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Szanowni Państwo, 

Jako Rzecznik Praw Dziecka spotykam się na co dzień ze sprawami,  

w których dziecko jest ofiarą przestępstwa. Rolą państwa jest w takiej sytuacji wspieranie 

ofiary – w tym i najmłodszych. Jest oczywiste, iż dzieci, jako osoby słabsze, powinny 

korzystać z większej ochrony. Dzieci są szczególną wartością każdego społeczeństwa i 

powinny być traktowane w sposób wyjątkowy.  

Obowiązujący system prawny zawiera zasadę, że postępowanie karne ma uwzględniać 

prawnie chronione interesy ofiar przestępstw. Zrozumiałym jest, iż to, co małoletni 

pokrzywdzony ma do powiedzenia, jest na tyle istotne dla toczącego się postępowania, że nie 

można zrezygnować z jego przesłuchania, a tym samym – z części materiału dowodowego.  

Ze zgłaszanych do mojego Biura skarg wynika, że w sprawach karnych – zarówno 

w toku postępowania przygotowawczego, jak i sądowego – dobro dziecka, jego prawo do 

harmonijnego rozwoju, są szczególnie narażone na uszczerbek. Występuje zatem duże 

niebezpieczeństwo wtórnej wiktymizacji. Z tych względów uważam, że należy podejmować 

wszelkie działania, zmierzające do ochrony praw małoletnich ofiar. 

W zaleceniach Rady Europy, dotyczących praw ofiary w procesie karnym, zwraca się 

szczególną uwagę na sytuację przesłuchiwanego dziecka – ofiary przestępstwa. Podkreśla się 

konieczność przesłuchania dziecka w obecności osoby, która mogłaby udzielić mu wsparcia i 

pomocy. Co więcej, zalecenia Rady Europy w sprawie zapobiegania wiktymizacji  

i pomocy dla ofiar przestępstw, zaliczają dzieci do szczególnej kategorii ofiar, dla których 

powinny być tworzone, rozwijane i poszerzane usługi, związane z udzieleniem pomocy. 

Kwestie powyższe uwzględnia również Ramowa Decyzja Rady Unii Europejskiej  

z 15 marca 2001 roku. Dokument ten – precyzując zakres prawa pokrzywdzonego do 

szacunku i uznania, uwzględnienia jego praw i interesów – wskazuje na konieczność 

specjalnego traktowania grup ofiar, które z uwagi na różne okoliczności, wymagają 

szczególnej troski. Do grupy tych osób zalicza się między innymi dzieci. 



Art. 185a i art. 185b polskiego kodeksu postępowania karnego stanowi niewątpliwie 

duży krok w kierunku ochrony dziecka w postępowaniu karnym, jednakże przepisy te wydają 

się niewystarczające dla ochrony delikatnej i nieukształtowanej jeszcze osobowości dziecka i 

jego psychiki przed negatywnymi skutkami kontaktu z organami ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości. Przepis art. 185a k.p.k. ogranicza bowiem szczególny rygor przesłuchania 

pokrzywdzonego, który w chwili czynności nie ukończył 15 lat, jedynie do przestępstw 

z rozdziału XXV i XXVI Kodeksu karnego. Mając na celu wzmocnienie standardów ochrony 

praw dziecka – w szczególności jego ochrony przed powtórną wiktymizacją – uważam, że 

wskazana byłaby zmiana obowiązujących przepisów w taki sposób, by w postępowaniu 

przygotowawczym i sądowym w sprawach karnych stosować tryb przewidziany w art. 185a 

k.p.k. także do postępowań dotyczących innych, niż obecnie przewidziane przepisami, 

przestępstw. Także w postępowaniach cywilnych i rodzinnych może wystąpić konieczność 

przesłuchania dziecka. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wysłuchanie 

odbywa się poza sala posiedzeń sądowych.  

Wszyscy chcielibyśmy z pewnością, aby postępowanie sądowe, jak i przesądowe, nie 

pogłębiało bolesnych doświadczeń dziecka. Aby tak się stało – wymiar sprawiedliwości musi 

mieć stosowne instrumenty, które uchronią dziecko przed powtórną wiktymizacją. Należy 

zrobić wszystko, by udział dziecka – ofiary w procesie nie pogłębiał jego traumy. 

Od chwili objęcia urzędu Rzecznika wielokrotnie akcentowałem w swoich 

wystąpieniach generalnych potrzebę stworzenia skutecznego i jednolitego systemu pomocy 

dla osób pokrzywdzonych. Dlatego z zadowoleniem przyjąłem ideę utworzenia Sieci Pomocy 

Ofiarom Przestępstw. Wprowadzenie interdyscyplinarnego systemu współpracy wymiaru 

sprawiedliwości, organów ścigania, instytucji edukacyjnych, medycznych i organizacji 

pozarządowych stanowi niewątpliwie ważny krok w kierunku zabezpieczenia potrzeb i prawa 

osób pokrzywdzonych, w tym – poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy. Wierzę, że te 

działania zaowocują stworzeniem optymalnych rozwiązań w zakresie zagwarantowania 

pomocy wszystkim pokrzywdzonym, w tym dzieciom.  

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom Konferencji składam serdecznie 

podziękowania za trud, włożony w jej przygotowanie. Wierzę, iż będzie ona kolejnym 

krokiem do osiągnięcia wspólnego celu – jak najpełniejszej ochrony najmłodszych ofiar 

przestępstw.  


