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Rzecznik P r a w O b y w a t e l s k i c h 

w odpowiedzi na wyst^pienie Pana Rzecznika z dnia 30 listopada 201S roku 

(sygn. KMP.573.20.2015) w sprawie zapewnienia dost^pu do adwokata nieletnim umieszczonym 

w policyjnych izbach dziecka uprzejmie przedstawiam co nast^puje. 

ProblematykQ post^powania dotycz^cego os6b nieletnich reguluj^ przepisy ustawy z dnia 

26 pazdziernika 1982 r. o post^powaniu w sprawacb nieletnich (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 382 

z p6zn. zm.}, zwanej dale] „ustaw(f. Zgodnie z art. 15 § 1 usrowy post^powanie w sprawach nieletnich 

prowadzi sqd rodzinny (chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej). Jednocze£nie nalezy wskazai^, 

ze do WW. postQpowania stosuje s i ^ odpowiednio, zgodnie z art. 20 § 1 ustawy, przede wszystkim 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post^powania cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 101 z pozn. zm.), zai w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodow przez Poiicj^ 

oraz powotywania i dziatania obroricy - odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

post^powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z pozn. zm.), w obu przypadkach z modyfikacjami 

wynikaj^cymi z ustawy. 

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy post^powanie w sprawie nieletniego wszczynane jest przez s^d 

rodzinny, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie istnienia okolicznoici, o kt6rych mowa w art. 2 ustawy, 

I j . ze nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuicit s i ^ czynu karalnego. Rownoczeinie 

w przepisach rozdziatu l a ustawy, reguluj^cych przebieg post^powania, przewidziano w toku 

post^powania mozliwo4<: zatrzymania nieletniego oraz umieszczenia go w policyjnej izbie dziecka. 

Zgodnie bowiem z art. 32g § 1 ustawy jezeli jest to konieczne ze wzgl^du na okolicznosci sprawy, Policja 

moze zatrzymad, a nast^pnie umieicid w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do ktorego istnieje 

uzasadnione podejrzenie, ze popetnit czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia s i^ nieletniego 

lub zatarcia i laddw tego czynu, albo gdy nie mozna ustalid tozsamoici nieletniego. 
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Odnoszqc si§ bezposrednio do kwestii realizacji prawa do obrony ŵ stosunku do nieletniego 

umreszczonego w policyjnej iibie dziecka nalezy wskazat , ze bez w^tpienia prawo do obrony 

przewtdziane w art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Potskiej. w ramach ktbrego mieSci s i ^ 

m.in. prawo do korzystania z pomocy obroricy dotyczy takze post^powania w sprawach nieletnich. 

Powyzsze potwierdza art. 18a pkt 1 ustawy, zgodnie z ktdrym nieletniemu przysluguje prawo do obrony, 

w tym prawo do korzystania z pomocy obrortcy (o czym nalezy pouczyd nieletniego przed przystqpieniem 

do przestuchania lub wystuchania). 

Dodatkowo warto podkreSiid, ze prawo do obrony rozumiane jest szeroko i obejmuje prawo 

do kontaktu nie tyiko z ustanowionym juz obrortc^, ale takze z adwokatem w przypadku zatrzymania oraz 

ewentualnego umieszczenia w policyjnej rzbie dziecka, Zgodnie bowiem z art. 32g § 3 ustawy w razie 

zatrzymania nieletniego zatrzymanego nalezy natychmiast poinformowac o przyczynach zatrzymania 

oraz przystugujqcych mu prawach, ktdre obejmujq m.in. prawo do odmowy sktadania wyjainieri lub 

odpowiedzi na poszczegblne pytania, prawo ztozenia zazalenia na czynnosci naruszaj^ce jego prawa oraz 

prawo do skorzystania z pomocy adwokata. 

Zatrzymany nieletni ma zatem prawo do skorzystania z pomocy adwokata jeszcze przed 

formalnym ustanowieniem go jako obrortcy. Przepis art. 32g § 3 ustawy nakazuje przy tym umozliwienie 

zatrzymanemu nieletniemu, na jego z^danie, nawi^zanie kontaktu z rodzicem albo opiekunem 

lub z adwokatem. Przepis ten gwarantuje zatem zatrzymanemu nieletniemu prawo do kontaktu zarbwno 

z rodzicem (atbo opiekunem), jak i z adwokatem. R6wnoczein ie gwarancj^ realnego charakteru 

WW. upowaznienia jest wskazany obowi^zek poinformowania zatrzymanego nieletniego o jego prawach, 

w tym o prawie do skorzystania i pomocy adwokata (zatrzymany moze bowiem nie wiedzied, ze prawo 

takie m u przystuguje). 

Wskazane uprawnienie m a zasadnicze znaczenie dia zapewnienia nalezytej ochrony praw 

zatrzymanego nieletniego, co jest szczegolnie istotne w kontekScie przytoczonego przez Pana Rzecznika 

raportu Komitetu Praw Dziecka Organizacji Naroddw Zjednoczonych z dnia 2 paidziernika 2015 roku. 

Z przywotanych przepis6w prawa wynika bowiem, ze prawo nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie 

dziecka do kontaktu z obrortcq jest w petni zabezpieczone, co wynika z tresci art. 32g § 3 ustawy. 

Przywotany przez Pana Rzecznika Regulamin pobytu w policyjnej izbie dziecka, zwany dale] 

..Regulaminem". stanowi zatqcznik nr 12 do rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i dnia 

4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeh przeznaczonych dIa osdb zatrzymanych lub doprowadzonych 

w celu wytrzezwienia, pokoi przejiciowych, tymczasowych pomieszczer^ przejsciowych i policyjnych izb 

dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izboch oraz sposobu post^powania 

z zapisami obrazu z tych pomieszczefi, pokoi i izb {Dz. U. poz. 638 z pozn. zm.), zwanego dalej 

..rozporzqdzeniem". Rozporzgdzenie zostato wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 

6 kwielnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z p6 in . zm.), kt6ry upowaznia ministra 
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wtak iwego do spraw wewn^trznych do wydania rozporz^dzenia okreilajqcego m.in. warunki, jakim 

powinny odpowiadat policyjne izby dziecka oraz regulamin pobytu osdb (nieletnich) w policyjnych izbach 

dziecka. Przepisy wskazanego aktu prawnego, w tym § 8 maj^ charakter wykonawczy, niesamodzielny 

i stanowig regulacj^ technicznq, zapewniaj^cq stworzenie zatrzymanemu nieletniemu wtaSciwych 

warunkbw pobytu w policyjnej izbie dziecka. 

Warto w tym miejscu nadmienic, ze intencj^ rozwi^zari przyj^tych w omawianym przepisie 

§ 8 ust. 1 pkt 9 Regulaminu, bylo zapewnienie niezaktoconego przebiegu stuzby w policyjnej izbie 

dziecka, nie zas jakiekolwiek ograniczanie praw nieletnich. O tym, ze tak wtainie interpretowany jest 

komentowany przepis prawa, swiadczy fakt, iz na przestrzeni ostatnich lat Poiicja nie odnotowata 

sygnatbw wskazuj^cych na ograniczanie nieletnim ich prawa do obrony, w zwi^zku z obecnym ksztattem 

rozporzqdzenia. Prawo do kontaktu z obrortc^ jest bowiem - jak wskazano powyzej - w petnl 

zabezpieczone przepisem art. 32g § 3 ustawy. 

PrzedstawiaJ^c powyzsze pragn^ poinformowat, ze Minister Spraw Wewn^trznych i Administracji 

podziela argumenty Pana Rzecznika wskazane w wyst^pieniu. Przepis prawa warunkuj^cy moit iwoid 

odwiedzin obrohcy od uzyskania zgody s^du, kierownika izby iub policjanta prowadzqcego sprawQ, 

nie m a uzasadnienia w kontekscie przystuguj^cych nieletniemu gwarancji procesowych w zakresie prawa 

do obrony. Jednoczesnie, zasadnym wydaje siQ jednak utrzymanie rozwi^zah zapewniaj^cych zachowanie 

niezb^dnego porz^dku organizacyjnego w policyjnych izbach dziecka. W tym celu, w miejsce przepisu 

uchylonego, zasadne wydaje s i ^ wprowadzenie regulacji zapobiegajqcych formutowaniu przez obroric6w 

z^dari kontaktu z nieletnim w porach kolidujqcych z obowi^zuj^cym w izbie harmonogramem dnia 

(a wi^c np. w porze nocnej, w porze posilkbw, etc.), czy tez podczas nieobecnosci nieletniego w izbie 

z r i znych przyczyn (np. z powodu stawiennictwa przez organem procesowym). Niew^tpliwie, wizyta 

obrortcy w izbie powinna zostad poprzedzona wczesniejszym uzgodnieniem terminu z sqdem 

Iub organem prowadz^cym post^powanie. 

Uprzejmie informuj^, ze w pi imie z dnia 13 listopada 2013 roku, skierowanym do Ministerstwa 

Sprawiedliwosci, Minister Spraw Wewn^trznych wskazat na potrzeb^ przeniesienia z rozporzqdzenia 

do ustawy. regulacji dotyczqcych praw i obowi^zkbw nieletnich w policyjnych izbach dziecka. Nalezy 

przyjgt, ze kwestionowany przez Pana Rzecznika stan prawny moglby zostad zmieniony w ramach 

nowelizacji ustawy. Majqc jednak na wzglqdzie szybszq k i e z k q legislacyjnq w przypadku nowelizacji aktu 

wykonawczego pragn^ poinformowat, ze Ministerstwo Spraw Wewn^trznych i Administracji deklaruje 

zainicjowanie dziatai^ na rzecz zmiany przepisu § 8 ust. 1 pkt 9 Regulaminu. 

MIKISTEIi 

ul. Stefana Batorego S 
02-591 War5iaw3, Polika 
mswia.gov.pl 

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88 

ZIELlflSKI 
arz Stanu ' 

3/3 



fiOC127005 

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 

WPt. 2016 -01- 1 1 


