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Tryb postępowania wobec nieletnich reguluje ustawa z dnia 26 paŹdzieĺnika l982 r.

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z2018 Í. poz.969), której celem, wyľażonym

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

stworzenie warunków powrotu do normalnego Życia nieletnim, ktőrzy popadli w konflikt

Z prawem bądŻ zasadami współŻycia oraz dąŻenie do umocnienia funkcji opiekuŕlczo-

wychowawczej i poczucia odpowiedzialności ľodzin Za wychowanie nieletnich

na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa. Preambuła kierowana jest do

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

prokuratury, sędziów ľodzinnych, kuratorów sądowych oraz dyrektorów zakładów

poprawczych i osób tam zatrudnionych2.

Pľowadzone wobec nieletnich postępowanie powinno spełniać standaľdy rzetelnego

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

aktów prawa międzynarodowego podkreśla szczegőIny charakter postępowań w sprawach

I https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,27"79,l5.html.
- M' Nowak, Nieleĺni w śv,ietle usta'rw o postępowctllitl w spľawclch nieletnich z 26 paździeľnikcl l982 r.,
Studenckie Zeszyty Naukowe 619, 2'7 -43, 2003.
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nieletnich, zarőwno ze względu na osobę, względem któľej prowadzone jest postępowanie,

jak ľównieŻ wartość, wokół któľej Są one zogniskowane, tj. dobro nieletniego.3

Niewątpliwie waŻną rolę w postępowaniu w sprawach nieletnich odgrywa obrońca

ustanowiony dla nieletniego. Pľzepisy ustawy o postępowaniu w spľawach nieletnich -
szczegőInie po nowelizacji z 2013 ľokua _ w1ĺraŹnie akcentują prawo nieletniego do obrony'

w tym do korzystania z pomocy obrońcy (art. 18a pkt l ustawy), a Szereg przepisów

szczegółowych gwarantuje obľońcy nieletniego moŻliwość skutecznego podejmowania

działan obrończych. obľońca ma przy tym obowiązek uwzględniać słuszny interes

nieletniego (art. 32c $ 4 ustawy).

Rola obľońcy oraz podejmowanych przez niego czynności procesowych w kaŻdym

postępowaniu jest niezmieľnie istotna. Ze względu na osobę, wobec której pľowadzone jest

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

naleŻy oczekiwać szczególnej staranności przy podejmowaniu działań na rzecz i w inteľesie

nieletniego. obľońca w toku całego postępowania powinien wykazywać się aktywnością

i dbałością o Spľawy nieletniego. Jego rola nie powinna zatem ogtaniczać, się do zapoznania

się z aktami sprawy i obecnościąnarcZprawie sądowej.

Niestety dotychczasowa praktyka sądowa wskazuje, Że działania oľganów i osób

stosujących ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich niejednokľotnie podejmowane Są

w sposób rutynowy, bez znajomości specyfiki tych postępowan oraz szczegőlnych gwarancji

pľocesowych nieletniego. Przykładem są między innymi przypadki niepouczania nieletnich

o przysługujących im pľawach, niewielka aktywność obrońcy ustanowionego dla nieletniego.

Bardzo rzadko sądy korzystają się z możliwości alteľnatywnych form rozwiązywania

pľoblemów dotyczących demoralizacji nieletnich i popełniania przez nich czynów karalnych'

a taką możliwość przewiduje art.32j $ l ustawy.

W świetle powyŻszego' w ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka' za celowe naleŻy uznać,

przybliŻenie studentom pľawa pľoblematyki odpowiedzialności nieletnich w Polsce, w tym

zasad pľocesowych rządzących postępowaniem w Sprawach nieletnich, z uwzględnieniem

dorobku prawa międzynarodowego, który ustanawia standardy, na których powinien opieľać

się system sprawiedliwości wobec nieletnich. WaŻne jest, żeby zagadnienie postępowania

' Helsińska Fundacja Praw Człowi eka, Rzetelność postępowania w spľcĺwach nieletnich",
http://www.hÍhr. pl/rzetelnoSc-DosteDowan ia-w-soľawach-nie letn ich/.

'Ustawa zdnia30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych
innych ustaw (Dz' U. z2013 ľ. poz. l l65).
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w Spľawach nieletnich zostało potľaktowane kompleksowo, z uwzg\ędnieniem całości

dorobku orueczniczego sądów polskich, jak ľównież Euľopejskiego Tľybunału Praw

Człowieka.

Uczelnie wyŻsze z dniem l października 20l l roku uzyskały autonomię i swobodę

rea|izacji kształcenia. obejmuje onatakŻe opracowanie pľogramów kształcenia. W związku

ztym, na podstawie art. l0a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 92Ż), zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwaŻenie wpľowadzenia

do programów nauczania w ľamach studiów prawniczych zagadnienia dotyczącego

postępowania w spľawach nieletnich.

Będę wdzięczny Za przekazanie mojej prośby ľektorom polskich uczelni

prawniczych.
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