byli przez obrońców, przy czym tylko w dwóch sprawach - przez obrońców 
                                                             
29 A. Więcek-Durańska, Odpowiedzialność …, dz. cyt., s. 190-191; por. także podobne wyniki wcześniejszych 
badań przeprowadzonych przez M. Korcyl-Wolską: M. Korcyl-Wolska, Postępowanie …, dz. cyt., s. 403 i n.   
30 A. Więcek-Durańska, Odpowiedzialność …, dz. cyt., s. 191. 
31 W. Jasiński, A. Pietryka, Rzetelność …, dz. cyt., s. 61 i n. 
32 Tamże, s. 72. 
33 Tamże, s. 76. 
34 Tamże, s. 79.  
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z wyboru35. Przy prezentacji wyników przeprowadzonych badań autorzy zwrócili uwagę na 
bierność stron oraz obrońców występujących w sprawach nieletnich36. Kolejna ważna 
informacja wynikająca z przeprowadzonych badań dotyczyła braku obrońcy przy 
przesłuchaniu nieletniego przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego w wypadkach 
niecierpiących zwłoki. W sprawach o czyny karalne przeważająca większość nieletnich 
została przesłuchana przez policję przed przekazaniem sprawy sędziemu rodzinnemu, przy 
czym tylko w jednym przypadku przy takim przesłuchaniu obecny był obrońca37.  

 Znowelizowana w 2013 r. ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 18a 
przyznaje nieletniemu prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy obrońcy.  
W wypadkach określonych w art. 32c § 1 i 2 ustawa przewiduje obronę obligatoryjną; 
nieletniemu, który nie ma obrońcy, prezes sądu wyznacza obrońcę z urzędu, jeżeli: 

a) interesy jego i jego rodziców lub opiekuna pozostają w sprzeczności, 
b) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 
c) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na 

udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz 
rozsądny, 

d) umieszczono go w schronisku dla nieletnich. 
Art. 32c § 3 u.p.n. wyraźnie stanowi, że nieletni może złożyć wniosek o ustanowienie 
obrońcy z urzędu. O uwzględnieniu tego wniosku decyduje prezes sądu, biorąc pod uwagę, 
czy nieletni i jego rodzice są w stanie ponieść koszty wynagrodzenia obrońcy z wyboru bez 
uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, a ponadto – czy udział obrońcy  
w sprawie jest potrzebny. 

 Sposób uregulowania obrony obligatoryjnej w znowelizowanej ustawie budzi 
wątpliwości, czy w istocie nie spowodował on pogorszenia sytuacji nieletniego  
w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, który przewidywał obronę obligatoryjną  
w (zniesionym na mocy ustawy nowelizującej) postępowaniu poprawczym. Możliwość 
ustanowienia obrońcy z urzędu na wniosek nieletniego w sytuacji, kiedy on sam i jego 
rodzice nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru bez uszczerbku 
dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny uzależniona została od uznania udziału obrońcy 
w sprawie za potrzebny, co wiąże się z niebezpieczeństwem ograniczania prawa do 
korzystania z pomocy obrońcy. Ustawodawca, nowelizując u.p.n., pominął milczeniem 
potrzebę pouczenia nieletniego o przysługujących mu prawach w sposób dla niego 
zrozumiały i dostosowany do jego wieku, dojrzałości i możliwości poznawczych, choć bez 
wątpienia jest to podstawowy warunek realnego korzystania przez nieletniego  
z przysługujących mu praw. Kolejnym problemem jest utrzymanie w znowelizowanej 
ustawie bardzo pobieżnego uregulowania czynności podejmowanych przez policję  
w wypadkach niecierpiących zwłoki przed przekazaniem sprawy sądowi rodzinnemu przy 
jednoczesnym rozszerzeniu uprawnień policji do zbierania i utrwalania dowodów nie tylko 

                                                             
35 Tamże, s. 82. 
36 Tamże, s. 92.  
37 Tamże, s. 69. 
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czynów karalnych, ale i przejawów demoralizacji (art. 32e § 1 u.p.n.). W praktyce może to 
oznaczać przesłuchiwanie przez policję i dokonywanie innych czynności dowodowych 
wobec dzieci w wieku znacznie poniżej 13 lat. Uregulowanie ograniczające się do odesłania 
do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego (art. 20 § 1 u.p.n.) 
nie bierze pod uwagę szczególnej potrzeby zapewnienia nieletniemu od chwili pierwszych 
czynności dokonywanych z jego udziałem możliwości zrozumienia sytuacji, w jakiej się 
znalazł, przysługujących mu uprawnień i ciążących na nim obowiązków oraz konsekwencji 
skorzystania albo nieskorzystania przez niego z określonych praw. 

W czasach kiedy w ramach Rady Europy, Unii Europejskiej i w wielu krajach 
europejskich toczą się ożywione dyskusje na temat wymiaru sprawiedliwości przyjaznego 
dzieciom w konflikcie z prawem, w Polsce ten problem jest w dużym stopniu 
marginalizowany. Celem tego artykułu jest zachęcenie czytelników do wymiany 
doświadczeń i poglądów dotyczących modelu i przebiegu postępowania w sprawach 
nieletnich, w tym także potrzeby zapewnienia nieletnim szybkiego i realnego dostępu do 
obrońcy, który posiada specjalistyczne przygotowanie do udzielania pomocy prawnej 
dzieciom.   




