
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2009 r., nr RPO-494684-II/05/DK, 

w sprawie zwiększenia ochrony dzieci zeznających w charakterze świadków, 

przesłuchiwanych w trybie art. 185a i art. 185b Kodeksu postępowania karnego, 

zwłaszcza podczas procesowego odtwarzania przebiegu przestępstw przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności, a także innych przestępstw popełnionych 

z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Pogląd wskazujący na potrzebę skutecznego zapobiegania traumatycznym 

przeżyciom dzieci przesłuchiwanych w charakterze świadków zasługuje na pełną 

akceptację i jest podzielany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Nawiązując do stanowiska zawartego w powołanym wyżej piśmie, zgodnie 

z którym dokonane nowelami z 2003 i 2005 roku zmiany w Kodeksie postępowania 

karnego w zakresie ochrony prawnej małoletnich w toku procesu karnego, polegające 

na wprowadzeniu przepisów art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k., nie stanowią 

dostatecznej gwarancji należytej ochrony interesów dzieci występujących 

w postępowaniu karnym w charakterze świadków, wskazać należy, że nie są to jedyne 

przepisy odnoszący się do problematyki przesłuchiwania osób małoletnich. 

Zgodnie z art. 189 pkt 1 k.p.k. nie odbiera się przyrzeczenia od osób, które 

nie ukończyły 17 lat. Ratio legis zakazu odbierania przyrzeczenia od takich 



małoletnich wynika z okoliczności, że z uwagi na ich wiek prawdopodobne jest, 

że osoby takie mogą nie zdawać sobie sprawy ze znaczenia i wagi przyrzeczenia, 

a tym samym pomimo odebrania przyrzeczenia nie zostaną w takich wypadkach 

spełnione cele tej instytucji. Inne rygory niż w przypadku osoby dorosłej, przy 

przesłuchaniu świadka poniżej 17 roku życia, wynikają również z art. 190 k.p.k. 

Przepis art. 190 § 1 k.p.k. wymaga, aby przed rozpoczęciem przesłuchania 

uprzedzić świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy. W tym kontekście wyraz „uprzedzić" należy traktować jako synonim 

wyrazów „ostrzec", „zapowiedzieć". Świadka, który nie ukończył 17 roku życia, a tym 

samym nie podlega odpowiedzialności karnej za czyn z art. 233 § 1 k.k., nie można 

uprzedzać o odpowiedzialności karnej, należy natomiast pouczyć go o tym, 

że fałszywe zeznania, a więc zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy to zachowania 

kryminalizowane jako przestępstwo. 

W świetle przywołanych powyżej okoliczności rygor przesłuchania 

w charakterze świadka osoby, która nie ukończyła 17 lat, jest więc w znacznym 

stopniu złagodzony - organ dokonujący czynności procesowej nie kieruje bowiem do 

dziecka treści, które dziecko mogłoby odebrać jako stanowiące zagrożenie dla niego. 

Zawarta w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich teza o potęgowaniu -

wskutek przesłuchania dokonanego przez organ procesowy - krzywdy, jakiej dziecko 

doznało w wyniku przestępstwa zachowuje swoją aktualność zarówno wtedy, gdy 

czynność z udziałem małoletniego przeprowadzona została wprawdzie zgodnie 

z procedurą, lecz bez zachowania szczególnej ostrożności i staranności, jak i wówczas, 

gdy przeprowadzono ją niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uniknięcie wtórnej wiktymizacji dziecka, stanowiące jeden z istotnych celów 

postępowania, wymaga ze strony organów przeprowadzających czynności dowodowe 

szczególnej staranności, stawiając wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji 

osobom realizującym takie czynności. 

Zawarte w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich postulaty legislacyjne 

zmierzają przede wszystkim do rozszerzenia trybu przesłuchania określonego 

w przepisach art. 185a i art. 185b k.p.k. na przesłuchania dokonywane 

w postępowaniach dotyczących wszelkich kategorii przestępstw oraz objęcie tym 
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trybem przesłuchań wszelkich małoletnich świadków, aż do czasu osiągnięcia przez 

nich pełnoletniości. Ponadto w piśmie postulowano, aby w zależności od stanu 

psychicznego i rozwoju intelektualnego małoletnim tego wymagającym 

zagwarantowano przesłuchania w przyjaznym pomieszczeniu, dokonanie zmianę trybu 

przesłuchania określonego w art. 185b k.p.k. z fakultatywnego na obligatoryjny oraz 

wprowadzenie wymogu pouczania dziecka w sposób dla niego zrozumiały o 

przysługujących mu uprawnieniach, a w szczególności - prawie do odmowy składania 

zeznań. 

Analiza obowiązującego stanu prawnego w omawianym zakresie uprawnia 

jednak do stwierdzenia, że aktualny procesowy model uprawnień dziecka 

w postępowaniu karnym daje należytą ochronę dzieciom, w tym dzieciom 

pokrzywdzonym przestępstwem. 

Przepis art. 185a k.p.k. realizuje jeden z aspektów tej ochrony, ukierunkowany 

na dzieci pokrzywdzone przestępstwami szczególnie godzącymi w psychikę dziecka. 

W tych wypadkach do ponownego przesłuchania dziecka w praktyce nie powinno 

dochodzić. 

Regułą jest w takim przypadku przesłuchanie jednorazowe, z wyjątkiem 

wypadków wprost wynikających z powołanego przepisu, a związanych 

z koniecznością poszanowania zasady prawdy materialnej i prawa do obrony 

w sytuacjach, gdy po przesłuchaniu ujawnione zostaną istotne okoliczności, 

dla wyjaśnienia których konieczne okaże się przesłuchanie ponowne, albo wtedy, gdy 

żąda tego oskarżony, który w czasie przesłuchania nie miał obrońcy. 

W pierwszym wypadku o decyzji sądu w przedmiocie ponownego 

przesłuchania dziecka decydują okoliczności wyjątkowe. Dozwolone jest bowiem 

ponowne przesłuchanie dziecka tylko wówczas, jeżeli ujawnią się nowe istotne 

okoliczności. W drugim - prawdopodobieństwo ponownego przesłuchania dziecka 

z powodu braku obrońcy przy pierwszym przesłuchaniu skutecznie może eliminować 

pożądana praktyka traktowania przez sądy czynności procesowej przesłuchania 

dziecka dokonywanego w trybie art. 185a k.p.k. jako równoznacznego z zaistnieniem 

określonej w art. 79 § 2 k.p.k. przesłanki obrony obligatoryjnej, i w konsekwencji 

ustanawianie w takich wypadkach dla oskarżonych obrońcy z urzędu. 
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Zgodnie z art. 185a § 2 k.p.k. przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, 

określonego w § 1 powołanego artykułu, przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem 

biegłego psychologa. Przy prawidłowej kwalifikacji prawnej stanowiącego przedmiot 

postępowania czynu będzie to każdorazowo sąd właściwy do rozpoznania sprawy 

w pierwszej instancji, co stanowi dodatkową okoliczność sprzyjającą przestrzeganiu 

zasady jednorazowego przesłuchania małoletniego świadka. Nadmienić należy, 

że realizacji tej zasady służy również wynikający z art. 147 § 2 k.p.k. obowiązek 

utrwalania przesłuchania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. 

Nie wydaje się natomiast zasadne podmiotowe rozszerzenie szczególnego trybu 

przesłuchania świadka, przewidzianego w art. 185a k.p.k., na małoletnich aż do 

uzyskania przez nich 18 roku życia. W polskim porządku prawnym odpowiedzialność 

karna sprawcy czynu zabronionego rozpoczyna się, co do zasady, od 17 roku życia, 

a w niektórych przypadkach - od 15 roku życia, zatem małoletni sprawcy czynów 

zabronionych podlegają rygorom procedury karnej i obowiązkom z niej wynikającym, 

które w odniesieniu do oskarżonego są znacznie bardziej dolegliwe niż te obowiązki, 

które odnoszą się do osoby mającej w procesie status świadka. 

Zważyć w końcu należy, że zasadą generalną wyznaczającą standard 

przesłuchania powinna być zasada przeprowadzenia tej czynności - niezależnie od 

wieku świadka -w taki sposób, aby nie było potrzeby uzupełniania jego zeznań 

w drodze ponownego przesłuchania. 

Bardzo istotne znaczenie -z punktu widzenia ochrony dziecka przed powtórną 

wiktymizacją na skutek przywoływania traumatycznych zdarzeń, których było 

świadkiem - posiada przepis art. 185b k.p.k. Określa on zasadę, zgodnie z którą 

świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, w sprawach o przestępstwa 

z użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub przestępstwa określone w rozdziale XXV 

Kodeksu karnego, można przesłuchać tylko wówczas, jeżeli zeznania tego świadka 

mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Dopiero po spełnieniu tych 

przesłanek przesłuchanie małoletniego poniżej 15 roku życia jest dopuszczalne, 

i powinno być przeprowadzone w warunkach określonych w art. 185a k.p.k. 

Odnoszenie fakultatywności wynikającej z brzmienia art. 185b k.p.k. tylko do 
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warunków przesłuchania, a nie do samej czynności przesłuchania, nie jest uprawnione 

w świetle brzmienia tego przepisu. 

Osobną kwestię stanowi natomiast okoliczność, że ustawodawca 

w art. 185b k.p.k. nie wprowadził wyraźnie obowiązku jednokrotnego przesłuchania 

małoletniego, odsyłając jedynie do warunków przesłuchania określonych 

w art. 185a k.p.k. Przy stosowaniu tego przepisu nie bez znaczenia będzie okoliczność, 

że krąg świadków objętych przewidzianym tutaj rygorem przesłuchania częściowo 

pokrywa się z kręgiem świadków objętych art. 185a k.p.k. 

Nawiązując do zasygnalizowanego problemu wtórnego, de facto, 

przesłuchania w charakterze świadka dziecka, które wcześniej złożyło zawiadomienie 

o przestępstwie, zauważyć należy, że przyjęcie do protokołu ustnego zawiadomienia 

o przestępstwie nie jest koniecznym warunkiem zainicjowania postępowania karnego. 

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 17 roku życia, protokolarne przyjęcie 

ustnego zawiadomienia o przestępstwie nie może być połączone ze skutkami 

wynikającymi z art. 234, art. 235 lub art. 236 k.k. z przyczyn tożsamych, jak te, które 

wykluczają odpowiedzialność karną takich małoletnich za złożenie fałszywych 

zeznań. 

Zaznaczyć przy tym należy, że nieczęste będą wypadki, w których złożenie 

przez małoletniego fałszywych zeznań w sposób nie budzący wątpliwości stanowić 

będzie przejaw jego demoralizacji, uzasadniającej konieczność zastosowania wobec 

tego małoletniego środków wychowawczych przewidzianych w ustawie z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

W polskiej procedurze karnej obowiązuje, z nielicznymi tylko wyjątkami, 

zasada legalizmu ścigania oraz zasada ścigania z urzędu. Faktyczne zawiadomienie 

organu ścigania o przestępstwie lub o innym zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie 

postępowania karnego, pochodzące od małoletniego, nie musi być zatem odebrane 

w formie protokołu. Organ może - i powinien - podjąć czynności z urzędu na 

podstawie relacji dziecka lub - jak w każdym innym przypadku - na podstawie pisma. 

Z obowiązującego stanu prawnego nie wynika wiec potrzeba dwukrotnego 

relacjonowania zdarzenia przez dziecko, każdorazowo w rygorach właściwych dla 

czynności procesowej, jaką jest przesłuchanie. 
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Odnosząc się do podniesionej w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich 

negatywnej oceny przebiegu przesłuchania dziecka z udziałem biegłego psychologa 

zwrócić należy uwagę, że rola biegłego psychologa została ustawowo określona jako 

udział w czynnościach procesowych, co zakłada jego aktywność, w odróżnieniu od 

biernej obecności, przy ich realizacji. W świetle przytoczonego brzmienia art. 185a 

§ 2 k.p.k. uprawnione wydaje się zatem stwierdzenie, iż odpowiednio wypracowana 

postawa psychologa w procesowych kontaktach z małoletnim świadkiem stanowić 

powinna rezultat właściwej praktyki sądowej, odpowiednio kształtującej wzajemne 

relacje małoletniego świadka i biegłego. 

Powołany przepis Kodeksu postępowania karnego nie przesądza o miejscu 

przesłuchania małoletniego, nie nakłada obowiązku przeprowadzenia tej czynności 

w przyjaznych warunkach, ani też warunków takich nie określa. Zwrócić należy 

jednak uwagę, że art. 43 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) wskazuje na możliwość 

dokonywania przez sąd czynności poza jego siedzibą, jak również poza obszarem jego 

właściwości, m.in. jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. 

Powołane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przypadki niewykorzystania 

do przesłuchania dzieci tzw. przyjaznych pomieszczeń należy traktować jako przykłady 

niewłaściwej praktyki organów prowadzących postępowanie w tym zakresie, 

ich zaistnienie nie wydaje się natomiast dostatecznie uzasadniać potrzeby 

wprowadzenia regulacji ustawowej tej materii. Wydaje się, że unormowanie 

powyższej kwestii, ze względu na cel, któremu służy, powinna cechować pewna 

elastyczność, i z tego względu decyzja o miejscu przesłuchania małoletniego świadka 

powinna należeć do orzekającego w sprawie sądu. 

Procedura certyfikacji pomieszczeń, przeprowadzana w ramach Koalicji na 

rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci, przytoczona w wystąpieniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich w pełni zasługuje na pozytywną ocenę i stanowi realną szansę na 

tworzenie kolejnych przyjaznych miejsc przesłuchań, z korzyścią dla wymiaru 

sprawiedliwości. 

Przepis art. 16 k.p.k. nakłada na organ procesowy ogólny obowiązek pouczenia 

uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach (§1), jak również 
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przewiduje taką powinność, w sytuacjach uzasadnionych, także w wypadkach braku 

wyraźnego ustawowego zobowiązania do przekazania uczestnikom postępowania 

takiej informacji (§ 2). 

Art. 191 § 2 k.p.k. zobowiązuje do uprzedzenia świadka o przysługującym mu 

prawie odmowy zeznań na podstawie art. 182 k.p.k., odmowy zeznań bądź 

odpowiedzi na pytanie w przypadku ujawnienia okoliczności objętych przepisami 

art. 183 k.p.k. i art. 185 k.p.k. 

Nawiązując do przedstawionego w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich 

zagadnienia braku w Kodeksie postępowania karnego przepisu nakładającego na organ 

procesowy obowiązek informowania dziecka w sposób adekwatny do jego rozwoju 

intelektualnego o przysługujących mu prawach, zauważyć należy, że w świetle 

powołanych unormowań, obowiązek informowania małoletniego świadka o jego 

prawach pozostaje poza jakimikolwiek wątpliwościami, podobnie jak jego wykonanie 

w procesie karnym. 

Wydaje się zatem, że kwestia istnienia samego wymogu poinformowania 

małoletniego świadka o przysługujących mu uprawnieniach pozostaje oczywista, 

natomiast sposób jego realizacji, oparty na wiedzy i doświadczeniu zawodowym 

organu procesowego, winien pozostać w sferze wskazań o charakterze metodycznym, 

nie wymagających regulacji normatywnej. 

W przypadku świadka będącego dzieckiem treść pouczenia powinna zostać 

przekazana w sposób dla niego zrozumiały, stosownie do jego wieku, rozwoju 

umysłowego oraz stopnia dojrzałości umysłowej i społecznej (uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 20 grudnia 1985 r., VI KZP 28/85, OSNKW 1986/5-6/30). 

Za właściwą realizację tego uprawnienia wobec dzieci, wymagającego w sposób 

oczywisty znacznie większej staranności niż w przypadku innych świadków, 

odpowiedzialny jest organ przeprowadzający czynność procesową z udziałem 

małoletniego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2003 r., I KZP 48/02, 

OSNKW 2003/3-4/23). 

Zwrócić należy równocześnie uwagę na możliwość korzystania w wypadku 

przesłuchiwania małoletnich świadków z przepisu art. 316 § 3 k.p.k. Stanowi on, że 

w przypadku niebezpieczeństwa, że świadka nie będzie można przesłuchać na 
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rozprawie, na wniosek strony, prokuratora albo innego organu prowadzącego 

postępowanie, możliwe jest w doku postępowania przygotowawczego jego 

przesłuchanie przez sąd. 

Unormowanie to nie odnosi się wprawdzie bezpośrednio do przesłuchania 

dziecka, jednak możliwość jego stosowaniu wobec omawianej kategorii świadków 

podnoszono w literaturze. Jak wskazywano, ,,..w takim wypadku niezbędna jest opinia 

biegłego psychologa, który wykaże, że ponowne przesłuchanie dziecka jest 

niewskazane z uwagi np. na stan psychiczny, silny uraz, jego zdolność do 

zapamiętywania i odtwarzania zdarzeń lub podatność na sugestię." 

(A.M. Wesołowska, Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku 

postępowania karnego, „Dziecko krzywdzone", Nr 3(20)2007). Korzystanie z tej 

możliwości w ramach obowiązującego stanu prawnego rozszerza ochronę 

małoletniego świadka w kierunku wskazanym w wystąpieniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Problem zapewnienia prawidłowej ochrony małoletniego świadka jest 

dostrzegany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Prokuratura Krajowa, wychodząc naprzeciw praktycznym problemom ochrony 

małoletnich przed powtórną wiktymizacją, w październiku 2005 r. skierowała do 

prokuratur apelacyjnych Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, 

w których ofiarami lub świadkami przestępstw są dzieci, przyjęte podczas 36 sesji 

plenarnej Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych 

rezolucją nr 2005/20, w celu stosowania ich w codziennej praktyce prowadzenia 

postępowań przygotowawczych. 

W przekazanych wskazówkach metodycznych zawarto zasady dokonywania 

czynności procesowych z udziałem dzieci, w tym dzieci mających inne niż polskie 

obywatelstwo. 

Zobowiązują one osoby wykonujące czynności w sprawie z udziałem dziecka 

do każdorazowego uwzględnienia okoliczności, że dla prawidłowego i sprawnego 

przebiegu czynności procesowych ważne jest jak najszybsze zebranie materiału 

dowodowego. W każdym przypadku zalecone jest przed podjęciem decyzji 
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w drodze odpowiednich zmian organizacyjnych oraz podniesienia jakości czynności 

procesowych, przy wykorzystaniu szkoleń z zakresu metodologii przesłuchania 

małoletniego świadka obejmujących podmioty prowadzące czynności procesowe 

z udziałem dzieci. 

Wyrażając podziękowanie za przedstawione w wystąpieniu postulaty 

legislacyjne i uzasadniające je argumenty, pragnę zapewnić, że Ministerstwo 

Sprawiedliwości dołoży wszelkich starań, aby ochrona dziecka zeznającego 

w charakterze świadka w procesie karnym realizowana była w sposób prawidłowy, 

zgodnie z ratio legis obowiązujących unormowań oraz z maksymalnie szerokim 

uwzględnieniem interesu tak szczególnego uczestnika postępowania, jakim jest 

małoletni świadek. 


